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Entra en vigor
l’estacionament de
vehicles en zona
blava
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Quan just ja quasi farà un any del nou
govern municipal, sorgit de les urnes
democràtiques per voluntat majoritària
dels caldencs i caldenques, poc a poc i
no sense dificultats, es comença a notar
el canvi que s’ha promogut a les
estructures municipals i també a la
manera de fer política.

Contràriament al que van dient alguns,
en aquests mesos s’ha potenciat i
millorat molt l’atenció a les persones i
als seus problemes, s’han resolt alguns
dels atzucacs als que se’ns havia abocat
i també, s’ha fet realitat una major
transparència en la gestió i participació
en les decisions. Igualment s’ha millorat
i incrementat la informació al ciutadà,
que és consultat abans de prendre
decisions i no pas després. Crec també
molt important la dinàmica iniciada de
convocar  sess ions públ iques
informatives on s’expliquen les
iniciatives que van prenent cos i també
els projectes que ja estan programats i
els que es preveu realitzar de manera
immediata.

Mentre altres només aspiren a destruir
i a desqualificar, nosaltres des del Govern
mantenim la serenor i ens preocupem
de fer allò que els caldencs ens han
encomanat: treballar pel progrés de
Caldes. Vull fer una crida a tots els
ciutadans perquè no caiguin en el parany
ni en el desànim que pretenen els qui
els interessa pintar de negre la realitat.
Per molt que ho intentin no ho
aconseguiran.

Caldes és un poble viu que cada dia està
més convençut de les seves possibilitats
i del seu futur col·lectiu. Passem pàgina
entre tots de les males pràctiques
anteriors i dediquem-nos, cadascú des
del seu àmbit, a millorar la convivència
i fer possible que els valors de la
democràcia, del respecte i de la
tolerància siguin cada dia més presents
entres nosaltres.

Joaquim Arnó
Alcalde
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El ple de l’Ajuntament de Caldes va aprovar el passat 26 de
maig el reglament regulador de l’estacionament de vehicles en
zona blava. L’alcalde de Caldes d’Estrac, Joquim Arnó (CiU), va
manifestar que la instal·lació de zona blava de pagament al centre
del poble “és una mesura que garanteix la rotació de vehicles”
i va explicar que “es tracta d’implantar un ús més racional de
l’espai disponible pels vehicles que vénen de fora”.

La zona blava s’estableix als carrers Riera, Santa Teresa, Camí
Ral, baixada de l’Estació, El Callao, La Paz, Camí Nou, El Molí,
Lluís Companys, Santema, Major, del Mig, Mercè, plaça de
l’Estació, plaça de Sant Antoni,  passeig del Mar, passeig de les
Moreres, passeig dels Anglesos, pàrquing de Can Muntanyà,

Entra en vigor l’estacionament de vehicles en zona blava
El dia 1 de juliol entra en funcionament el servei públic d’estacionament de vehicles en zones especials i
determinades de la via pública sota control d’horari limitat, conegut com a zona blava. Queden exemptes de
pagament les persones que paguin l’impost de vehicles al municipi, que ja poden acudir a l’Ajuntament a
sol·licitar el permís corresponent amb el rebut de l’IVTM corresponent.

pàrquing de l’N-II, Pau Casals, baixada del Pont del Sergent i
carretera de Sant Vicenç. Les zones d’estacionament estan
degudament senyalitzades verticalment i horitzontal.

La tarifa està establerta per cada dia de la setmana –segons
l’ordenança fiscal corresponent– i en horari de 8 del matí a 8 del
vespre. Els tiquets es poden obtenir a través de les màquines
expenedores instal·lades per a tal efecte o bé a través d’un SMS
i/o trucada telefònica als números indicats a la senyalització
vertical que delimita la zona blava. En aquest cas s’ha de facilitar
la matrícula del vehicle i l’import que es vol abonar segons el
temps previst d’estacionament.

El temps d’estacionament es controla en fraccions i el període

La documentació que cal aportar per a la
sol·licitud d’exempció de la taxa és

l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
(IVTM) del present exercici, al corrent de

pagament i DNI
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La Policia Local ha elaborat les
estadístiques corresponents a l’any
2007, de les quals es desprèn l’actuació
duta a terme per aquest servei
municipal. Així, el cos de policia ha
rebut 5.812 trucades telefòniques, 1.936
de les quals han generat serveis.
Destaca també la col·laboració i
coordinació amb altres cossos
(Mossos d’Esquadra, altres Policies
Locals de municipis veïns, Policia
Nacional i Guàrdia Civil), xifrada en 174 actuacions; també l’assistència sanitària, 181
accions; i la recerca de persones desaparegudes, concretament 10.

Pel que fa a la funció de policia de trànsit, la Policia Local de Caldes d’Estrac ha
protagonitzat 787 actuacions, a banda de 890 serveis de protecció i ordenació del
trànsit a les escoles; 178 de protecció i ordenació de trànsit d’autocar escoles/institut;
2.564 denúncies per infracció de circulació i 5 denúncies trameses al Servei Català
de Trànsit. Pel que fa a seguretat ciutadana, la nostra policia ha registrat 573 actuacions
en matèries diverses (vigilàncies especials, serveis de protecció de règims de visites,
violència de gènere, baralles i/o agressions...).

També cal destacar la participació de la Policia Local en accions de convivència
ciutadana (55 accions) i en actuacions concretes per incendis, inundacions i calamitats
públiques (75).

El cos de la Policia Local de Caldes el forma una plantilla de 10 agents, dels quals un
és l’inspector i un altre el caporal. Tres dels seus membres han obtingut enguany la
graduació a l’Escola de Policia, que se sumen als altres dos que ho varen fer l’any
passat. A més, hi ha 3 agents interins per a la temporada estival. Quant a recursos
materials, el cos disposa d’un turisme tot terreny, un cotxe i una motocicleta.

La Policia Local de Caldes rep prop
de 6.000 trucades l’any 2007

màxim continuat de pagament és de 12 hores al dia. Els veïns
de Caldes d’Estrac que paguen l’Impost de Vehicles de Tracció
Mecànica (IVTM) al municipi estan exempts de pagament a la
zona blava. El distintiu acreditatiu del pagament haurà de figurar
en lloc visible sempre que el vehicle es trobi estacionat a l’espai
de la via pública autoritzat.

El control i seguiment del nou servei d’aparcament en zona blava
el duran a terme agents de la Policia Local de Caldes i vigilants.

L’Ajuntament estableix uns abonaments especials
d’estacionament a les zones blaves que es poden obtenir prèvia
sol·licitud amb aquestes condicions:

Classe A
Queden exempts d’aquesta taxa els vehicles inclosos en el padró
de vehicles subjecte a l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
(IVTM)  de Caldes d’Estrac, i que estiguin  al corrent de pagament
de l’ITVM i de les sancions municipals.

Les targes de l’exempció de pagament s’enviaran a cada domicili
directament sense necessitat de petició.

Classe B = 60 euros anuals per vehicle
n Vehicles de persones que són titulars, o ho és la seva
parella, d’algun bé immoble

n Vehicles de persones que són llogateres, o ho és la seva
parella, al municipi i hi figuren empadronades

n Vehicles de persones que realitzen alguna activitat
professional a Caldes d’Estrac

n Vehicles de persones de localitats veïnes que utilitzen la
RENFE (només al pàrquing de l’N-II)

n Vehicles d’empresa utilitzats per persones empadronades
al municipi

Classe C = 120 euros anuals per vehicle
n Vehicles de persones que viuen a Caldes d’Estrac i no hi
estan empadronades

n Vehicles d’empresa utilitzats per persones no
empadronades

n Vehicles de familiars de 1r i 2n grau titulars d’algun bé
immoble

n Vehicles de familiars de 1r i 2n grau de llogaters no
empadronats

n Vehicles de visitants habituals (cultura, restauració, aigües
termals, familiars, etc.)
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A l’estudi sobre el seguiment i control de
les concessions de l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac, encarregat pel Consistori i elaborat
per l’empresa AUREN, s’assenyala que la
concessió de la xarxa actual de TV per cable
es troba en situació irregular. I així ho va
explicar l’alcalde –en el ple del 26 de maig–
argumentant la necessitat de crear una
comissió per aclarir la situació de la TV per
cable al municipi.

Segons va explicar l’alcalde, Joaquim Arnó
(CiU), “fa 14 anys que l’empresa
adjudicatària, Caldetes Cable SL, no paga
el cànon”. Arnó va defensar la creació
d’aquesta comissió esgrimint que “no hi
pot haver prova més evident de descontrol,
negligència i vés a saber si alguna cosa
més, davant l’evidència del que es demostra
després de l’anàlisi dels expedients”.
L’alcalde va anar més enllà, avisant que
“en aquest cas, als responsables polítics
del governs municipals des del 1993 –data
d’inici de la concessió- fins l’estiu passat,
ni tan sols els pot quedar el recurs d’al·legar
desconeixement del tema perquè el grup
de CiU els hem formulat moltes preguntes
sobre la Xarxa de Televisió per Cable, sobre
el nombre d’usuaris, les liquidacions
efectuades per l’empresa, el funcionament,
la cessió de local i telèfon al propi edifici
consistorial i altres, i sempre, sempre, vam
obtenir com a resposta el silenci o
respostes vagues i confuses”.

La comissió informativa especial de
seguiment de l’expedient relatiu a
l’explotació d’una xarxa de teledistribució
per cable a Caldes d’Estrac tindrà com a
objectiu l’anàlisi dels fets i si s’escau, la
determinació de les solucions tècniques i
jurídiques a prendre. L’esmentada comissió
estarà formada per l’alcalde (president) i
un representant de cadascun dels grups
municipals.

Joaquim Arnó  va  manifestar que “a la
vista del que hem trobat, no ens estranya,
si bé no ens deixa de sorprendre, que en
tants anys no hagin fet res per a regularitzar
la situació que m’atreveixo a dir resulta
escandalosa i impròpia d’un govern”.

Possibles irregularitats de l’anterior govern
del PSC en la concessió de la TV per cable
El govern municipal de CiU ha creat una comissió de seguiment de la concessió del servei de televisió per cable
després d’haver detectat diferents irregularitats mitjançant les conclusions d’un estudi encomanat pel Consistori.
Així es va decidir en el ple del passat 26 de maig –amb els vots en contra del PSC–, una sessió marcada per la
conducta irreverent d’alguns membres de l’oposició a qui l’alcalde va acusar “d’intentar rebentar el ple”.

Cronologia

29 de juny de 1993: el ple municipal
adjudica a l’empresa “Servicio y Instalación
Antenas Colect ivas SA (SIAC)”
representada pel Sr. Joan Manel Albalat i
Bo, la instal·lació i posterior explotació
d’una xarxa de teledistribució per cable a
Caldes d’Estrac d’acord amb el plec de
condicions prèviament aprovat i el procés
d’adjudicació celebrat.

14 de desembre de 1994: l’empresa SIAC
comunica a l’Ajuntament que ha creat una
nova empresa, “Caldetes Cable SL”, a qui
se li ha aportat la concessió municipal com
a ampliació de capital, i demana que
l’Ajuntament ho ratifiqui.

20 de desembre de 1994: l’Ajuntament
accepta el canvi de concessionari si bé
condicionat a l’aportació abans d’un mes
d’una documentació, entre d’altres,
advertint que el seu incompliment
suposarà la no vigència ni validesa de
l’autorització atorgada.

19 de febrer de 1996: la documentació
requerida no s’aporta i ningú diu res fins
que en aquesta data la nova empresa
“Caldetes Cable” demana una certificació a
l’Ajuntament per poder legalitzar la
concessió davant el Ministeri de Medi
Ambient. L’alcalde Joan Rangel constata que
encara no s’han efectuat els tràmits legals
assenyalats pel ple del desembre de 1994.

Un mes després, i previ informe de
Secretaria, l’alcalde requereix en data 20
de març de 1996, a la societat SIAC que
aporti tota la documentació necessària en
el termini improrrogable de 3 mesos.

Conclusions

Segons va explicar l’alcalde de Caldes,
Joaquim Arnó, “a data d’avui, 12 anys
després ,  aquesta  aportac ió  de
documentació no s’ha efectuat, raó per la
qual, el traspàs de concessió de SIAC a
Caldetes Cable no s’ha produït mai i per
tant, durant tots aquests anys aquesta
empresa ha estat actuant –i cobrant- en
una concessió que no era seva”. Arnó va
explicar que no hi ha constància que durant
aquests 14 anys i mig de vigència de la
concessió -des del 5 d’agost de 1993-
“l’Ajuntament hagi requerit mai a l’empresa
perquè regularitzi la situació, ni mai se li
ha reclamat que efectués els pagaments
pendents, malgrat tenir constància de la
seva activitat al poble”.

L’estudi efectuat per l’empresa Auren
d’anàlisi de totes les concessions
municipals, encarregat pel Govern
Municipal i lliurat a primers de l’any 2007,
diu literalment: “Aquesta concessió es troba
en situació irregular atès que el
concessionari mai no ha presentat la
documentació necessària per dur a terme
la liquidació del cànon. Actualment
l’Ajuntament no porta cap control econòmic
i administratiu sobre la concessió i l’ORGT
no  hi té cap implicació atès que
l’Ajuntament mai l’ha informat sobre les
liquidacions, que mai s’han dut a terme”.
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Una platja de Caldes d’Estrac rep el distintiu bandera blava
que l’acredita com una platja de primera línia segons els
exigents criteris sanitaris, ambientals i d’accessibilitat que
estableix la Fundació Europea d’Educació Ambiental, que és
qui l’atorga cada any. La bandera blava és un distintiu de
caràcter selectiu que es concedeix a més de 3.000 platges i
ports a 36 països d’Europa, El Marroc, República Sudafricana,
Canadà, Nova Zelanda i el Carib. L’atorgament de la bandera
blava exigeix l’obligat compliment d’uns nivells sanitaris i
ambientals força exigents, així com el servei de salvament,
socorrisme i primers auxilis a la platja o el port distingit amb
aquest símbol. Aquests requisits fan referència a 4 eixos:
qualitat de les aigües de bany, informació i educació ambiental,
gestió mediambiental i seguretat i serveis.

La bandera blava es concedeix anualment, amb la finalitat
d’assegurar el compliment dels seus criteris. A més de la
platja dels Tres Micos de Caldes, nou platges més del Maresme
han estat reconegudes enguany amb aquesta distinció. Per
comunitats autònomes, Catalunya ocupa el primer lloc, amb
112 banderes, seguida de Galícia, amb 105, el País Valencià,
amb 100, i les Illes Balears, amb 84.

La bandera blava onejarà a
la platja dels Tres Micos

Nou càrrec per a
Joquim Arnó

L’esplanada de Can Muntanyà és l’indret on
s’estableix cada diumenge el servei de deixalleria
mòbil, des del passat 6 de juny. Els ajuntaments
de Les 3 Viles –Caldes d’Estrac, Sant Andreu de
Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt– han posat en
marxa aquest servei de forma mancomunada per
a fomentar el reciclatge entre els veïns dels 3
municipis. El nou servei consisteix en un camió
adaptat per a cada tipus de deixalles que visita
cadascuna de Les 3 Viles en uns dies i uns horaris
establerts. Així, a Caldes d’Estrac, la nova deixalleria
mòbil s’instal·la a l’esplanada de Can Muntanyà tots els diumenges en horari de 10 a 14 hores. Els
materials ques els usuaris poden dipositar a la deixalleria mòbil són petits electrodomèstics, medicaments,
olis, piles, bateries, petits voluminosos, pintures, dissolvents, material informàtic, fluorescents, bombetes,
materials tèxtils i radiografies. El nou servei visita Sant Andreu de Llavaneres els dimecres i divendres
–matí i tarda– i dissabtes a la tarda, mentre que a Sant Vicenç de Montalt s’estableix els dijous –matí i
tarda– i dissabte al matí.

Cal recordar que, apart d’aquest servei mòbil, podem utilitzar el servei de deixalleria fixa de Sant Andreu
de Llavaneres, que es troba al Torrent de les Bruixes, s/n, tocant  a la carretera N-II. Els seus horaris són:

Nou servei de deixalleria mòbil a l’esplanada
de Can Muntanyà

Les escoles celebren el Dia Mundial
del Medi Ambient

L’alcalde de Caldes d’Estrac, Joaquim
Arnó, ha estat nomenat vicepresident
de la Secció d’Entitats Locals amb
Aigües Minerals i Termals, dins la
Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP), creada l’any 2001
a Caldes de Montbui, a iniciativa de
diferents ajuntaments termals per a
impulsar el paper dels consistoris en
la planificació i l’aprofitament integral
dels seus recursos hidrominerals, i
disposar d’una plataforma estable de
cooperació que facilita la coordinació
d’iniciatives d’interès comú per al seu
desenvolupament.

Actualment formen part d’aquesta
secció de la FEMP un total de 85
corporacions locals de tot l’estat
espanyol amb l’objectiu d’impulsar
la modernització de les viles termals
i treballar de forma conjunta per al
desenvolupament integral de les
seves infraestructures, així com de
les seves ofertes turístiques.

El passat 5 de juny es celebrava el Dia Mundial del Medi Ambient
i el CEIP Sagrada Família i l’Escola Bressol van preparar una sèrie
d’activitats relacionades amb la sensibilització i repecte pel nostre
entorn. Els alumnes van rebre material de divulgació sobre diferents
àmbits mediambientals com la utilització de la deixalleria i la
separació dels residus, a més d’aprendre a usar els contenidors
que l’Ajuntament de Caldes ha posat a disposició de les escoles
per al foment del reciclatge. El tècnic de Medi Ambient va oferir
xerrades informatives als alumnes sobre la importància de respectar
l’entorn i la natura en general i els va donar consells per contribuir
des de casa a la cura del medi ambient.

Entre les múltiples activitats que es van dur a terme a l’escola,
adaptades a cada nivell, cal destacar els tallers de joguines i altres
enginys fets amb material reciclat i una exposició de dibuixos
relacionats amb el medi ambient. L’AMPA també va participar
pintant un mural destinat al punt verd de l’escola i netejant l’espai
de l’antic hort per a la plantada de plantes aromàtiques que van
realitzar els alumnes de cinquè curs.

Estiu (25/03 al 28/10):
Dimarts a dissabte de 9 a 13 h
i de 17 a 20 h
Diumenges de 9 a 14 h

DILLUNS TANCAT
Per a més informació, podeu trucar
al telèfon: 937 928 474

Hivern (29/10 al 24/03):
Dimarts a dissabte de 10 a 14 h
i de 16 a 19 h
Diumenge de 9 a 14 h



notícies

7

AEMPRO és el nom de la recent creada
Associació d’Empresaris i Professionals
de Caldes d’Estrac, Sant Andreu de
Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt –Les
3 Viles–, una entitat sense ànim de lucre,
de caràcter independent i multisectorial.
L’objectiu d’AEMPRO consisteix a
contribuir al progrés econòmic i social de
les tres poblacions en les que s’actua,
mitjançant la defensa, representació i
promoció dels interessos econòmics,
socials i culturals de les seves empreses
i professionals associats.

L’associació té caràcter multisectorial
perquè aglutina empreses, professionals,
associacions, gremis i institucions amb
vocació empresarial de tots els sectors
econòmics, per a compartir i col·laborar
en activitats i serveis que la mateixa
associació proposi. AEMPRO compta amb
una junta directiva encapçalada per un
president i els vocals de cada àrea en les
que s’ha estructurat l’entitat: Formació i
Desenvolupament; Laboral, Jurídic, Fiscal
i Estrangeria; Salut, Esport, Oci i Cultura;
Tecnologia i Innovació; Hosteleria,
Gastronomia i Restauració; Medi Ambient;
Màrqueting i Relacions Institucionals i
Comunicació.

AEMPRO ha previst organitzar activitats
de caràcter tècnic, socioeconòmic i cultural
per als seus associats que els orienti en el

AEMPRO, una nova associació
d’empresaris i professionals

desenvolupament de les seves empreses
o activitats professionals. Aquestes
activitats s’organitzaran segons el sectors
específics a través de plans de coordinació
i ajuda entre els mateixos associats de
l’entitat. A més, l’associació col·labora amb
altres associacions empresarials,
ajuntaments i entitats públiques per a
compartir activitats i serveis d’interès dels
seus membres.

La nova entitat d’empresaris i professionals
de Les 3 Viles es compromet en la defensa
dels valors ètics dels seus associats per
complir amb les actuals tendències de
responsabilitat social corporativa, en relació
al respecte pel medi ambient, les persones
i la diversitat cultural. El passat 28 de maig
es va realitzar un acte de portes obertes a
l’Equipament de Promoció Econòmica per
a presentar l’Associació d’Empresaris i
Professionals. Davant l’interès demostrat
per part de veïns de Caldes per conèixer
l’entitat, aquesta ha previst una segona
presentació el proper 4 de juliol, a les 7 de
la tarda, a l’Equipament.

Per a més informació, us podeu adreçar a
la seu d’AEMPRO, establerta a Sant Andreu
de Llavaneres (passatge Les Alzines 2,
baixos 1a), o bé trucant als telèfons 93 792
63 75 i 679 389 169, a més del correu
electrònic, info@aempro.com.

L’aedes albopictus, més conegut com mosquit tigre, és una
espècie d’activitat diürna, coneguda per les seves afeccions
al·lèrgiques en forma de picades. Després de la seva absència
durant l’hivern, és a l’estiu quan arriba al màxim de població. És
ara doncs el moment de posar en marxa tota una sèrie de mesures
que permeten prevenir la seva proliferació. El mosquit tigre
acostuma a criar en acumulacions petites d’aigua ja sigui en
forma de tolls o en recipients amb aigua estancada, de menys
de 200 litres. Els exemplars d’aquest insecte són fàcilment
identificables pel seu característic abdomen atigrat.

Mesures
preventives contra
el mosquit tigre

Recomanacions per a prevenir la proliferació del mosquit tigre

 Buidar i mantenir buit qualsevol recipient de l’exterior que pugui acumular
aigua: cendrers, gerros, plats sota els testos, joguines, ornaments de jardí,
safareigs, pneumàtics, etc.

 Evitar les acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguàs.
Vigilar les basses petites, buidar-les setmanalment i cobrir-les amb una tela
mosquitera.

 Canviar sovint l’aigua de les plantes que visquin submergides i la dels plats
dels animals domèstics.

 Mantenir cobertes les piscines mentre no s’utilitzen. Les piscines de plàstic
s’ha de buidar de forma periòdica i retirar-les si no es fan servir.

 Cobrir els petits forats i les depressions del terreny que acumulin aigua.

 Tapar els forats dels troncs i les branques dels arbres amb sorra.

Ratificació de la
modificació del
pressupost per a
executar inversions

Com ja us vàrem informar en la darrera
edició del butlletí municipal (Portada 178),
el  ple del passat 5 de maig de Caldes va
aprovar una modificació del Pressupost
2008 per a destinar-la a diverses
actuacions pendents al municipi. En
concret, l’equip de govern decidia destinar
els 200.000 euros de la inversió
inicialment prevista per a l’escalfament
d’aigua calenta dels banys termals per a
prioritzar altres actuacions.

El grup municipal del PSC, a l’oposició,
va presentar unes al·legacions a aquesta
modificació, les quals va desestimar
l’equip de govern –en un ple extraordinari
i urgent celebrat el passat 4 de juny–
perquè “no se sustenten en cap base
jurídica”, segons va explicar l’alcalde de
Caldes d’Estrac, Joaquim Arnó (CiU).
L’alcalde va justificar la urgència de la
sessió “per la necessitat d’execució de
les actuacions previstes amb aquesta
modificació del pressupost”.

Cal recordar que les actuacions previstes
amb aquests 200.000 euros fan referència
a les noves dependències de la Policia
Local (26.000 euros), els passos de
vianants elevats (18.000 euros),
l’enllumenat públic (70.000 euros), el
mobiliari de platges (15.000 euros), els
tancaments dels parcs infantils (7.000
euros), les inversions a la Sala Cultural
(10.000 euros), la construcció dels murs
de la carretera de Sant Vicenç (25.000
euros) i el mur de contenció de la pujada
a la pèrgola de Can Muntanyà (25.000
euros), així com l’inici de l’estudi d’un
mur de contenció a la carretera de Sant
Vicenç (4.000 euros).
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agenda

Del 27 de juny al 27 de juliol
FESTIVAL “POESIA I +”
A la Fundació Palau
Consulteu programa específic o el web: www.fundaciopalau.net
Tots els espectacles se celebraran a la pèrgola de can Muntanyà i al pati de la Fundació
Palau. Els dimecres 2, 9, 16 i 13 de juliol també es realitzaran recitals poètics a càrrec
de joves autors a la Pedrera de Barcelona
Informació i venda de localitats: Fundació Palau (Tel. 93 791 35 93)
Organitza: Fundació Palau, Ajuntament de Caldes d’Estrac i Institució  de les Lletres
Catalanes

De l’1 a l’11 de juliol
EXPOSICIÓ  “Les 3 Viles i la RSC”
Exposició sobre els tallers, conferències i taules rodones deI Cicle de Responsabilitat
Social Corporativa realitzat a les 3 Viles
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimecres de 17:30 a 20 h
Lloc: Equipament de Promoció Econòmica i Cultural
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac

Del 19 al 27 de juliol
EXPOSICIÓ DE PINTURA “Vivències”
A càrrec del Grup Art7
Inauguració: dissabte 19 de juliol a les 20 h
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h i dimecres de 17:30 a 20 h. Dissabtes i
diumenges d’11 a 13:30 h i de 18 a 20 h
Lloc: Equipament de Promoció Econòmica i Cultural

Del 31 de juliol al 14 d’agost
EXPOSICIÓ “Paseos por el amor y sus colores”
A càrrec de “errealvaro”
Horari: d’11 a 14 h i de 18 a 22 h
Lloc: Equipament de Promoció Econòmica i Cultural

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)

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”
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

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

De l’1 de juliol al 29 d’agost
Melés golfes. Tots els dimarts i divendres a les 22 h al Parc Joan Maragall

14, 16 i 17 de juliol
Setmana social. Torneig gratuït a les 18 h. Triplets formats per sorteig, premis als quatre
primers classificats
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

Dimecres 2 de juliol
A les 20 h a la Pedrera de Barcelona
FESTIVAL “POESIA I +” A LA PEDRERA
“La caiguda d’Amlet (o la caiguda de l’hac)” de
Jordi Oriol Canals
Informació i reserves al 902 400 973
Col·labora: Fundació Caixa Catalunya
Organitza: Fundació Palau

Divendres 4 de juliol
A les 17h, la plaça de la Vila
PUNTES AL CARRER
L’Associació de Puntaires de Caldes d’Estrac
“Els Gramanets” faran puntes a la plaça de la
Vila fins a les 20 h
Organitza: Associació de Puntaires de Caldes
d’Estrac “Els Gramanets”

A les 19.30h, a l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultura
PRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
D’EMPRESARIS I PROFESSIONALS “AEMPRO”
Adreçada a tots els empresaris i professionals
de les 3 Viles
Organitza: AEMPRO

A les 22h, a la pèrgola del parc can Muntanyà
FESTIVAL “POESIA I +”
RECORDANT JOSEP PALAU I FABRE
Palau entre sang i vori
Recital a càrrec de Gemma Reguant
Presentació a càrrec de Tomàs Nofre
Preu: 6 euros
Organitza: Fundació Palau, Ajuntament de
Caldes d’Estrac, Institució  de les Lletres
Catalanes

Dissabte 5 de juliol
A les 22h, a la pèrgola del parc can Muntanyà
FESTIVAL “POESIA I +”
CONCERT DE DÍDAC ROCHER
Cantautor acompanyat per Ferran Aguiló, Gerard
Aguiló, Aitor Buñuel, Àlex Guitart i Jordi Navarro
Preu: 10 euros
Organitza: Fundació Palau,  Ajuntament de
Caldes d’Estrac, Institució  de les Lletres
Catalanes

Diumenge 6 de juliol
A les 19h, al pati de la Fundació
FESTIVAL “POESIA I +”
“TRINCO, TRINCO” espectacle de música
tradicional
A càrrec de Samfaina de Colors
Preu: 6 euros (gratuït fins a 12 anys)

A les 21.30h, a la pèrgola del parc Joan Maragall
FESTIVAL “POESIA I +”
“ET DEIXARÉ LA VEU” a partir de l’obra de
Maria Àngels Anglada
Espectacle a càrrec de Josep Tero, Pepa López,
Carme Callol, Ferran Martínez i Rafel Sala
Preu: 10 euros
Organitza: Fundació Palau i Ajuntament de
Caldes d’Estrac, Institució  de les Lletres
Catalanes
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Juliol dia a dia
Dimecres 9 de juliol
“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 17.30h, a l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural
XERRADA: “ Gent gran voluntària en benefici
de la gent gran”
A càrrec de l’Associació Amics de la Gent
Gran
Organitza: Àrea de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
Col·labora: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac i Diputació
de Barcelona

A les 20h, a la Pedrera de Barcelona
FESTIVAL “POESIA I +” A LA PEDRERA
“L’hiparxiologia o ritual de la religió catalana”
de Francesc Pujols
Informació i reserves al 902 400 973
Col·labora: Fundació Caixa Catalunya
Organitza: Fundació Palau

11, 12 i 13 de juliol
Durant tot el dia, al passeig dels Anglesos
(davant del núm. 19)
I TROBADA CUSTOM
Estands on es podran trobar accessoris
“customs” i exposició de motos
“customitzades”
Organitza: W&W Cycles España

Divendres 11 de juliol
A les 22 h, a la pèrgola del parc de can
Muntanyà
FESTIVAL “POESIA I +”
“POETADA”
Recital de poesia a càrrec de Pau Riba
Preu: 6 euros
Organitza: Fundació Palau,i Ajuntament de
Caldes d’Estrac, Institució  de les Lletres
Catalanes
I a continuació,
NIT DE PORTES OBERTES AL MUSEU
Organitza: Fundació Palau

Dissabte 12 de juliol
A les 22h, al Pati de la Fundació
FESTIVAL “POESIA I +”
“LA MÀGIA D’EN CALDERS”
A càrrec d’Imma Colomer (actriu) i Dioni
Chico (acordió)
Preu: 6 euros
Organitza: Fundació Palau, Ajuntament de
Caldes d’Estrac, Institució  de les Lletres
Catalanes

Diumenge 13 de juliol
A les 21.30h, al Pati de la Fundació Palau
FESTIVAL “POESIA I +”
“SENZILLAMENT (coses de l’Ovidi)”
A càrrec de Jordi Vidal (actor) i Toni Xuclà
(guitarra)

Preu: 6 euros
Organitza: Fundació Palau , Ajuntament de
Caldes d’Estrac, Institució  de les Lletres
Catalanes

PROGRAMA FESTIVITAT MARE DE DÉU
DEL CARME
Dimecres 16 de juliol
A les 20h, a la capella del Carme
MISSA SOLEMNE I OFRENA FLORAL EN
HONOR A LA MARE DE DÉU DEL CARME
Organitza:  Parròquia de Santa Maria i
Associació de Pescadors de Caldes d’Estrac

Dissabte 19 de juliol
A les 22h
CONCERT D’ESTIU
Consulteu lloc i horari a les cartelleres
municipals
Organitza: Arrels Cultura
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac

Diumenge 20 de juliol
A les 22h, a la pèrgola de can Muntanyà
HAVANERES amb el grup “Bergantí”
Organitza: Associació de Pescadors de
Caldes d’Estrac

Dimecres 16 de juliol
“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 20h, a la Pedrera de Barcelona
FESTIVAL “POESIA I +” A LA PEDRERA
“Ursonate” de Kurt Schwitters. Interpretació
a càrrec d’Oriol Ponsatí-Murlà
Informació i reserves al 902 400 973
Col·labora: Fundació Caixa Catalunya
Organitza: Fundació Palau

Dijous 17 de juliol
A les 20h, a l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural
REUNIÓ INFORMATIVA ACTES
AGERMANAMENT
Es convoca a totes les persones interessades
a participar en un grup de treball per a la
posada en marxa d’ activitats i trobades amb
la població agermanada de Castelfranco di
Sopra
Organitza: Regidoria de Cultura

Divendres 18 de juliol
A les 22h, a la pèrgola del parc can Muntanyà
FESTIVAL “POESIA I +”
NIT DE POETES
Recital a càrrec de Marta Pessarrodona,
Teresa Colom i Jaume Subirana
Espectacle gratuït
Organitza: Fundació Palau , Ajuntament de
Caldes d’Estrac, Institució  de les Lletres
Catalanes

Dissabte 19 de juliol
A les 18h, a la plaça de les Barques
2a DESFILADA DE DONES EMPRENEDORES

Diumenge 20 de juliol
Durant tot el dia, al parc Joan Maragall
FIRA D’ALIMENTACIÓ I ARTESANS
Organitza: Arrels Cultura

A les 19h, la pati de la Fundació Palau
FESTIVAL “POESIA I +”
MAGIKÍSSIM
Espectacle de màgia a càrrec de Sergi Buka
Preu: 6 euros (gratuït fins a 12 anys)
Organitza: Fundació Palau, Ajuntament de
Caldes d’Estrac, Institució  de les Lletres
Catalanes

Dimecres 23 de juliol
A les 17:30h, a l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural
XERRADA: “ Viure amb il·lusió”
A càrrec de Ramon Buscallà
Organitza: Àrea de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
Col·labora: Agrupació de Pensionistes i Tercera
Edat de Caldes d’Estrac i Diputació de Barcelona

A les 20h, a l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural
REUNIÓ INFORMATIVA CAVALCADA DE REIS
Es convoca a totes les persones que vulguin
participar en l’organització de la Cavalcada de
Reis 2009
Organitza: Regidoria de Cultura

A les 20h, a la Pedrera de Barcelona
FESTIVAL “POESIA I +” A LA PEDRERA
“A ras de res” d’Eduard Escoffet
Informació i reserves al 902 400 973
Col·labora: Fundació Caixa Catalunya

Divendres 25 de juliol
A les 22h, a la pèrgola del parc can Muntanyà
FESTIVAL “POESIA I +”
EL MEU AMOR SENSE CASA
Poemes de Maria Mercè Marçal i música de
Toti Soler
Cinta Massip (veu) i Toti Soler (guitarra)
Preu: 6 euros
Organitza: Fundació Palau, Ajuntament de
Caldes d’Estrac, Institució  de les Lletres
Catalanes

Dissabte 26 de juliol
A les 22h, a l’esplanada de can Muntanyà
SOPAR I GRESCA
Venda anticipada de tiquets uns dies abans, a
la planta baixa de l’Ajuntament.
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de
Caldes d’Estrac

Diumenge 27 de juliol
A les 22h, a la pèrgola del parc can Muntanyà
FESTIVAL “POESIA I +”
CONCERT DE CLOENDA
ELS NENS EUTRÒFICS (d’en Pedrals)
Concert de pop-rock a càrrec de Josep Pedrals,
Esteve Plantada i altres músics, a partir de
textos de diversos poetes, entre els quals Palau
i Fabre
Preu: 10 euros
Organitza: Fundació Palau, Ajuntament de
Caldes d’Estrac, Institució de les Lletres
Catalanes
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esports

El pavelló bull d’activitat en la Festa
de l’Esport

El Club de Futbol Sala
Caldes d’Estrac manté
la categoria

El passat dia 17 de maig al pavelló poliesportiu
municipal, el Club de Futbol Sala Caldes
d’Estrac va jugar el partit corresponent a la
29a jornada de lliga del campionat de futbol
sala de Preferent Catalana.

L’ equip visitant, el Futbol Sala Cardedeu,
arribava a aquest enfrontament en zona de
descens amb 22 punts, a falta de 2 jornades
per finalitzar la temporada. L’equip caldenc
havia de guanyar necessàriament aquest partit
per evitar matemàticament el descens i no
haver d’esperar l’última jornada per jugar-se
les garrofes per a mantenir la categoria.

El Caldes va dominar el joc durant tot el partit,
oferint un gran nivell futbolístic i va arribar a
portar un avantatge de 5 gols (6-1). El resultat
final va ser però més ajustat, un 7 a 3.  Amb
aquest resultat el FS Caldes assegura la
categoria, en una temporada en la que ha estat
una mica irregular.

Cal destacar que el club caldenc també ha
aconseguit una meritòria tercera posició del
seu equip cadet a la lliga del Consell Esportiu
del Maresme.

Gran partipació en el
1r Torneig de 24 hores
de Futbol Sala

El 1r Torneig de 24 hores de Futbol Sala de
Caldes d’Estrac es va disputar els dies 14 i 15
de juny al pavelló poliesportiu municipal. Hi
van participar un total de 12 equips, amb més
de 120 jugadors inscrits, dels quals la meitat
eren joves caldencs.

La competició va començar a les 9 del vespre
del dissabte i va finalitzar a les 5 de la tarda
del diumenge amb un gran nivell de joc
desplegat a la pista del pavelló i amb nombrós
públic a la grada durant el torneig.

Els cinc equips integrats per gent de Caldes
van fer un paper destacat. Habitatges
Indalovallès i el FS Caldes d’Estrac van quedar
en 4a i 2a posició repectivament. En la final
del torneig entre el FS Caldes d’Estrac i el Jupru
es va viure la tensió pròpia d’un partit
d’aquestes característiques i, finalment, amb
un resultat de 2 a 3, el Jupru va ser proclamat
primer campió del 1r Torneig de 24h de Futbol
Sala de Caldes.

Cal agrair a les persones que han fet possible
aquest apassionant esdeveniment esportiu al
municipi, en especial al Club Caldes d’Estrac
de Futbol Sala i la seva direcció.

Conveni amb la Federació Catalana
de Judo per a l’ús del pavelló

Les instal·lacions esportives municipals van
obrir les seves portes al públic el passat dissabte
7 de juny,  per a celebrar la Festa de l’Esport .
Es tracta d’una inciativa de la Diputació de
Barcelona en cooperació amb els ajuntaments
i l’Agrupació Territorial dels Consells Esportius,
que va comptar amb la participació del teixit
associatiu esportiu de la província i de diverses
entitats esportives i centres d’ensenyament.

La jornada va ser tot un èxit de participació amb
una nodrida representació de totes les entitats
esportives de Caldes, que van gaudir d’un dia
de portes obertes amb l’assistència de
nombroses persones, nens i nenes del municipi
per a practicar l’esport. La finalitat d’aquesta
festa consistia en promoure la pràctica esportiva
a tota la ciutadania, difondre els valors propis
de l’esport com a estil de vida actiu, beneficiós
per la salut, a més de donar a conèixer l’oferta
d’activitats esportives del municipi.

Les entitats esportives de Caldes, l’Aikido-Estrac,
l’Associació Bàsquet Caldes d’Estrac, el Club
Patinatge Artístic Caldetes, el Club de Petanca
Caldes d’Estrac, el Tennis i el Futbol Sala van
organitzar –amb la col·laboració de l’Ajuntament–
van organitzar una roda d’activitats durant

aquesta jornada a les instal·lacions del pavelló
poliesportiu muncipal. En finalitzar la Festa
de l’Esport,  tots els nens i nenes participants
a les activitats van rebre un detall
commemoratiu d’aquesta jornada de mans
del regidor d’Esports, Joan Vázquez.

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac i la Federació
Catalana de Judo i Disciplines Associades (DA)
han signat un conveni per a la utilització del pavelló
poliesportiu municipal en les diverses activitats
que hi programin. Segons aquest acord, que té
vigència fins al mes de desembre de l’any 2011, el
consistori caldenc ha de posar a la disposició de
la Federació les instal·lacions del pavelló respectant
les activitats programades prèviament, així com
el material logístic necessari perquè hi desenvolupi
les seves activitats, a més de la infraestructura de
personal –manteniment, neteja, recepció, etc.– i
el muntatge de tatamis, megafonia i logística.

Per la seva banda, la Federació Catalana de Judo
s’encarregarà de tota l’organització esportiva de
les seves activitats - àrbitres, cronos, metges i
tècnics-, haurà de comunicar amb antelació les
seves activitas i es farà càrrec de la reafiliació o
quota anual del Club d’Aikido caldenc sense cap
cost per a l’Ajuntament. Amb aquest conveni, la

Federació es compromet a fomentar l’actuació
esportiva del municipi, així com la imatge de
l’Ajuntament de Caldes com a col·laborador a
través de la seva pàgina web i la cartelleria dels
seus esdeveniments esportius.

Més de 50 persones participen en un seminari de
judo impartit pel professor Ortega

Prop de 60 persones van assistir al Seminari de
Judo Infantil organitzat per la Federació Catalana
de Judo i DA els passats 7 i 8 de juny al pavelló
poliesportiu municipal de Caldes. El seminari –fruit
del conveni que va signar amb l’Ajuntament de
Caldes- va ser impartit per Rafael Ortega, vuitè
dan de Judo, sis vegades campió d'Espanya absolut
i professor-entrenador de diversos campions
estatals, amb la col·laboració de Toni Obrador,
quart dan de Judo i entrenador nacional.

Es tractava d’unes jornades de formació per a
professors de judo, durant les quals Ortega va
explicar als assistents el seu sistema que consisteix,
bàsicament, en treballar amb els nens en grups
d'edat, independentment del grau de cinturó de
cadascú. Això permet treballar continguts específics
amb els judokes més joves, no només en funció
del seu grau de cinturó, sinó també depenent de
la seva edat, cosa que permet un ensenyament
molt més ajustat. El seminari del professor Ortega
va comptar amb l’assistència del regidor d’Esports
de Caldes, Joan Vàzquez, i el president de la
Federació Catalana de Judo i Disciplines
Associades (DA), Pedro María Ruiz Uriarte.
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Per primera vegada Caldes d’Estrac ha donat suport al Correllengua, una iniciativa a favor de la
nostra llengua i cultura, sorgida de la societat civil catalana. És una proposta per a la defensa i
promoció de la llengua catalana, transversal, oberta, participativa i popular, que té com a objectius
fomentar l'ús social de la llengua en tots els àmbits. També és una eina per donar a conèixer la nostra
llengua i cultura a les persones que, nouvingudes o no, encara no la coneixen, i una manera festiva
i oberta de celebrar la catalanitat, al carrer, de manera desacomplexada i en positiu.

Sorgeix l’any 1993 a l’illa de Mallorca, inspirada en la Korrika del País Basc. El 1995 es comença a fer
al País Valencià i a partir del 1997 la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL) pren
el compromís de portar-lo a la resta dels territoris de parla catalana.

La CAL coordina actes al Principat, a Andorra, a Menorca, a Eivissa, a la Franja de Ponent i a Catalunya
Nord, amb el suport de les entitats d’aquests diferents territoris, mentre que al País Valencià
l’encarregada de coordinar el Correllengua és Acció Cultural del País Valencià.

El Correllengua es vertebra amb el pas de la flama, que és l’element simbòlic i cohesionador de tota
aquesta iniciativa, per les diferents poblacions del país. Al seu pas es llegeix el Manifest del Correllengua,
i es realitzen, en l’àmbit local, tota mena d’activitats de caire lúdic, festiu, pedagògic i reivindicatiu:
xerrades, taules rodones, programes de ràdio i televisió, música i balls populars, actes gastronòmics,
cercaviles, teatre al carrer, concerts,... amb l'objectiu de mostrar la vitalitat de la nostra llengua i
cultura, així com d’implicar tothom en la defensa de la llengua catalana.

Cada any el Correllengua mou més persones arreu del país. Prova d'això és l'èxit de participació de
l'any passat, que va mobilitzar més de 300.000 persones, en més de mig miler d'actes arreu del país.
Des de fa 7 anys la cloenda del Correllengua es fa a Perpinyà, coincidint amb la signatura del Tractat
dels Pirineus, el 7 de novembe de 1659, pel qual s’imposava a Catalunya una greu divisió i fractura
territorial. Aquesta cita –ineludible en el calendari nacional– creix cada any en participació i mobilització
i esdevé un clam per la recuperació dels lligams històrics entre el nord i el sud de la nostra nació.
Dins dels actes d'aquest dia hi ha la manifestació i el Festival Rellamp!.

La CAL ha decidit enguany avançar l’inici del Correllegua 2008, que es va celebrar el passat 28 de
juny a Sant Miquel de Cuixà (als peus del Canigó).

Caldes s’adhereix al Correllengua 2008

El festival POESIA i + –el primer sense sense la
presència d’en Josep Palau i Fabre, mort el passat
23 de febrer, als noranta anys d’edat– va començar
el passat 27 de juny amb un recital de Raimon
com a celebració especial del 5è aniversari de la
Fundació Palau, organitzadora d’aquest cicle poètic,
que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac i la Institució de les Lletres
Catalanes.

Raimon va oferir el dia 27, al parc de Can Muntanyà,
un repàs antològic de la seva trajectòria artística,
amb cançons seves i altres de poetes antics i
moderns. El cantant va mostrar l’ampli ventall de
registres ben diversos que ens mostren la seva
excepcional carrera.

El dia 28 es va presentar l’Antologia de poesia jove
dels Països Catalans, amb un recital a càrrec dels
poetes Jaume C. Pons, Joan Fullana, Joan T.
Martínez, Pau Vadell, Pere Antoni Pons, Joan
Duran, Blanca Llum Vidal, Eduard Carmona i  Laia
Martínez i López, entre d’altres. El llibre de
l’antologia compta amb el pròleg d’Enric Casasses
i la portada de Perejaume i està dedicat a Josep
Palau i Fabre.

Amb motiu de la celebració de l’Any Rodoreda, el
pati de la Fundació Palau va acollir diumenge 29
de juny la lectura dramatitzada de La mort i la
primavera, a càrrec de Sílvia Bel i Albert Roig. Es
tracta de la ficció rodorediana més onírica i original
i la més tràgica i inquietant: va quedar inacabada
després de quaranta anys d’escriptura i
reelaboració, des del 1961 fins a la mort de
l’escriptora. És a la vegada la seva primera ficció
i el seu testament. Una novel·la il·luminada i
maleïda en què gairebé només l’autora va creure.

La Regidoria de
Cultura convoca
reunions
informatives sobre
diferents temes

La regidoria de Cultura ha programat
dues reunions per a tractar temes com
l’agermanament amb Castelfranco di
Sopra i  la cavalcada de Reis,
respectivament.

La primera reunió consisteix en la creació
d’un grup de treball per a planificar les
activitats que s’haurien d’organitzar
respecte a l’agermanament amb la
població italiana de Castelfranco di
Sopra. Aquesta trobada tindrà lloc el
proper 17 de juliol a les 8 del vespre a
l’Equipament de Promoció Econòmica
i Cultural.

La cavalcada de Reis de l’any vinent
serà el tema en el que es centrarà la
segona reunió que s’ha programat pel
proper 23 de juliol, a les 8 del vespre a
l’Equipament. Després de l’èxit de la
darrera cavalcada de Reis, que va
comptar amb un nombrós equip de
col·laboradors, la regidoria de Cultura
creu oportú fer una trobada per a preparar
la següent edició, a la que hi pot assistir
tota aquella persona que ho desitgi.

El cantant Raimon obre el POESIA i +

El POESIA i + –el festival d’estiu de Caldes–
d’enguany inclou 18 actuacions i finalitzarà el 27 de
juliol. La programació inclou la 1a Nit de Poetes,
que comptarà amb la presència i la poesia de Marta
Pessarrodona,  Teresa Colom i Jaume Subirana.  El
POESIA i + d’enguany s'expandeix i ocupa també
l'entresòl de La Pedrera, a Barcelona, tots els
dimecres de juliol.

El POESIA i + és un festival que vol fer present
Caldes d'Estrac i la Fundació Palau en el context
dels festivals d'estiu de la costa catalana.
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notícies breus

INICI OBRES D’ARRANJAMENT
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac ha previst
iniciar aquest estiu la renovació de
l’enllumenat públic de la Riera i el casc antic
del municipi. Es tracta de l’actuació urgent
prevista pel govern municipal per a renovar
la xarxa de tot el poble, per a la qual ha
previst una inversió de 126.000 euros en
el pressupost que inclou la renovació de
lluminàries, cablejat i instal·lacions.

Cal recordar que per a aquesta actuació,
el consistori caldenc ha rebut una
subvenció de 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
l’Institut Català d’Energia (ICAE). Pel
període 2009-10, l’equip de govern ha
previst un pla per a restablir tot
l’enllumenat de Caldes, amb una inversió
global prevista de 700.000 euros.

La platja de les Barques va acollir el passat 8 de juny una original i innovadora proposta que va
delectar un nombre important de públic. Es tractava de la 1a Desfilada de Dones Emprenedores i
Dones Empresàries de Caldes d’Estrac, un acte que va esdevenir tot un festival de moda eivissenca
en què les models protagonistes de la desfilada eren les dones emprenedores del municipi, que van
fer la seva entrada a l’escenari dalt d’un impressionant descapotable. Acompanyades d’un piano,
cadascuna de les empresàries va lluir el seu model amb una gràcia i estil extraordinaris.

EXPOSICIÓ DE LES TRINXERES DE LA 1A GUERRA MUNDIAL
NEIX UNA NOVA ENTITAT,

L’ASSOCIACIÓ PER A
L’ASSESSORAMENT I LA

PREVENCIÓ DE LA SORDESA

Caldes d’Estrac gaudeix d’aquesta nova
entitat que té per objecte treballar per a
donar solucions a totes les persones amb
problemes auditius. En aquests moments,
l’associació duu a terme una campanya de
captació de socis. Cal recordar que amb el
certificat d’empadronament i una quota
mensual de 5 euros, els veïns tenen dret a
una visita particular amb metge especialista
i a més l’Associació els proporciona de
forma gratuïta un audífon adaptat a les
seves necessitats.

L’Associació per a l’Assessorament i la
Prevenció de la Sordesa vol agrair
públicament la cessió que en el seu moment
els va fer en Bartomeu Roig de la imatge
de la placa commemorativa de l’església
de Caldes, un retaule que ha esdevingut el
logotip, la imatge que identifica aquesta
nova entitat caldenca.

Per a més informació i per a inscriure-s’hi,
l’associació està disponible tots els dijous
de 17 a 19 hores al despatx de la planta
baixa de l’Ajuntament.

Sota el títol, “La Gran Guerra
(1914-1918): vida i mort a les
trinxeres”, i commemorant el 90è
aniversari de la fi de la Primera
Guerra Mundial, Arts i Lletres i
l’Ajuntament van organitzar una
interessant exposició fotogràfica
amb imatges bèl·liques certament
commovedores.

La mostra va tenir lloc a
l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural i mostrava
el testimoni del que van ser les
trinxeres durant aquest conflicte.
L’exposició, cedida pel Centre
d’Estudis Argentonins Jaume
Clavell, exhibia imatges inèdites
de gran impacte visual, la
majoria acompanyades de
f ragments  d ’ar t ic les  de l
periodista i escriptor Gaziel,
corresponsal de La Vanguardia
en aquella guerra.

1A DESFILADA DE DONES EMPRENEDORES I DONES EMPRESÀRIES
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Acords del ple extraordinari de 26 de maig de 2008

n Aprovació de la delegació de funcions de gestió i
recaptatòries a l’Organisme de Gestió Tributària

Aprovat amb els 6 vots a favor de CiU i l’abstenció
dels regidors del PSC

El grup municipal del PSC sol·licita que consti en acta
que el motiu de l’abstenció en la seva votació d’alguns
punts es deu a la suposada manca d’informació que
rep de l’Ajuntament en no respondre a les instàncies
registrades.

n Aprovació de la modificació de la plantilla de
personal

La proposta s’aprova amb els 6 vots a favor de CiU i
l’abstenció dels regidors del PSC

n Aprovació de la modificació del pressupost municipal
2008, mitjançant modificació de crèdits extraordinaris
i suplements de crèdits.

Aprovat amb la majoria dels 6 vots a favor de CiU i
5 en contra del PSC

n Aprovació d’una nova modificació del pressupost
municipal 2008, mitjançant modificació de crèdits
extraordinaris i de suplements de crèdits

Aprovat amb la majoria dels 6 vots a favor de CiU i
5 en contra del PSC

n Aprovació d’una modificació provisional de
l’ordenança fiscal núm. 30

Aprovat amb la majoria dels 6 vots a favor de CiU i
5 en contra del PSC

n Aprovació del reconeixement de les obligacions de
despeses a l’empresa Pintures Roqueta, S.L., derivades
del projecte de l’obra d’instal·lació d’un sistema de

n Declaració d’urgència de la sessió

S’aprova la urgència per majoria amb el vot a favor
de CiU i en contra del PSC

 n Desestimar la reclamació presentada en data de
30 de maig de 2008 al registre general de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac, número de registre d’entrada
2402, per part del regidor Miquel González i Monforte
contra l’aprovació inicial feta en sessió del ple
municipal, de data de 5 de maig de 2008, de l’expedient
de modificació de crèdit al pressupost municipal 2008
per expedient de crèdits extraordinaris finançats
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de
despeses, i aprovació definitiva de la modificació de
crèdit.

S’aprova la desestimació de les al·legacions amb els
vots a favor dels regidors de CiU i en contra del PSC

Acords del ple extraordinari
del 4 de juny de 2008

ventilació a l’espai destinat a l’arxiu municipal,
substitució de la fusteria exterior del cos annex, i
sanejat i pintat de les façanes de l’edifici de la Casa
de la Vila de Caldes d’Estrac (2005)

S’aprova amb 6 vots a favor de CiU i l’abstenció dels
regidors del grup municipal del PSC

n Aprovació inicial del reglament de l’aparcament de
zona blava

Aprovat amb la majoria dels 6 vots a favor de CiU i
5 en contra del PSC

n Constitució de la comissió informativa especial de
seguiment de l’expedient d’explotació de la xarxa de
televisió per cable

Aprovat amb la majoria dels 6 vots a favor de CiU i
5 en contra del PSC

n Aprovació de la proposta per a donar suport al
Correllengua 2008

Aprovat amb la majoria dels 6 vots a favor de CiU i
l’abstenció del PSC

n Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança
municipal reguladora del mercat municipal

La proposta s’aprova amb la majoria de vots a favor
de CiU i en contra del PSC

n Aprovació de l’acceptació del préstec Programa de
Crèdit Local

Aprovada la urgència amb els 6 vots a favor de CiU
i 5 en contra del PSC

Aprovada la proposta amb la majoria de vots a favor
de CiU i en contra del PSC

EL CARRER MAJOR CELEBRA LA SEVA FESTA

El passat 14 de juny els veïns i veïnes del carrer Major van aplegar-
se per a celebrar la tradicional revetlla de Sant Antoni. La festa
va ser molt concorreguda i tothom va gaudir del ball que va oferir
l’orquestra Setsons.

L’AGRUPACIÓ DE PENSIONISTES I TERCERA EDAT
FA 23 ANYS

L’Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat va celebrar el seu 23è
aniversari el passat diumenge 8 de juny amb una programació
d’actes que va començar amb la celebració de la Missa solemne
i la posterior ofrena floral a la Capella de la Mare de Déu del
Carme. Tot seguit, el Parc Joan Maragall va ser l’indret de la
tradicional ballada de sardanes amb la Cobla Iluro, just abans
del dinar d’aniversari que va tenir lloc a l’Hotel Colóon. Des de
la revista municipal felicitem l’Agrupació pels seus 23 anys de
vida i els animem a continuar amb la tasca que es duu a terme
des de l’entitat pel poble de Caldes d’Estrac. Felicitats!

n Aprovació de l’urgència i votació de la proposta de
conveni amb la Federació Catalana de Judo

Aprovada la urgència amb els 6 vots a favor de CiU
i 5 en contra del PSC

Proposta aprovada amb els 6 vots a favor de CiU i 5
en contra del PSC

n Moció Alcaldes per a la Pau

Aprovat amb la majoria dels 6 vots a favor de CiU i
l’abstenció del PSC

FOC ZERO!

La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona han
endegat la campanya de prevenció d’incendis Foc zero, un
compromís individual per reduir al màxim el risc d’incendis i
preservar els nostres boscos, especialment en aquest període
estival.
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Ves per on, ara resulta que als regidors del PSC els ha entrat

la dèria “informativa” i es dediquen a publicar tots els “butlletins

informatius” que quan manaven no tenien cap interès en editar.

No obstant el que no canvia és la seva desesperada negativa a

reconèixer el resultat electoral de l’any passat, la seva habitual

prepotència que els impossibilita d’acceptar la possibilitat que

hagin comès errors en la seva gestió anterior i especialment, el

que més els obsessiona, és la seva insistència en atacar, insultar

i desqualificar els altres representants dels ciutadans de Caldes

als quals, per decisió majoritària, els correspon la tasca principal

de governar.

Resulten patètics els seus intents demagògics d’enganyar els

ciutadans publicant xifres alterades, explicant només una part

molt ínfima de l’activitat municipal i centrant la seva crítica en

referències personals sobre l’alcalde i els regidors de govern.

Ignoren que els caldencs i caldenques no els agrada aquesta

manera de procedir tan falsa i tan ofensiva per a la seva

intel·ligència. Tracten els ciutadans com a nens petits i es pensen

que poden dir qualsevol cosa i que tothom se’ls creurà com si

diguessin veritats absolutes.

Obliden que per dir i actuar com ells pretenen, pontificant per

sobre del bé i del mal, primer s’ha de tenir autoritat moral per

a fer-ho. Ja no recorden que ells l’han perduda, i la seguiran

perdent a mida que vagin sorgint a la llum pública la deixadesa

i la mala gestió de mandats anteriors.

Fa mesos es destapaven totes, o quasi totes, les irregularitats

comeses en la concessió administrativa del poliesportiu i de les

obres de la piscina i vestidors, encara inacabades per la seva

nul·la previsió. Ara, tot just es comença a investigar el que ha

passat amb la televisió per cable. Abans va ser el nyap de les

obres del Mercat Municipal que no van ser capaços ni d’iniciar,

les mentides publicades i explicades sobre el Pla de les Escoles,

 i les despeses “extraordinàries” abans de les darreres eleccions

per citar només alguns exemples.

Com deien abans els avis “sempre parla qui més hauria de callar”.

I pel que es veu, sembla que d’aquesta màxima els regidors

socialistes n’estan fent bandera. Cap proposta positiva, cap

aportació a cap iniciativa, cap idea, res, res de res. Només insults

i desqualificacions. Vet aquí el que saben fer...
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Aproximaciones / Pereza
Aproximaciones és l’últim treball de Pereza, grup
format per Rubén i Leyva. Aquest duet madrileny
ha gravat el seu cinquè disc entre el sud de França
i la seva ciutat d’origen; i el van posar a la venda
el passat mes d’agost. Sense cap dubte, es tracta
d’un disc especial, que trenca amb tots els patrons
pop-rock anteriors. Tal i com van dir en una
entrevista, el que pretenien amb Aproximaciones,
és "que cada una de les cançons transmeti que
no hi ha barreres a les cançons ni al sentiment".

Persépolis / Marjane Satrapi
Basada en el còmic homònim de Marjane Satrapi,
Persépolis ens explica l'experiència vital de la
directora a l'Iran dels anys 70, en plena revolució
islàmica. Al Teheran de 1978, Marjane somia
convertir-se en profeta i instaurar una religió
basada en la llibertat, però la implantació de la
Nova República Islàmica obre una era de
prohibicions. Obligada a reprimir la seva condició
de dona, somia ser una revolucionària per canviar
el seu país. Però en esclatar la guerra entre Iran
i Irak, és enviada pels seus pares a Europa, on
experimentarà l'adolescència, la llibertat i l'amor,
però també l'exili i la marginació. El to irònic i el

sentit de l'humor de l'autora, sumats a una animació de traç net, en blanc i
negre, però d'una extraordinària profunditat expressiva, han fet d'aquest film
una de les millors propostes recents, nominada a l'Oscar com a millor pel·lícula
d'animació i guardonada amb el Premi del Jurat del Festival de Cannes.
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Hard Candy / Madonna
"Hard candy", un caramel dur, però dolç, és el
nom de l'últim treball de Madonna, un treball en
què s'aparta de sons electrònics i n'adopta
d'urbans acompanyats de "dance" i pop. La
cantant ha decidit confiar completament en els
tres productors més prolífics i de més èxit dels
últims anys, Timbaland, Timberlake i Williams,
per al seu últim treball amb Warner, ja que ha
fitxat per la promotora Live Nation. L'expectació
que ha creat el disc és tan gran que Discos Castelló
a Barcelona i la cadena FNAC a Madrid, Sevilla,
València i Bilbao obriran dilluns a partir de les
dotze de la nit perquè els fans de la cantant puguin
satisfer la seva curiositat.

Poesies amb suc / selecció de Miquel
Desclot
Poesies amb suc és una antologia de poesia per
a nens i nenes, amb més de tres-cents poemes
d’autors de tot el món: catalans, anglesos, bascos,
italians... Miquel Desclot, l’artífex d’aquest immens
recull, el descriu com "un llibre per venir-hi a
poar". És una excel·lent aportació al gènere poètic,
per les raons següents: obre les portes a la poesia
escrita per a infants en altres tradicions literàries,
com l’anglesa o la russa, que han excel·lit en
mostres d’aquest gènere, i a la de la resta de
cultures de l’estat; ofereix un primer tast de
poemes inèdits d’autors de la nostra tradició que

escriuen per a adults i convida a fer un recorregut diacrònic per les obres de la
nostra cultura des dels inicis, al final del segle XIX, fins a les noves veus.

La carretera / Cormac McCarthy
La carretera és la història profundament
commovedora del viatge d'un pare i un fill. Tots
dos caminen sols per un paisatge apocalíptic on
res no es mou, llevat de les cendres arrossegades
pel vent. El cel és fosc i el fred és tan terrible que
és capaç de trencar les pedres. No tenen res:
només una pistola per defensar-se de les bandes
violentes que sotgen el camí, la roba que duen
posada, un carretó amb menjar recollit de les
escombraries... i l'un a l'altre. Mereixedora del
Premi Pulitzer 2007, aquesta magistral novel·la
planteja sense embuts un futur on no hi ha
esperança, però on un pare i el seu fill, l'un per
l'altre el món sencer, resisteixen per amor.
Imponent pel que fa a la profunditat visionària,
La carretera és una lúcida meditació sobre el pitjor
i el millor de què som capaços: destrucció extrema,
tenacitat desesperada i la tendresa que manté
dues persones vives enmig de la devastació total.

El orfanato / Juan Antonio Bayona
El orfanato, amb guió de Sergio G. Sánchez, ens
explica la història de Laura, una dona que torna
amb la seva família a l'orfenat on va créixer amb
la intenció d'obrir una residència per a nens
discapacitats. El petit Simón, fill de Laura, comença
a deixar-se dur per uns estranys jocs que generen
en la seva mare gran inquietud, ja que deixaran
de ser una mera diversió per a convertir-se en
una amenaça. Una sèrie d'inesperats
esdeveniments obligarà la Laura a bussejar en el
dramàtic passat de la casa que de nena va ser la
seva llar.




