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En encetar aquest escrit, vull dedicar les
primeres paraules a felicitar sincerament totes
les entitats i associacions de Caldes per l’èxit
rotund de col·laboració i participació que ha
assolit enguany la nostra Festa Major. Han
estat uns dies de gresca perfectament
programats i gaudits pel conjunt de caldencs
i caldenques i és per aquest motiu que us
agraeixo en nom de l’equip de govern que jo
mateix represento, la vostra aportació i
dedicació.  En aquest butlletí teniu un breu
recull fotogràfic del que ha estat la Festa Major
d’enguany.

Després de les vacances i la Festa Major,
tornem a la feina amb l’esma necessària per
aconseguir nous reptes per al nostre poble.
Us avancem en aquestes pàgines la feina
realitzada durant els darrers temps i us
expliquem els nous projectes per al municipi.
Parlant de tornades, l’inici de curs escolar a
Caldes s’ha produït amb total normalitat
després de les millores que hem dut a terme
en els centres docents i que us detallem
seguidament.

En aquesta publicació també us expliquem les
modificacions que s’han introduït en el
reglament de l’aparcament de zona blava,
atenent suggeriments i consultes efectuades
per veïns i veïnes. Els regidors i jo mateix som
Ajuntament, però també som poble, i en
aquest sentit no ens dol rectificar o modificar
alguna cosa quan els nostres conciutadans
així ens ho demanen.

Ja he parlat abans dels actes de la Festa Major,
d’entre els quals un mereix ser destacat per
la seva singularitat i també pel que representa
per a la consciència col·lectiva dels caldencs
i caldenques, o si més no, de la seva immensa
majoria. Em refereixo a la reposició del bust
de l’insigne poeta català Joan Maragall al lloc
d’honor que des de fa anys ocupa al parc que
porta el seu nom, i del qual havia estat
arrabassat per l’acció d’un brètols que no
representen a ningú. Ho considero un acte
important que ha comptat amb el recolzament
de tothom i en especial de la família del poeta,
i que té el seu origen en l’esforç i insistència
de Bartomeu Roig, malauradament
desaparegut ara fa quasi un any, que fou el
principal impulsor d’aquesta reposició, i de
qui sempre tindrem un record especial en la
nostra memòria col·lectiva com a poble.

Recordant-vos que resto a la vostra disposició
per a tot allò que necessiteu, rebeu una
salutació ben cordial.

Joaquim Arnó i Porras
Alcalde
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reportatge

Ple de festa!
La Festa Major 2008 ha comptat enguany amb una alta participació a tots els actes organitzats durant aquests dies a
Caldes. Entre els més concorreguts cal destacar l’espectacular Correfoc amb el qual ens van sorprendre, un cop més, els
Diables d’Estrac, i que va servir de celebració dels seus 25 anys. La Dormida, els concerts i les activitats infantils, entre
altres, han estat les cites que cada any superen les previsions inicials de participació. El retorn de les havaneres a la platja
també ha estat un dels plats forts d’aquests dies de xerinola a Caldes.

La celebració de la Missa Solemne en honor a la Verge del Remei, les sardanes o les havaneres, completen la programació
d’enguany, que ha permès gaudir de la festa, l’estiu i el poble a tots el veïns i veïnes de Caldes, sense limitació d’edats.

Cal destacar la feina realitzada per les entitats i associacions del poble en l’organització de la Festa Major 2008, en
coordinació amb la regidoria de Cultura.

Ple de festa!
La Festa Major 2008 ha comptat enguany amb una alta participació a tots els actes organitzats durant aquests dies a
Caldes. Entre els més concorreguts cal destacar l’espectacular Correfoc amb el qual ens van sorprendre, un cop més, els
Diables d’Estrac, i que va servir de celebració dels seus 25 anys. La Dormida, els concerts i les activitats infantils, entre
altres, han estat les cites que cada any superen les previsions inicials de participació. El retorn de les havaneres a la platja
també ha estat un dels plats forts d’aquests dies de xerinola a Caldes.

La celebració de la Missa Solemne en honor a la Verge del Remei, les sardanes o les havaneres, completen la programació
d’enguany, que ha permès gaudir de la festa, l’estiu i el poble a tots el veïns i veïnes de Caldes, sense limitació d’edats.

Cal destacar la feina realitzada per les entitats i associacions del poble en l’organització de la Festa Major 2008, en
coordinació amb la regidoria de Cultura.
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Caldes celebra la
Diada Nacional
de Catalunya
El monument a Lluís Companys va ser
un any més l’indret que va reunir autoritats
municipals, entitats i veïns i veïnes de
Caldes per a celebrar l’11 de setembre, la
Diada Nacional de Catalunya.

Les entitats de Caldes van procedir en
primer lloc a fer les seves ofrenes florals
acompanyades d’un trio musical que va
interpretar diversos himnes catalans. Tot
seguit, l’alcalde, Joaquim Arnó, va
pronunciar un discurs breu però concís en
el que va destacar el caràcter reivindicatiu
de la Diada en el sentit que “ens trobem
en una situació en la qual se’ns preten,
altra vegada, ofegar i retallar els nostres

Coincidint amb el darrer dia de la festa
major d’enguany, el dissabte 13 de setembre
es va inaugurar el bust de Joan Maragall,
al parc que duu el seu nom. Part de la
família Maragall, entre els quals hi havia
l’actual Conseller d’Educació, Ernest
Maragall, van assistir a l’acte inaugural.

El bust va ser robat fa uns mesos, i una
recollida popular de signatures ha culminat
en aquest procés de reposició del bust del
poeta. Genís Maragall va cedir el bust del
poeta a l’Ajuntament caldenc perquè es
pogués fer un motlle de guix a partir del
qual s’ha tornat a realitzar el bust de bronze
que quedarà instal·lat a partir d’ara al parc.

Els primers en intervenir van ser l’alcalde,
Joaquim Arnó, i el conseller Maragall.
L’alcalde va tenir unes paraules d’agraïment,
“als familiars en haver-nos facilitat un altre
bust, obra creada per en Genís Maragall,
fill del poeta, i a la família de Marcel·lí Coll
per fer de pont entre l’Ajuntament i els
familiars, permetent així la realització d’un

Joan Maragall recupera el seu lloc al parc
El bust del poeta torna a presidir el monument

motlle per a la seva nova reproducció en
bronze, que tots podrem admirar en acabar
aquesta intervenció”.

Arnó també va fer una “menció especial a
en Bartomeu Roig –que ja no està entre

nosaltres i quan queden poques setmanes
per arribar al 1er aniversari de la seva mort-
, que va promoure i impulsar la idea de la
recuperació del bust, idea que va ser
recollida i executada per l’Ajuntament”.

En la seva intervenció, l’alcalde va fer una
referència a totes les persones que en el
seu moment van signar per a condemnar
el vandalisme i donar força a la proposta,
i va agrair a l’associació Arrels Cultura la
coordinació de la cerimònia de reposició
del bust de Joan Maragall.

L’acte va continuar amb el descobriment
del bust –a càrrec de l’alcalde i Genís
Maragall–, i tot seguit el públic assistent
va gaudir  de les paraules del poeta, a través
de la veu i l’expressió de l’actriu Gemma
Sangerman. Per finalitzar, la cobla Ciutat
de Mataró va interpretar la música del Cant
de la Senyera, que el mestre Lluís Millet va
composar per al poema del mateix nom
de Joan Maragall. L’acte d’inauguració va
coincidir amb el darrer dia de la celebració
de la Festa Major de Caldes d’Estrac.

drets”, referint-se al retall de l’Estatut per
part del Tribunal Constitucional i “a l’intent
d’incomplir, per part del govern de l’Estat,
amb el finançament pactat en el propi
Estatut”.

Arnó va reclamar la unitat per a superar la
situació i va afegir que “unitat política però
també social de tots els catalans, de tots
els que vivim i compartim Catalunya”.
Segons l’alcalde de Caldes d’Estrac, “només
amb aquesta unitat ens farem respectar i
sobreviurem, deixant una Catalunya millor
als nostres fills”.

En finalitzar el seu parlament, Arnó va
convidar tots els presents a entonar Els
Segadors, l’himne nacional de Catalunya.
Per a això va demanar al ple de la corporació
que es disposessin a primera fila, però el

grup municipal a l’oposició (PSC) no va
atendre la seva petició. Un fet lamentable
tenint en compte la data de celebració.
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L’equip de govern de Caldes aprovava la suspensió de tota activitat
urbanística en el sector de Ca l’Arboix amb l’objectiu d’estudiar a fons
les alternatives urbanístiques i la necessitat de preservar aquest espai
verd en un territori tan reduït com és Caldes d’Estrac.

Amb aquest objectiu i com a acte previ als treballs d’estudi del sector
de Ca l’Arboix, el Ple de la Corporació aprovava el 28 de juliol la suspensió
de tota tramitació de plans urbanístics, projecte de gestió urbanística
i d’urbanització, així com l’atorgament de llicències de parcel·lació de
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats.

L’alcalde, Joaquim Arnó, va explicar en el decurs del Ple que
“desfem allò que estava fet des del 1984, quan es va preveure
l’ocupació de pràcticament la totalitat de la superfície de Ca
l’Arboix”. I va afegir, “amb aquesta preservació evitarem la
construcció massiva en l’últim indret verd que li queda a Caldes”.

L’Ajuntament modifica el reglament
de les zones blaves i redueix l’horari de
pagament
Estableix la gratuïtat al migdia i acorda amb Sant Vicenç correspondència entre
els veïns respectius.

El PSC vota en contra de la reducció tarifària

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac va celebrar, el passat 8 d’agost, un ple extraordinari i urgent
amb l’objectiu de modificar dos punts del reglament regulador de la zona blava, que inicialment
ja s’havia aprovat en un ple anterior, celebrat el  26 de maig.

L’equip de govern municipal, sensible a les aportacions que han formulat diversos col·lectius locals,
com ara el de l’hostaleria i comerç, a més d’alguns veïns a títol personal, i a la vista de l’experiència
dels primers dies d’entrada en vigor del nou sistema de pagament mitjançant tiquet, va decidir
suprimir el pagament durant la franja horària del migdia, a més d’arribar a un acord amb l’Ajuntament
veí de Sant Vicenç del Montalt per aplicar la reciprocitat del no-pagament entre els veïns d’ambdues
poblacions. Aquestes modificacions van entrar en vigor el passat 21 de setembre.

La urgència de la convocatòria del ple –només deu dies després del ple ordinari anterior-, va ser
motivada, segons l’alcalde Joaquim Arnó, perquè “l’equip de govern ens escoltem la gent i per això
hem volgut canviar ràpidament alguns elements del Reglament”. L’alcalde feia així al·lusió a les
converses mantingudes amb col·lectius locals i també a les nombroses intervencions de veïns que
es van produïr durant el ple municipal del  28 de juliol. “A nosaltres no ens cauen els anells si hem
de rectificar alguna cosa” – ha dit Arnó – “ho hem fet sempre, i ho farem tantes vegades com faci
falta per a millorar el servei als nostres ciutadans”.

Així, el ple va aprovar, només amb els vots favorables de CiU, l’horari d’obligat pagament, que passa
a ser de 9 del matí a 1 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre, durant tots els dies de la setmana
(inicialment s’havia previst un horari de 8 del matí a 8 del vespre). Així doncs, des de la 1 del migdia
fins a les 4 de la tarda, els usuaris no paguen per aparcar.

Un altre punt del reglament que es va introduir va ser  l’acord amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Montalt segons el qual els caldencs podran aparcar de forma gratuïta a la zona blava del municipi
veí, alhora que els veïns de Sant Vicenç podran estacionar gratuïtament a l’aparcament de Caldes
d’Estrac que es troba al costat de l’estació de Renfe, a peu de la carretera N-II.

Del desenvolupament d’aquest ple, va cridar força l’atenció la posició del grup municipal del PSC,
a l’oposició, que va votar en contra de la modificació del reglament de la zona blava, especialment
perquè en les seves manifestacions i publicacions dels dies anterior s’havia mostrat radicalment
en contra de la zona blava, criticant amb duresa la decisió del govern municipal, que per altra banda,
compta amb el suport majoritari dels caldencs i caldenques que no han de pagar per aparcar i que
es veuen obligats a fer-ho quan es desplacen a les altres poblacions.

L’Ajuntament suspèn l’activitat urbanística per a preservar
la zona verda de Ca l’Arboix
El Ple celebrat el 28 de juliol aprova mantenir aquest espai com a reserva del creixement urbà de Caldes

Tancament dels
parcs infantils
Com ja us vam informar en la
darrera edic ió del  Portada ,
l’Ajuntament ha procedit a realitzar
els tancaments dels parcs infantils
durant l’estiu. Així, s’han fixat els
perímetres dels parcs per a millorar-
ne la seguretat.

Tanmateix, des del consistori es vol
fer una crida al civisme dels
propietaris de gossos perquè no
deixin entrar els seus animals en
a q u e s t s  p a r c s ,  d e s t i n a t s
exclusivament al públic infantil.
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El passat 15 de setembre va començar el
curs escolar 2008-09 a Caldes d’Estrac
amb absoluta normalitat. Durant l’època
estival s’han realitzat diverses millores tant
al CEIP Sagrada Família com a l’Escola
Bressol.

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac ha realitzat
algunes reformes d’emergència  a l’Escola
Bressol durant l’estiu per a poder iniciar el
curs amb el total d’alumnes inscrits. Cal
destacar que aquestes actuacions no
formen part del projecte de reforma del
centre, sinó que han estat actuacions
d’emergència que s’han efectuat seguint
les directrius del projecte inicial i durant
les quals s’han detectat altres mancances
que s’incorporaran al projecte. A més, el
consistori resta a l’espera que el
Departament d’Eduació homologui
l’adequació de la nova aula que s’ha
obtingut amb la reforma de l’escola.
L’actuació a l’Escola Bressol és la primera
obra pròpia de l’actual equip de govern
municipal, la resta són l’herència
d’ajuntaments anteriors.

Quant al CEIP Sagrada Família, s’han
reforçat els esglaons per a garantir la
seguretat dels alumnes, i amb el pressupost
previst per a l’arranjament del pati de P3
i P4, s’ha procedit a canviar les portes de
fusteria per unes d’alumini, segons el llistat
de mancances que tant el propi centre com
l’AMPA de l’escola van traslladar a
l’Ajuntament. La resta d’actuacions
previstes segons aquestes mancances
s’aniran realitzant progressivament fins a
l’esgotament del pressupost previst.

Ampliació serveis
mèdics al CAP de
Montalpark
Des del passat 1 de setembre, un nou
metge addicional s’ha incorporat al CAP
de Montalpark que es troba al carrer
Mediterrània, número 4, al terme de Sant
Vicenç de Montalt (tel. 93 791 29 00).
Aquest nou metge de família presta el seu
servei als usuaris de Caldes d’Estrac.

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac vol
recordar als veïns i veïnes de Caldes que
disposen del servei de deixalleria mòbil i
deixalleria fixa per a dipositar els residus
que produeixen. Recordem que el
reciclatge permet reduir els costos de la
recollida de residus, que repercuteix
directament en la taxa corresponent. En
aquest sentit, l’Ajuntament de Caldes
premiarà amb una reducció d’aquesta
taxa a tots aquells veïns que optin pel
reciclatge i facin ús de la deixalleria.

Comença el curs escolar 2008-09 amb
millores als centres docents

Foment del reciclatge



agenda

Octubre dia a dia
Dimecres 1 d’octubre
A les 19 h al local de l’Agrupació de
Pensionistes
XERRADA: “Memòria i identitat: quan els
records ajuden a viure el present”
A càrrec de Francesc Fosas
Organitza: Àrea de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
Col·labora: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

Dimecres 8 d’octubre
 “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 10 d’octubre
A les 19 h a la Biblioteca Can Milans
TERTÚLIA LITERÀRIA amb Antoni Dalmau,
autor de “Terra d’oblit, el vell camí dels
càtars”
Organitza: Biblioteca Can Milans

Diumenge 12 d’octubre
APLEC A L’ERMITA DE LA MARE DE DÉU
DEL REMEI
Sortida simultània a les 9 h des d’Arenys de
Mar (C.C.Calisay), Arenys de Munt (Pl. de
l’Església) i Caldes d’Estrac (Pl. de la Vila)
A les 11h del matí, davant l’ermita: Missa
A continuació, Audició de Sardanes a càrrec
de la Cobla Premià
Organitzen: Ajuntament d’Arenys de Mar,
Ajuntament d’Arenys de Munt i Ajuntament
de Caldes d’Estrac

Dimecres 15 d’octubre
“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

Dissabte 18 d’octubre
A les 19 h a la Sala Cultural
BALL POPULAR
Organitza: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

OCTUBRE 2008

Del 10 al 19 d’octubre

EXPOSICIÓ “Un passeig per la Provença”
Exposició de moble provençal a càrrec
d’Antiqua
Inauguració: divendres 10 d’octubre a les 19
h
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i
de 17 a 20h.  Dissabtes i diumenges de 10
a 13 h i de 17 a 20 h
Lloc: Equipament de Promoció Econòmica
i Cultural

Del 25 d’octubre al 2 de novembre

EXPOSICIÓ DE L’OBRA DE LLUÍS CANALS
XERCAVINS (1915-1981)
Horari: d’11 a 14h i de 17:30 a 20 h
Lloc: Equipament de Promoció Econòmica
i Cultural

Del 4 de setembre al 19 d’octubre

EXPOSICIÓ “El poblat ibèric de la Torre dels
Encantats”
Gràcies a aquesta exposició podrem conèixer
les peces trobades al poblat ibèric de la Torre
dels Encantats que es troben al Museu
d’Arenys de Mar
Lloc: Fundació Palau
Horari: de dimarts a dissabte d’11 a 14 h i de
17 a 20:30 h. Diumenges i festius d’11 a 14 h
Organitza: Museu d’Arenys de Mar i Arrels
Cultura
Col·labora: Fundació Palau, Diputació de
Barcelona
Patrocina: Ajuntament de Caldes d’Estrac

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

Del 4 d’octubre al 2 de novembre

PETANCA. TORNEIG SOCIAL DE
MATRIMONIS O DUPLETES MIXTES
Quota indicativa. Es jugarà els dissabtes,
diumenges i dies festius a les 10 h. Premis
pels quatre primers classificats i regals per
a tots els participants.

Del 3 al 10 d’octubre

EXCURSIÓ DE L’AGRUPACIÓ DE
PENSIONISTES A EXTREMADURA I
PORTUGAL
Organitza: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

D’octubre a juny
XVI TALLER DE BONSAIS
Inici del taller: 1 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
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Aquesta programació d'activitats es pot veure alterada per canvis de darrera hora

Divendres 24 d’octubre
A les 18:30 h a la Biblioteca Can Milans
HORA DEL CONTE
“Contes de muntanya” a càrrec de Carles
Organitza: Biblioteca Can Milans

A les 22 h a la Sala Cultural
TEATRE: “Allò que l’aigua s’endugué”
A càrrec de Strak Teatre
Venda anticipada d’entrades a l’estanc del
Camí Ral, a partir del 10 d’octubre
Preu: 5 euros.
Organitza: Associació Cultural Strak Teatre

Dissabte 25 d’octubre
RUTA LITERÀRIA MERCÈ RODOREDA A
ROMANYÀ DE LA SELVA
Es requereix un nombre mínim de persones
inscrites per portar a terme l’activitat. Places
limitades.
Preu del dinar i inscripcions: 679 30 57 15
Data límit d’inscripcions: 17 d’octubre
Organitza: Arts i Lletres

A les 22 h a la Sala Cultural
TEATRE: “Allò que l’aigua s’endugué”
A càrrec de Strak Teatre
Venda anticipada d’entrades a l’estanc del
Camí Ral, a partir del 10 d’octubre
Preu: 5 euros.
Organitza: Associació Cultural Strak Teatre

Diumenge 26 d’octubre
VISITA AL MUSEU DEL TRAGINER
D’IGUALADA
Preu excursió: 34 euros. Entrada al museu:
2 euros
Organitza: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

A les 19 h a la Sala Cultural
TEATRE: “Allò que l’aigua s’endugué”
A càrrec de Strak Teatre
Venda anticipada d’entrades a l’estanc del
Camí Ral, a partir del 10 d’octubre
Preu: 5 euros
Organitza: Associació Cultural Strak Teatre
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Els ajuntaments de Les 3 Viles -Caldes
d'Estrac, Sant Andreu de Llavaneres i Sant
Vicenç de Montalt- han organitzat el
concurs, Fr3qüència 3.0, per a tots aquells
músics de la comarca. El certamen es
divideix en dues categories segons es tracti
de bandes musicals o de cantants i músics
intèrprets.

En el concurs de maquetes hi prenen part
tots aquells grups o dj's residents al
Maresme, de qualsevol categoria musical.
No hi poden participar grups o solistes que
tinguin un contracte discogràfic vigent. El
primer premi l’atorgarà un jurat i consistirà
en la gravació de 5 temes en estudi
professional, una mini gira de 3 concerts i
difusió per les emissores de ràdio comarcals.

Els municipis de Caldes d'Estrac, Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de
Montalt ja estan units per recorreguts assenyalats que es poden realitzar a peu
o amb bicicleta. La Diputació de Barcelona ha aprovat les rutes excursionistes
que donen a conèixer el valor paisatgístic de Les 3 Viles.

La ruta principal és circular i comprèn un total de 21 quilòmetres. El punt de
sortida s'ha situat al port Balís. Des d'allà ens condueix al nucli urbà de Llavaneres
i, a partir d'aquí, es fa la pujada a Montalt i a Torrentbó per després baixar a
Caldes i tornar al port Balís seguint la línia de mar.

Per als senderistes menys agosarats s'han previst diverses variants amb distàncies
sensiblement més curtes:

n Variant 1 (1,75 km): passeig dels pins, riera de Sant Andreu de Llavaneres.

n Variant 2 (9 km): platja, passeig dels pins, camí del Padró, Sant Vicenç de Montalt i
connexió amb la ruta principal pròxima al Turó de l'Oriola.

n Variant 3 (2,15 km): riera de Caldes, Sant Vicenç de Montalt.

n Variant 4 (2 km): connexió amb la ruta principal pròxima a Caldes d'Estrac en direcció
a Sant Vicenç de Montalt.

n Variant 5 (2,8 km): Onze pins

n Derivació (1,2 km): del nucli de Llavaneres al cementiri.

La Diputació de Barcelona publicarà, a més, un fulletó que mostrarà els diferents itineraris i
que es repartiran pels diferents punts d'informació turística de Les 3 Viles.

OFERTA PÚBLICA ADREÇADA AL SECTOR
EMPRESARIAL I INDUSTRIAL DE CALDES

D’ESTRAC

L’oferta respon a la voluntat de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac de potenciar
el sector empresarial i industrial del municipi i, alhora, donar a aquest sector
l’oportunitat de treballar al poble en els diferents projectes municipals
previstos. Per aquest motiu, totes aquells empresaris i industrials locals que
hi desitgin col·laborar cal que s’adrecin a l’edifici consistorial per a obtenir-
ne informació (Plaça de la Vila, s/n).

L’equip de govern de Caldes d’Estrac
agraeix la tasca desenvolupada per
Mossèn Joan Manuel Prieto a la
Parròquia de Santa Maria des de finals
de setembre de l’any 2001.

La ruta de Les 3 Viles, una proposta per a fer a peu o en bicicleta

Fr3qüència 3.0, un nou concurs de maquetes i
joves intèrprets impulsat per Les 3 Viles

El segon premi es farà a través de la valoració
del públic i consisteix en 3 concerts als
diferents municipis organitzadors i difusió a
les ràdios del Maresme.

Pel que fa al concurs de joves intèrprets, es
diferenciaran dues categories segons si són
solistes de veu o instrumentals, o si són un
conjunt de música de cambra. Igual que en
el concurs de maquetes, hi haurà els
mateixos dos premis segons la valoració del
jurat i del públic.

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac compta
amb un espai a les oficines municipals
de la Plaça de la Vila per a totes aquelles
persones que hi desitgin dur a terme
activitats relacionades amb les puntes de
coixí i/o similars.

Per a més informació podeu adreçar-vos
a l’Equipament de Promoció Econòmica
i Cultural.

(La Riera, 5-9, 1a planta, tel. 93 791 05 88)

Mossèn Prieto se’n va
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Complint amb el compromís adquirit per
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, a través de la
Regidoria d’Esports, s’han inaugurat les noves
pistes de petanca al front marítim del municipi,
en un indret -entre l’Hotel Colon i la guingueta
l’Ametller-, que permetrà fomentar la pràctica
d’aquest esport i recordarà a tots els caldencs
i caldenques els orígens de la petanca a Caldes.
El Club Petanca de Caldes gaudeix ara d’un
ampli espai que consta de 6 pistes oficials de
15x4m per a competir a nivell federat, una zona
enjardinada, un mòdul per a l’entitat i un sistema
d’enllumenat adient per a la pràctica de la
petanca.

Torneig infantil de Festa Major

El 30 d’agost va tenir lloc aquest torneig en el
que van participar 30 nens i nenes d’edats
compreses entre els 4 i els 12 anys. L’alcalde,
Joaquim Arnó, i el regidor d’Esports, Joan
Vázquez, van ser els encarregats de lliurar els
trofeus, cedits per l’Ajuntament.  L’alcalde va
animar nens i nenes a fomentar la pràctica de
la petanca al poble. A més, els participants van
rebre regals cedits per la Caixa Laietana.

Torneig de Festa Major

Aquest torneig es va celebrar el 7 de setembre
a les noves pistes de petanca que l’Ajuntament

EL CAMPUS D’ESTIU CLOU AMB ÈXIT
DE PARTICIPACIÓ

El passat 12 de setembre va finalitzar el Campus
Esportiu de Caldes amb una gran acceptació de
la població quant al funcionament i la possibilitat
de gaudir del que ha estat l’estiu amb més activitat
esportiva dels darrers anys. Així ho demostra l’alta
participació de nens i nenes registrada en aquesta
programació d’activitats esportives, que ha permès
que el municipi recuperi el ritme frenètic associat
a l’esport, fomentant-ne la seva pràctica.

La Regidoria d’Esports va organitzar una festa final
del campus amb inflables que inicialment s’havien
d’instal·lar al voltant de la piscina però el mal
temps va fer que es col·loquessin a l’interior del
pavelló poliesportiu municipal. La festa es va
completar amb un lliurament de diplomes de
participació que el regidor d’Esports, Joan Vázquez,
va lliurar a cadascun dels nens i nenes que han
pres part en el campus d’enguany.

1a FESTA DEL BÀSQUET 3X3
Amb l’organització del Club de Bàsquet de Caldes
i la col·laboració de l’Ajuntament, el passat 12 de
setembre es va celebrar per primera vegada aquesta
festa que va servir per a presentar l’equip de base
actual de l’entitat esportiva, format per alumnes
del CEIP Sagrada Família i altres nens del municipi.
Abans del torneig 3x3 es va disputar un partit
amistós entre el Club de Bàsquet de Caldes i el
Club de Bàsquet de Llavaneres. En finalitzar el
torneig 3x3, el regidor d’Esports, Joan Vàzquez, es
va encarregar de lliurar els trofeus als guanyadors.

1r KARTING INFANTIL D’EDUCACIÓ VIAL
Els nens i nenes de Caldes van gaudir d’aquesta
iniciativa de les regidories d’Esports, Educació i
Medi Ambient de l’Ajuntament, els dies 16 i 17
d’agost, amb la instal·lació d’un multiespai a
l’esplanada de Can Muntanyà que constava d’un
circuit de Karts i diverses carpes.

Amb una mitjana de 180 nenes i nenes, el Karting
–que era gratuït– va resultar tot un èxit de
participació. El circuit estava perfectament
senyalitzat amb tot tipus d’identificadors de
seguretat vial abans de sortir de la pista, amb
semàfor real, rotonda i pas de vianants. Els karts
eren de benzina i cadascun va comptar amb la
presència d’un monitor i tota mena d’elements
de seguretat com el casc i el cinturó.  La Policia
Local caldenca va tenir la gentilesa de fer la
introducció i aplicació de les normes de seguretat
vial durant el circuit.

SE SUSPÈN EL 1R TORNEIG DE
SIMULTÀNIES D’ESCACS

La regidoria d’Esports demana disculpes per la
suspensió d’aquest torneig, que s’havia de celebrar
a Caldes però que es va veure obligada a ajornar
per problemes de darrera hora en l’agenda d’un
dels participants en aquest torneig, un exjugador
de la lliga preferent. Des de la Regidoria d’Esports
es treballa ja en la cerca de noves dates per a la
celebració d’aquest important torneig.

ha instal·lat al costat del Bassiot, dins la
programació de la Festa Major 2008. Al matí
es van realitzar les fases prèvies i a la tarda es
van celebrar les finals.

El torneig va comptar amb la participació de 36
jugadors i es va disputar sota la fòrmula de
classificació directa per a general dels campions
de grup i per a consolació, els millors segons
i tercers classificats.

L’alcalde, Joaquim Arnó, i el regidor d’Esports,
Joan Vázquez, van lliurar els premis i van desitjar
sort a l’equip del Club de Petanca en la seva
participació en el triangular internacional de
França.

Torneig Triangular Internacional

Entre el 12 i el 14 de setembre va disputar-se el
Torneig Triangular Internacional a Saint Saturnin-
lès-Apt (França) entre els equips de Saint
Saturnin, Castelfranco di Sopra i Caldes d’Estrac.
Cal recordar que aquesta vila francesa està
agermanada amb Castelfranco i Caldes.

La delegació caldenca estava composada per 7
jugadors –Ricard Albalat, Miquel Isern, Ramon
Clemente, Alex Saldaña, Antonio Verdugo,
Joaquim Farrés i Joan Mora– i 10 aficionats
(familiars i amics).

El Club de Petanca estrena noves pistes

L’Ajuntament de Saint Saturnin va organitzar
una rebuda oficial a les dues delegacions
visitants, representades per l’alcaldessa de
Castelfranco di Sopra i, per part caldenca,  el
delegat esportiu del Club de Petanca, Joan Mora
(l’Ajuntament de Caldes no va enviar cap
representant oficial a causa de la celebració de
la Festa Major), que van ser els encarregats de
fer els parlaments.

El torneig es va disputar pel mètode de melé i
va finalitzar amb un empat a partides guanyades
entre el Saint Saturnin i Caldes. Després del
recompte de punts a favor i en contra, l’equip
caldenc va resultar guanyador amb 84 punts a
favor per 80 de l’equip francès. Tot seguit es va
celebrar el lliurament de trofeus per a la millor
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El Club Caldes d’Estrac FS
prepara la temporada

Com ja us vam informar
en el Portada número 179,
l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac i la Federació
Catalana de Judo i
Disciplines Associades
(DA) han arribat a un
acord de col·laboració per
a la utilització del pavelló

poliesportiu municipal per part de l'ens esportiu. L’acte de signatura
del conveni va tenir lloc el passat 26 de juliol a les instal·lacions del
pavelló. Hi van ser presents, per part del consistori caldenc, l’alcalde
Joaquim Arnó i el regidor d’Esports, Joan Vázquez, i per part de
l’esmentada Federació, el seu president, Pedro Ruiz. Ambdues parts
van mostrar la seva satisfacció per l’acord assolit.

El conveni, que té una vigència fins el 2011, potenciarà l'ús d'aquesta
instal·lació esportiva per part de la Federació Catalana de Judo i
D.A., la qual ja havia realitzat algunes activitats en aquesta
infraestructura. Per la seva part, l'Ajuntament de Caldes d'Estrac
s'encarregarà de tots els assumptes relacionats amb la logística,
personal i muntatge de tatamis dels esdeveniments que s'hi
organitzin.

Tanmateix, la Federació Catalana de Judo i D.A. es compromet a
realitzar activitats esportives que ajudin a fomentar l’actuació
esportiva del municipi, així com a fomentar la imatge de l´Ajuntament
de Caldes d´Estrac mitjançant la pàgina web federativa i els cartells
dels diversos esdeveniments esportius.

El pavelló poliesportiu municipal de Caldes d'Estrac ja ha estat
escenari, al llarg de l'últim any, de diverses activitats organitzades
per la Federació Catalana de Judo i D.A., com ara un seminari de
judo infantil, exàmens tècnics de pas de grau, estades de nihon-tai-
jitsu o el Campionat de Catalunya Infantil de Jiu-Jitsu.

El Club Caldes d’Estrac de Futbol Sala afronta la temporada 2008-09 amb nous
reptes. El club comptarà amb un mínim de tres equips i l’escola base. La novetat
de la temporada es centra però en la recuperació de l’equip femení, que inicialment
està format per un mínim de 10 jugadores majoritàriament caldenques i exjugadores
del mateix club.

El primer equip de l’entitat, que jugarà en el grup 1 de la categoria preferent
catalana, inicia la temporada 2008-09 amb un total de 13 jugadors.  Cal destacar
que dues de les incorporacions d’enguany són jugadors del municipi i la resta
provenen d’altres equips.  El conjunt caldenc, dirigit per segon any consecutiu per
Jordi Roura, disputarà els seus partits els dissabtes a les 18:30 de la tarda al pavelló
poliesportiu municipal, on l’equip estrena la temporada a casa contra el Brafa FS
“A” i per al qual s’espera el recolzament dels caldencs.

L’escola base

L’entitat treballa actualment per a definir l’equip de categoria cadet, que comptarà
amb nous entrenador i jugadors, tant de Caldes com de municipis veïns. El club
inicia una temporada plena d’il·lusió i, sobretot, moltes ganes de potenciar la
pràctica de l’esport entre els més joves. En aquest sentit, el club fa una crida entre
el jovent de Caldes per a formar part dels diferents equips de l’entitat i participar
així en les competicions organitzades per la Federació Catalana de Futbol i el
Consell Comarcal Esportiu del Maresme.

Les activitats es desenvolupen des del 10 de setembre de 2008 fins el 10 de juny
de 2009 i els entrenaments tenen lloc al pavelló poliesportiu municipal de Caldes
durant dues tardes a la setmana entre les 17:30 i les 21 hores. La quota a pagar
per a tota la temporada és de 230 euros (100 euros per a la inscripció i la resta a
pagar en diferents terminis).

En el moment de fer efectiva la inscripció, cada jugador base rebrà l’equipament
del club: els equips d’entrenament i passeig, una dessuadora i pantaló curt, 2
parells de mitges i 1 bossa de sabates. Cada nen de l’escola, d’altra banda, rebrà
l’equip d’entrenament, dessuadora i pantaló curt, 1 parell de mitges i 1 bossa de
sabates.

L’Ajuntament i la Federació Catalana de
Judo i DA signen el conveni de col·laboració

tripleta de cada club participant i el trofeu de
campió a Caldes.

Un sopar va posar el punt final al torneig amb
els parlaments dels representants de
Castelfranco i Saint Saturnin, que van felicitar
Caldes pel seu triomf. Per part caldenca, el
delegat esportiu del Club de Petanca va agrair
el bon tracte rebut durant l’estada a Saint
Saturnin. El president del Club, Joaquim Farrés
i el delegat esportiu, Joan Mora, van lliurar una
placa a l’alcaldessa de Castelfranco di Sopra i
a l’alcalde de Saint Saturnin, respectivament.

Felicitem al Club de Petanca per aquest
important triomf a França i l’encoratgem a
continuar fomentant la pràctica d’aquest esport.

XII Torneig de Festa Major

La dotzena edició del ja tradicional Torneig de Festa Major de Futbol Sala –organitzat
per l’entitat amb el recolzament de l’Ajuntament- ha estat un èxit de participació
i d’afluència de públic, amb un total de 30 equips inscrits. Cal destacar que un
total de 12 equips de les cinc categories en les que es disputava el torneig –sènior
masculí, sènior femení, juvenil, cadet/infantil i aleví– estaven formats per jugadors
de Caldes.

Pel que fa als resultats de les finals, l’equip Inteva S.A. va ser subcampió de la
categoria cadet/infantil, format per jugadors de l’escola base del Club Caldes
d’Estrac FS. En la categoria juvenil, l’equip patrocinat pel restaurant can Suñé
–format pel planter del club caldenc i joves del municipi- va resultar guanyador
del torneig i va obtenir el trofeu a l’equip màxim golejador.

La categoria absoluta –sènior- la van formar 16 equips i va alçar-se amb el trofeu
de campió l’equip patrocinat pel restaurant Fonda Manau, que també va assolir el
guardó a l’equip màxim golejador amb un total de 32 gols. A tots ells, moltes felicitats!
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L’alcalde de Caldes d’Estrac, Joaquim
Arnó, i el regidor de Serveis Públics, Marcos
Blàzquez, van assistir el passat  17 de
setembre a l’acte de presentació del nou
Consorci de Viles Termals de Catalunya,
un organisme fruit de la unió de 8 municipis
catalans lligats al termalisme - Benifallet,
Caldes d’Estrac, Caldes de Malavella, Caldes
de Montbui, el Vendrell, la Garriga, Sant
Hilari Sacalm i Santa Coloma de Farners-
i que neix amb l’objectiu de desenvolupar
els recursos i la gestió dels serveis d’interès
comú dels municipis membres relacionats
amb les aigües termals.

Prèviament a l’acte públic –celebrat davant
les termes romanes de Caldes de Montbui–
es va celebrar la Junta de Govern del
Consorci, on es va escollir l’alcalde de
Caldes de Montbui, Jordi Solé, com el
president de l’organisme. El nou president

El Consorci de Viles Termals de Catalunya

Benifallet, Caldes d’Estrac, Caldes de Malavella, Caldes
de Montbui, el Vendrell, la Garriga, Sant Hilari Sacalm
i Santa Coloma de Farners són municipis catalans
on existeix una gran riquesa hidromineral, constituïda
per les aigües minerals, mineromedicinals i/o termals,
que fa segles que s’explota.

Aquestes viles, conscients de la revitalització dels
centres termals que atenen les necessitats d’una
demanda creixent i diversificada d’usuaris, tenen
com a objectiu adaptar-se a aquesta nova realitat.
Per això, cal impulsar una sèrie d’actuacions que
potenciïn el desenvolupament dels recursos existents
a l’entorn de les aigües minerals en els respectius
municipis, fomentant-los mitjançant la planificació,
el desenvolupament urbanístic, la gestió integral i
l’explotació sostenible, possibilitant, a més, la creació
d’una marca comuna que distingeixi, com a pròpia
de Catalunya, totes les activitats de valoració dels
recursos hidrominerals i termals.

És per aquest motiu que aquests vuit municipis termals catalans han creat el Consorci de
Viles Termals de Catalunya que podrà impulsar la promoció de centres termals, balnearis,
hotels, zones residencials i infraestructures turístiques. Podrà igualment desenvolupar
actuacions d’investigació, desenvolupament i innovació, programes de formació contínua
i ocupacional, actuacions de  protecció mediambiental i sanitària de les aigües minerals,
actuacions de promoció turística i totes aquelles altres que es considerin necessàries per
al millor desenvolupament de les viles termals de Catalunya.

Caldes d’Estrac i
set municipis més
presenten el
Consorci de Viles
Termals de
Catalunya

va explicar que els 8 municipis que integren
el Consorci “ens hem unit en aquest projecte
que té com a principal objectiu promoure el
termalisme de casa nostra com a marca i fer-
ho amb tots els valors afegits que ofereixen
les especificitats de cadascuna de les viles
termals”. Solé va avançar la voluntat de fer
créixer el Consorci pel que fa al nombre de
municipis membres i de col·laborar amb
altres institucions com la Generalitat, les
Diputacions, els Consells Comarcals, la
Secció de Municipis d’Aigües Termals de
la FEMP i també amb associacions de

l’àmbit privat com Balneària. De fet, l’acte
de presentació del Consorci va comptar
amb la presència del Conseller d’Innovació,
Universitats i Empresa de la Generalitat de
Catalunya, Josep Huguet, el Director
General de Turisme, Joan Carles Vilalta, el
vicepresident 4t de la Diputació de Lleida,
Joan Rius, el president de la Secció de
Municipis d’Aigües Termals de la FEMP (
de la qual l’alcalde de Caldes, Joaquim
Arnó, n’és el vicepresident), Francisco
Escobedo, i el president de l’associació
Balneària, Jaume Riera, a més de 7 dels 8
alcaldes dels municipis membres del
Consorci, entre els quals es trobava el de
Caldes d’Estrac. El president del Consorci
de Viles Termals de Catalunya va cloure el
seu discurs afirmant que la presentació
pública del Consorci és “el tret de sortida
d’un camí que esperem que sigui llarg i exitós,
no només per a les viles termals catalanes,
sinó també per al turisme i la cultura i, en
definitiva, per a Catalunya”.

Tot seguit, el Conseller d’Innovació,
Universitats i Empresa de la Generalitat de
Catalunya, Josep Huguet, va destacar 4
dels objectius del nou Consorci:
l’associació, la promoció, l’aposta per la
qualitat i la singularització de les
destinacions. Huguet també va felicitar
les 8 viles termals “per aquesta iniciativa en
un moment de crisi econòmica important” i
va afegir que “crec que és una bona pensada
que els ajuntaments apostin pel turisme
balneari ja que el turisme és un coixí davant
de les crisis d’altres sectors que inevitablement
arriben. Hem de creure en el turisme i hi ha
camp per córrer”.

Després del discurs del Conseller, es va fer
la foto de família amb els membres de la
Junta de Govern del Consorci i tot seguit
es va visitar l’exposició permanent del
Museu Thermalia dedicada al termalisme.
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sala de sessions

Acords del ple ordinari de 28 de juliol de 2008

n Aprovació de l’ampliació de places de la llar
d’infants municipal per al curs 2008/2009.
Aprovat per majoria de CiU i l’abstenció dels
regidors del PSC.

n Aprovació de l’assumpció del compromís
d’execució de les obres d’ampliació de l’escola
bressol, davant del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya.
Aprovat amb els vots a favor de CiU i l’abstenció
del PSC.

n Aprovació de la xifra de població del Padró
Municipal d’Habitants, a 1 de gener de 2008.
Aprovat amb els vots a favor de CiU i l’abstenció
del PSC.

n Aprovació de l’expedient 5/08 de modificació
de crèdits del pressupost per a la  incorporació de
romanents, suplement de crèdit i transferència
entre partides.
Aprovat amb els vots a favor de CiU i l’abstenció
del PSC.

n Aprovació de l’expedient 6/08 de suplement de
crèdits extraordinaris mitjançant l’aprovació
d’anul·lacions o baixes de crèdit.
Aprovat amb els vots a favor de CiU i l’abstenció
del PSC.

n Aprovació de reconeixements extrajudicials de
crèdit.
Aprovat amb 5 vots a favor de CiU (més el vot de
qualitat) i en contra del PSC.

n Aprovació del compte de recaptació.
Aprovat amb els vots a favor de CiU i l’abstenció
del PSC.

n Aprovació del compte de recaptació de multes.
Aprovat amb la majoria de vots a favor de CiU i
l’abstenció del PSC.

n Declaració de la urgència de la sessió.
Aprovada la urgència amb els 6 vots a favor de
CiU i 3 en contra del PSC.

n Aprovació de la modificació del Reglament de
Zona Blava.
Aprovada la proposta amb 6 vots a favor de CiU
i 3 en contra del PSC.
(cal destacar l’absència a la sessió de 2 regidors
del PSC)

Acords del ple extraordinari
i urgent del 8 d’agost de 2008

n Aprovació de la contractació d’un SWAP per
assegurar els tipus d’interès d’un préstec.
Aprovat amb la majoria de vots a favor de CiU i
l’abstenció del PSC.

n Aprovació de l’estimació d’al·legacions
formulades contra l’aprovació inicial de la
modificació de l’ordenança municipal reguladora
del Mercat Municipal, aprovació inicial d’aquesta
ordenança, disposant conservació d’actes i tràmits
i aprovació definitiva d’aquesta.
Retirat de l’ordre del dia.

n Aprovació de la modificació de relació de llocs
de treball de la plantilla municipal als efectes
d’amortització de dues places de personal.
Aprovat amb 5 vots a favor de CiU (més el vot de
qualitat) i en contra del PSC.

n Aprovació de la urgència i aprovació de la
suspensió potestativa de la tramitació dels plans
urbanístics derivats concrets i de projectes de
gestió urbanística i d’urbanització, així com
suspensió d’atorgament de llicències de parcel.lació
de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions d’instal.lació  o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres
autoritzacions municipals connexes referides a
l’àmbit conegut com a Arboix.
Aprovada la urgència amb els vots a favor de CiU,
amb el vot de qualitat, i en contra del PSC. El punt
s’aprova amb els vots a favor de CiU i l’abstenció
del PSC.

n Aprovació de la urgència i aprovació de la
desestimació d’al·legacions presentades contra la
modificació de l’ordenança núm. 30, reguladora
de la taxa per prestació de serveis al poliesportiu
municipal, i aprovació definitiva de la modificació.
Aprovada la urgència amb els vots a favor de
CiU, amb el vot de qualitat, i en contra del PSC.
El punt s’aprova amb els vots a favor de CiU i
l’abstenció del PSC.

n Aprovació de la urgència i aprovació del
reconeixement de despesa corresponent a la
certificació extraordinària de l’empresa INCUNART,
S.A. corresponent a l’obra del projecte de la piscina
del poliesportiu municipal per import de  23.175,56
euros.
Aprovada la urgència amb els vots a favor de CiU
i l’abstenció del PSC. El punt també s’aprova amb
els vots a favor de CiU i l’abstenció del PSC.

n Aprovació de la urgència i aprovació del
reconeixement de despesa corresponent a la
certificació extraordinària de l’empresa INCUNART,
S.A. corresponent a l’obra del projecte d’ampliació
dels vestuaris del poliesportiu municipal, per
import de 27.965,16 euros.
Aprovada la urgència amb els vots a favor de CiU
i l’abstenció del PSC. El punt també s’aprova amb
els vots a favor de CiU i l’abstenció del PSC.

n Aprovació de la urgència i aprovació de la
constitució del Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge.
Aprovada la urgència amb els vots a favor de CiU
i l’abstenció del PSC. El punt també s’aprova amb
els vots a favor de CiU i l’abstenció del PSC.
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Ja ho dèiem en l’edició anterior. Malgrat ser tots regidors, no tots els qui
actualment representem els ciutadans i ciutadanes de Caldes a l’Ajuntament
som iguals ni actuem de la mateixa manera quan cal fer front als problemes del
poble i actuar en conseqüència.

D’exemples que ho posen de manifest n’hi ha un munt però en el decurs de la
darrera Festa Major se n’han donat uns quants que posen de manifest que els
actuals regidors de l’oposició continuen obcecats en oblidar-se de qui són i a
qui representen i que només viuen la representació política des de l’obsessió
per recuperar el “poder” i el “control” sobre el veïns i veïnes. Els quals, sàviament,
els van retirar el suport després de molts anys de pràctica abusiva i prepotent.

Abans d’explicar, però, aquests punts, afanyem-nos a felicitar públicament tots
els caldencs i caldenques, i en especial tots els qui formen part de les entitats
i associacions, que han fet possible una molt bona Festa Major tan participativa,
alegre i entusiasta com mai. No volem destacar ningú però sí que cal fer menció
expressa a la commemoració del 25è aniversari del Correfoc que amb una
explosió de foc, color, ritme i aigua ens posà de manifest que amb gent com
la que forma la Colla dels Diables s’hi pot comptar, i molt.

També mereix ser citada la restitució del bust del poeta Maragall al parc que
porta el seu nom. Malgrat ser un acte de poble, unitari, reclamat per la societat
civil caldenca, els regidors socialistes van intentar donar la nota, primer perseguint
el conseller Maragall que havia vingut no com a tal sinó com a membre de la
família del poeta, tot intentant “lliurar-li” un suposat “dossier” que explica les
també suposades “malifetes” de l’Ajuntament de Caldes en les obres de
remodelació de l’Escola Bressol Municipal. Unes obres que, per cert, han
merescut més elogis que crítiques –ja se sap que mai plou a gust de tothom–
però que sobretot han assolit el seu principal objectiu: fer-les durant l’estiu, en
un temps rècord i deixar-les pràcticament a punt per l’inici de curs, fet aquest
que no s’ha produït en molts altres llocs de Catalunya, com molt bé sap el
conseller Ernest Maragall. Per cert, val a dir que ell fou més “senyor” que els
nostres ínclits regidors i va fer com si sentís ploure. Mai més ben dit.

En un altre ordre de coses, esmentar també el galdós paper dels regidors del
PSC a l’acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.
Enguany, no hi va haver cap problema a l’hora de l’ofrena de les entitats i l’acte
es va desenvolupar de manera correcta i ordenada. No obstant, quan al final
de l’acte l’alcalde va demanar als regidors de l’Ajuntament que s’apropessin per
entonar conjuntament amb els veïns i veïnes el nostre Himne Nacional, aquests
s’hi van negar i van preferir mantenir-se al marge demostrant així l’escàs respecte
que els mereixen tant les entitats locals presents com la importància de l’acte
de la Diada per a Caldes i el nostre país. Sens dubte una nova demostració de
la seva prepotència i ràbia mal contingudes que els porta a fer papers ratllant
el ridícul en no poder ser ells els protagonistes principals dels actes, tal i com
estaven acostumats.

La Portaveu del PSC encara és més diferent (o almenys ella s’ho pensa)

Tal vegada alguns ciutadans s’han preguntat el motiu pel qual els socialistes
s’han mostrat ara contraris a la implantació del pagament a les zones blaves
(abans, quan ells manaven, no hi veien cap problema). Nosaltres ja sabem la
resposta i no és la que diuen en el seu butlletí (convidar amics i familiars de
pobles veïns els costaria diners), la veritable raó és que la Sra. Cantenys no vol
pagar l’abonament anyal de 60 euros que ha d’adquirir, com tots aquells usuaris
de l’aparcament que no paguen l’impost de circulació a Caldes. I tot perquè
aquesta regidora viu a Arenys de Mar i per tant hi està empadronada, almenys
durant un temps, ja que just abans de les passades eleccions, es va donar d’alta
al domicili de la seva família a Caldes –un vot és un vot– per tornar a donar-se
de baixa immediatament després.

Que nosaltres sapiguem, a l’Ordenança Municipal que va aprovar l’Ajuntament
ple –amb l’abstenció del PSC– i que regula el pagament de les zones blaves no
hi consta cap excepció pels regidors i per tant, no té cap sentit que ella hagi
demanat per escrit que li sigui concedida gratuïtament la tarja de resident i es
vulgui excloure del pagament que sí estan obligats a fer tots els altres ciutadans
que es troben en les seves mateixes circumstàncies.

Sobren els comentaris davant aquesta nova demostració de prepotència. No és
l’import, sinó el gest, que ens recorda molt allò de “oiga, usted no sabe con quien está
hablando” que deien els qui manaven en altres temps. Novament, la portaveu
socialista ha demostrat la poca consideració que li mereix la feina que està fent i els
ciutadans a qui representa. No estaria de més que s’ho repensés i els demanés
disculpes o fes algun gest més contundent. De fet, després del desfet de temps que
va protagonitzar amb el tema del poliesportiu seria el que més correspondria...
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A Sweeney Todd: the demon barber of

Fleet Street
“Crec que el motiu perquè Sweeney Todd hagi
aguantat el pas del temps es deu a que és una bona
història. Una història sobre la venjança i com la
venjança es devora a si mateixa”. Aquestes són
les paraules de Stephen Sondheim que amb
Sweeney Todd va aconseguir un dels musicals
més famosos de Broadway i, sens dubte, el més
sanguinari. Això no va passar per alt a Tim Burton
i va decidir portar-ho al cinema. Stephen
Sondheim va aconseguir vuit premis Tony, entre
ells el de millor musical, i un Grammy. Tanmateix,
aquests no són els únics premis per a aquest
compositor sinó que ja va obtenir èxits com a
lletrista de West Side Story o Sunday in the Park
with George entre molts d’altres.
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A través dels seus films -Happiness, Cosas que no se olvidan, Bienvenidos a la casa de muñecas-, el director nord-americà Todd Solondz
ofereix una imatge descomposta del seu país. Amb un humor corrosiu, Solondz dissecciona els conflictes dels seus personatges;
els mata, els viola, els sotmet a complicades crisis sexuals o familiars, els destrueix o els deixa destruir.
En el cas de Palindromos, Aviva, la protagonista, és una adolescent sensible amb un sol objectiu: quedar-se embarassada. En contra
de la voluntat dels seus pares, decideix escapar-se de casa per a complir el seu somni. El seu perillós peregrinatge la farà visitar Nova
Jersey, Ohio i Kansas i les estranyes aventures que allà experimentarà li canviaran la vida per sempre més. Un viatge cap al desconegut
en un món hostil en el qual no hi ha lloc per a la innocència.

Un somni dins el mitjó / Eulàlia Canal__

La Naima espera anar de vacances amb els seus
pares, però la mare està molt enfeinada i s’ha
quedat sense temps per fer-ne, i sense temps
per somiar. La nena sospita que hi ha un lladre
que roba el temps a la mare i, amb l’ajuda d’en
Rimmi, el seu millor amic, trama un pla per
atrapar-lo. La Naima farà una pila de
descobriments i una gran troballa: allò que vol
fer quan sigui gran.

Tots els contes  / Pere Calders
L’any 1955, l’extraordinari recull de contes
Cròniques de la veritat oculta feia reaparèixer Pere
Calders, exiliat a Mèxic, en el panorama de la
literatura catalana. Més endavant, l’obra teatral
Antaviana (1978), muntada per Dagoll Dagom a
partir dels seus textos i la publicació d’Invasió
subtil i altres contes el mateix any van convertir
Calders en un autor reconegut i àmpliament
llegit. Els seus contes, aplegats íntegrament en
aquest volum, són obres mestres del gènere
fantàstic, en què el capteniment natural i quotidià
dels personatges davant la irrupció de l’insòlit o
inexplicable posa en qüestió la frontera entre el
real i l’absurd, i la desplaça a les convencions de
la nostra percepció del món. Portadors d’un
humor desencantat singularíssim i amable, amb
el deixant particular d’ironia i de tendresa que
Calders va convertir en marca de fàbrica, aquests
contes el situen entre els grans creadors
universals del gènere.

Chiquita / Antonio Orlando Rodríguez
Espiridiona Cenda, una jove cubana de només
vint-i-sis polzades d’alçada, arriba a la Nova York
de finals del segle XIX amb el desig de triomfar
com a ballarina i cantant. Aquesta biografia
imaginària d’un personatge real recrea amb
llibertat i una fabulació il·limitada les aventures
i desventures de Chiquita, una dona seductora
i independent que va arribar a convertir-se en
una de les celebritats més ben pagades dels
teatres de vaudeville i les fires del seu temps.
Elegant, humorística i plena de peripècies, la
novel·la és un ambiciós fresc d’una època pròdiga
en transformacions socials i miracles tecnològics,
en la qual les potències es disputaven territoris,
les confraries secretes no havien perdut
l’esperança de convertir el món en una gran
Arcàdia i les “curiositats humanes” exercien una
estranya atracció sobre les multituds.

Palindromos / Todd Solondz




