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D’ençà que l’equip que tinc l’orgull d’encapçalar
governa a Caldes d’Estrac, un dels nostres
principals objectius ha estat aturar la reforma
de les escoles –el conegut Pla de les Escoles-
 que preveia l’anterior govern socialista perquè
ja des de l’oposició, en l’anterior legislatura,
ens vàrem posicionar clarament al costat de
mares, pares i àmplia majoria de caldencs que
rebutjaven la construcció d’un túnel per sota
del pati de l’Escola Sagrada Família, amb tot
el perill que això podia comportar pel futur de
Caldes, pels nostres infants.

Quan encara no fa un any i mig que tenim la
responsabilitat de govern, ja podem dir amb
tota tranquil·litat i fermesa que un altre Pla de
les Escoles ha estat possible, sense túnel i
garantint la seguretat dels nostres fills, com
no podia ser d’altra manera. I ens n’enorgullim
de forma especial perquè després de tant
intent de manipulació per part del teixit
socialista de Caldes el temps ens ha acabat
donant la raó a aquells que crèiem des d’un
bon principi que es podia dur a terme una
àmplia reforma de les escoles sense construir-
hi un túnel transitat per vehicles.

A banda de les escoles, també volem informar-
vos que tenim la voluntat de fer de Caldes
d’Estrac un poble sostenible i curós amb el
seu entorn i el medi ambient. En aquest sentit,
recuperarem l’aigua potable de la Mina Milans
i elaborarem, mitjançant l’empresa Sorea, un
pla director de tota la xarxa d’infraestructures
d’aigua potable del nostre poble perquè mai
s’hi ha actuat i, és clar, ara en patim tots les
conseqüències amb unes instal·lacions en
pèssim estat.  Amb aquest horitzó de
sostenibilitat al que feia referència, vull agrair-
vos també l’ús que esteu realitzant de la
deixalleria mòbil, amb unes dades que
reflecteixen l’interès dels ciutadans pel
reciclatge i la reducció de residus.

Permeteu-me aprofitar aquest editorial per a
informar-vos de la promoció exterior que estem
fent de Caldes i el seu termalisme participant
en tots els fòrums i trobades d’aquest sector
que es duen a terme, el més recent dels quals
ha estat Termatàlia, a Galícia.

Recordant-vos que teniu tot l’equip de govern a
la vostra disposició per a tot allò que necessiteu,
rebeu una salutació ben cordial i recordeu que
treballem per fer realitat un altre Caldes.

Joaquim Arnó i Porras
Alcalde
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S’aprova el nou Pla de les Escoles
El nou Pla genera un espai verd públic de més 8.600 m2, concentra l’edificabilitat privada en un únic sector
sense incrementar el sostre edificable i alhora permet obtenir Habitatge de Protecció Oficial (HPO)

El Ple Ordinari del 29 de setembre va posar sobre la taula un dels temes que ha creat més controvèrsia des que
l’actual equip de govern de majoria absoluta de CiU va accedir a l’Ajuntament. Es tracta de l’aprovació inicial del
conegut Pla de les Escoles, un projecte que l’actual govern muncipal ha treballat abastament per a resoldre el problema
plantejat per veïns i la comunitat educativa del municipi, contraris a l’anterior pla perquè, entre altres qüestions,
plantejava la construcció d’un túnel just a sota del pati de l’escola per on havia de circular el trànsit de vehicles.

L’alcalde de Caldes d’Estrac, Joaquim Arnó explica que el projecte “és una proposta alternativa que millora
substancialment la que hi havia i que allunya el perill de foradar l’escola per a construir un túnel”, fent referència al
projecte del 2004 aprovat inicialment per l’anterior govern del PSC, però que el mes de febrer de 2007 quedava
pendent d’aprovació definitiva.

Amb el nou Pla de les Escoles aprovat de forma inicial –amb els vots en contra del PSC– s’obtenen més de 8.600 m2
de zones verdes (més del 20%), a més de 3.650 m2 d’equipaments. A banda, la vialitat –carrers– equivalen a un espai
de 6.456 m2 i com a contrapartida, els propietaris han de cedir a l’Ajuntament  un total de 18.800 m2 entre zones verdes,
equipaments i vialitat, el que representa un 58%, mentre que el pla anterior contemplava 14.100 m2 (un 43,88%).
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Sòl per a Habitatge de Protecció
Oficial (HPO)

L’alcalde assegura que “el sostre
edificable és el mateix que en el
pla anterior amb la diferència que
aquest no contemplava ni un sol
metre quadrat destinat a habitatge
de protecció oficial i amb el nou
projecte generem 10 habitatges
protegits”. Arnó recorda que
aquests 10 habitatges s’hauran de
sumar als futurs projectes de
construcció d’habitatge social a
Can Comas (30) i de lloguer a Can
Vidal (18). “Comencem a donar
forma a unes necessitats en
matèria d’habitatge de protecció
oficial que fins ara no estaven
contemplades”, afegeix l’alcalde.
En aquest sentit, els municipis amb
població inferior a 10.000 habitants
no estan obligats a obtenir
habitatge de protecció oficial “però

nosaltres n’hem exigit el 13% als
promotors”, explica Joaquim Arnó.

El Pla de les Escoles ha de passar
el període d’exposició pública
pertinent i restarà pendent de
l’aprovació definitiva. L’alcalde
anuncia que “restem a la
disposició de totes aquelles
persones que vulguin demanar
aclariments i/o fer suggeriments
al projecte”. L’equip de govern ja
ha fet arribar el nou pla a la
comunitat educativa abans de
convocar una reunió per a tractar
el tema. Segons l’alcalde, “els hi
enviem una còpia de tot el pla i
aquest cop la informació no està
sesgada”, va afegir Arnó, en
referència a l’estat com va rebre
la comunitat educativa l’anterior
pla, del qual “faltaven informes i
altres documents”.
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Les obres de reforma del Mercat Municipal
s’han hagut de paralitzar perquè l’empresa que
fins ara realitzava les obres s’ha declarat en
fallida econòmica. Així ho va comunicar l’alcalde,
Joaquim Arnó, en el decurs del ple del passat
29 de setembre, en el qual també va explicar
que el projecte de reforma –aprovat per l’anterior
govern del PSC– no contemplava algunes
actuacions que s’han fet i que han retardat la
primera fase de l’obra. Segons Arnó, “el projecte
del govern socialista era del tot deficient, amb
mancances tècniques de tot tipus”.

L’alcalde va ser molt crític amb l’adjudicació
a l’empresa constructora que ara ha fet fallida,
destacant que “les obres les va adjudicar el
govern socialista 17 dies abans de les eleccions.
I és clar, les presses es paguen”. Arnó va afegir,
“la contractació a corre-cuita abans d’eleccions
només va servir per a penjar unes pancartes
que van costar al poble de Caldes més de 8.400
euros”. Concretament, l’adjudicació de les

La Mina Milans és al terme municipal de
Sant Vicenç de Montalt, però Caldes d’Estrac
paga cada any més de 14.000 euros “per
l’aigua d’un pou que no fem servir”, explica
l’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó. Ara, el
consistori caldenc ha decidit potabilitzar
aquesta aigua i per a fer-ho ja ha rebut una
subvenció de 52.514,10 euros de l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) del Departament
de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya. L’actuació té un cost total de
76.145,10 euros (IVA inclòs). La resta de
l’obra, xifrada en 23.631 euros més IVA, la
f inançarà  Sorea –encarregada del
subministrament d’aigua potable al
municipi– a qui l’Ajuntament ha encarregat

Les obres de
reforma del
Mercat es
reprendran
ben aviat
Les obres estan aturades per la fallida
de l’empresa que les executava. El
govern municipal té la intenció de
gestionar l’actuació a través de
l’empresa municipal Caldes XXI

L’aigua del pou de la Mina Milans serà potable
L’Ajuntament encarrega un Pla Director d’Infraestructures de forma urgent per actualitzar les canalitzacions d’aigua
potable al municipi

obres del Mercat Municipal es va fer mitjançant
contracte negociat, signat per l’anterior alcalde,
Josep  Maria Freixas (PSC), en un document
que l’actual alcalde convergent va mostrar al
públic i regidors en el decurs del ple de
setembre passat.

Retard en l’execució de l’obra

El projecte incial ni tan sols contemplava
arquetes i instal·lacions d’aigua, instal·lacions
elèctriques, tampoc la potència necessària ni
el projecte d’utilització de baixa tensió, ni
recomanacions de sanitat ni aigua calenta a
cada parada, ni dues línies de telèfon, ni presa
de terra... Tot plegat ha fet que la primera fase
de l’obra s’hagi allargat en el temps perquè
s’han incorporat aquestes actuacions
imprevistes. Durant la segona fase, però,
s’agilitzarà el procés d’execució perquè totes
aquestes instal·lacions ja estaran contemplades
i això permetrà que la durada sigui la prevista.

Cal recordar que els serveis tècnics municipals
i la direcció facultativa de l’obra van preveure
un procés d’execució de la reforma del mercat
en dues fases, resultat de la divisió del mercat
en dues parts per a permetre que els paradistes
no s’haguessin de traslladar a cap carpa, com
preveia el projecte inicial. En una primera fase
de l’execució de l’obra i mentre s’ha actuat en

una banda del mercat, les parades s’han
traslladat a l’altra, i en la segona fase es farà el
contrari.

A més de poder continuar amb l’activitat
comercial del mercat durant la reforma,  l’equip
de govern s’ha estalviat el cost de la instal·lació
de la carpa, que inicialment s’havia de situar a
l’Esplanada de Can Muntanyà, però que es va
desestimar pel cost addicional que suposava i
perquè les connexions dels serveis bàsics no
estaven contemplades en el projecte.

Les obres tenen un pressupost de 401.510,85
euros i es financen amb dues subvencions per
valor de 290.000 euros de la Diputació de
Barcelona i de 56.211,52 euros de la Generalitat
de Catalunya.

Nova adjudicació de les obres

La voluntat de l’actual equip de govern de
Caldes d’Estrac és reprendre les obres del
mercat el més aviat possible. “De fet”, explica
l’alcalde, “ja hem tingut una reunió amb els
paradistes del Mercat Municipal per a informar-
los del que ha passat i ens hem compromès
a executar la remodelació com més aviat
millor”. Actualment, l’Ajuntament avalua quins
industrials han cobrat i quins encara no.

l’obra de canalització i potabilització de
l’aigua del pou de la Mina Milans.

L’alcalde explica que “des de l’època de
sequera a l’equip de govern ens vam proposar
recuperar aquesta aigua que pagàvem però
que mai hem fet servir”, i afegeix que “és
habitual que sigui la companyia Sorea qui
financiï l’obra”. A més, Arnó avança que s’ha
encarregat a la mateixa companyia la
realització urgent d’un Pla Director
d’Infraestructures de les canalitzacions d’aigua
potable a Caldes d’Estrac “per tal d’adequar-
les a la normativa vigent  i substituir totes
aquelles canalitzacions deficients o obsoletes
existents a la xarxa”. En aquest sentit, l’alcalde
assegura que “hi ha canalitzacions a la xarxa

d’aigua potable que encara són d’uralita, un
material avui considerat cancerígen”.

Joaquim Arnó considera que aquesta actuació
a la xarxa d’aigua potable del municipi “és una
inversió sobrevinguda”, i avança que “els 14.776
euros de cost del Pla Director i el 20% del cost
de l’obra de la Mina Milans, que finançarà
Sorea, repercutirà en la tarifa de l’aigua a partir
de l’any vinent”, tot i puntualitzar que “a finals
d’any acabem d’amortitzar unes actuacions
anteriors en la xarxa potable que faran que
aquesta repercussió sigui mínima”.

El Ple del passat 29 de setembre de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac va aprovar la nova tarifa de
l’aigua potable, després de l’aplicació del 5,5%
de l’IPC interanual català al preu vigent.
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La inauguració oficial dels mòduls provisionals
del nou centre escolar mancomunat entre
Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac va
tenir lloc el 28 de setembre a la zona de Sot
del Camp, en el terme de Sant Vicenç. A més
de l’alcalde de la població, Miquel Àngel
Martínez, hi van ser presents els alcaldes de
Caldes d’Estrac, Joaquim Arnó, i el de Sant
Andreu de Llavaneres, Bernat Graupera, a
més de regidors de Les 3 Viles, entre ells el
regidor d’Educació de Caldes, Francesc
Garcia.

La festa d’inauguració de l’equipament escolar
provisional va començar amb una actuació
de batucada que va donar pas a un recital
poètic dels alumnes del centre. El director
del nou  Institut d'Ensenyament Secundari
(IES), Enric Torres –abans director de l’IES
Tres Turons d’Arenys de Mar-, va agraïr als

La trobada serveix d’introducció a un futur conveni marc
de col·laboració entre els tres pobles

Els equips de govern de Les 3 Viles, Caldes d’Estrac, Sant Andreu
de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt, es van reunir el passat
13 d’octubre a la Sala Cultural de Caldes per compartir punts de
vista sobre diferents àmbits municipals.

La reunió va servir també per trobar futurs punts en comú de
col·laboració que permetin signar un conveni marc entre els
tres municipis. De fet, d’aquesta trobada van sorgir-ne d’altres
entre regidors dels tres pobles per aconseguir aquestes
col·laboracions intermunicipals que esdevindran acords
específics en diferents àrees.

Ja fa més d’un any que tant els alcaldes de Les 3 Viles, Joaquim
Arnó (Caldes d’Estrac), Bernat Graupera (Sant Andreu de
Llavaneres) i Miquel Àngel Martínez (Sant Vicenç de Montalt)
com els regidors d’àmbits similars, es reuneixen periòdicament

L’alcalde i el regidor d’Educació
assisteixen a la inauguració de l’IES
de Sant Vicenç de Montalt

10 dels alumnes del centre són de Caldes i gaudeixen de transport
i menjador gratuïts

Els governs municipals de
Les 3 Viles es reuneixen a
Caldes d’Estrac

per   trobar solucions a les demandes i problemes reals de la
ciutadania i afrontar els diversos reptes que tenen plantejats
cadascun dels tres pobles.

Des de l’acord que va suposar la creació de Les 3 Viles -assolit
el passat 29 de setembre de 2007-,  els tres municipis han
treballat conjuntament i, amb èxit, en àrees com Medi Ambient,
amb la creació d’un servei de deixalleria mancomunada (fixa i
mòbil), en seguretat, amb la coordinació dels tres cossos de
les policies locals i s’han realitzat diverses actuacions en àmbits
com Joventut, Esports, Promoció Econòmica –entre altres, les
rutes de senderisme-  i Educació, amb la recent inauguració de
l’IES de Sant Vicenç de Montalt.

presents l’assistència a l’acte i el suport rebut
per part d’alcaldes i professorat de la resta
de centres escolars per poder iniciar el curs
el passat 15 de setembre. L’alcalde de Sant
Vicenç, Miquel Àngel Martínez, va cloure
l’acte explicant el que serà el futur IES i
destacant les característiques de l’equipament
provisional. També va agrair als alcaldes de
Sant Andreu de Llavaneres i Caldes d’Estrac
el suport rebut.

Un institut provisional

El Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya ha instal·lat els
primers mòduls provisionals en un solar
d’uns 7.600 m2 de terreny al Sot del Camp,
que l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
ha cedit per a aquest curs 2008-09. El govern
català s’ha compromès a edificar l’IES

definitiu al terreny situat enfront dels mòduls,
després de l’acord assolit amb els alcaldes
de Les 3 Viles.

Els nois i noies que han començat l’ESO en
aquest curs 2008-2009 ho fan ja en el nou
equipament, que està format per mòduls
perfectament equipats amb 4 aules, 1
menjador office, lavabos a cadascun dels
mòduls i espais de reunions i treball pel
professorat. El pati d'esbarjo pels alumnes
és ampli i properament s'hi instal·laran
cistelles de bàsquet i porteries de futbol.

El centre compta actualment amb un total
de 48 alumnes inscrits, 10 dels quals són de
Caldes d’Estrac, que compten amb el
desplaçament i el menjador gratuïts.

El creixement del nou centre serà progressiu
fins a completar tots els cursos d’ESO i de
batxillerat a mesura que els alumnes vagin
passant de curs. El projecte de construcció
del que serà l’institut definitiu està en marxa
i es preveu que els alumnes que han iniciat
el 1r curs d’ESO en els mòduls provisionals
puguin cursar 4t d’ESO en el nou edifici.



notícies

7

L’alcalde es reuneix amb els veïns
del passeig del Mar
L’alcalde, Joaquim Arnó, va mantenir
aquesta trobada per mostrar als veïns
el projecte que el Ministeri de Foment
té previst dur a terme en el passeig de
Caldes fins a Arenys de Mar, un projecte
que fins ara ningú els havia mostrat,
malgrat els anys que fa que se’n parla.
Durant la reunió els veïns van preguntar
totes aquelles qüestions que planteja
el projecte i van mostrar-se satisfets per
la implantació de l’aparcament en zona
blava en aquest sector.

L’associació Foment de l’Esport
ha retornat a la vila la pràctica
del tennis després d’uns quants
anys sense competició ni
activitats d’aquesta disciplina
esportiva. Seguint amb la línia
encetada pel govern municipal
per omplir d’activitats les
instal·lacions esportives de
Caldes, Foment de l’Esport
impulsa l’Escola de Tennis al
pavelló poliesportiu municipal.

La disputa del 1r Torneig de Tennis Vila de Caldes d’Estrac va tenir lloc el passat
mes de setembre a les instal·lacions del pavelló. El torneig el va guanyar Laura
Montalbán -monitora de l’Escola de Tennis- davant Estefanía García, amb un
resultat de 6-2 i 6-3. En categoria masculina, Xavi Martínez va guanyar Daniel
Salicrú amb un contundent 6-4 i 7-5.

Augment d’ús del servei
de la deixalleria mòbil

El servei de deixalleria mòbil mancomunada
de Les 3 Viles va registrar a Caldes d’Estrac
un 18,34% d’ús durant el mes de setembre,
segons dades facilitades per l’empresa que
el gestiona, L’Arca del Maresme. Cal
recordar que aquest servei va entrar en
funcionament el passat 6 de juny i consta
d’un camió adaptat per a cada tipus de
deixalles que visita cadascuna de les tres
poblacions en uns dies i uns horaris
determinats. A Caldes, el servei de
deixalleria mòbil s’estableix cada diumenge
a l’Esplanada de Can Muntanyà (en horari
de 10 a 14h).

En total, 169 usuaris van visitar la deixalleria
en els tres municipis durant el mes de
setembre. A Caldes ho van fer 31 ciutadans
mentre que Sant Andreu de Llavaneres va
registrar 74 usuaris i Sant Vicenç de Montalt
64. Quant a les deixalles, la ferralla és la
que més es diposita al camió de la
deixalleria (510 kg), seguida dels residus
de rebuig (498 kg) i components electrònics
(457 kg). Bateries, cartró i paper, envasos
de plàstic, flourescents, fustes, oli mineral,
oli vegetal, piles, roba usada, runa i vidre
van ser altres tipus de materials dipositats.

Caldes disposarà
d’Oficina de Turisme

L’Equipament de Promoció Econòmica
i Cultural acollirà la futura Oficina de
Turisme després d’adequar l’espai a la
normativa legal perquè així sigui. La
Generalitat de Catalunya, a través de la
Direcció General de Turisme, ha adreçat
un informe a l’Ajuntament en el que
s’estableixen les millores a realitzar al local
de l’Equipament perquè aquest formi part
de la Xarxa d’Oficines de Catalunya.

Les obres de millora a realitzar consisteixen
en la supressió de les barreres
arquitectòniques que actualment presenta,
mitjançant l’ampliació de portes, la
identificació de l’oficina com a punt
d’informació turístic, l’adequació dels
serveis higiènics i la retolació per a
col·lectius d’invidents. Un cop finalitzin
aquestes petites actuacions, el consistori
caldenc reprendrà la petició perquè el
govern català inclogui l’equipament a la
seva xarxa d’oficines.

Torna la pràctica del tennis al
poliesportiu

HORARIS ACTIVITATS

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL    TEL. 93 791 29 92

BÀSQUET dilluns i dimecres, 17.15 i 18.15h

FUTBOL C dilluns i dimecres, 18.30 i 19.30h

FUTBOL F dijous, 20.30 i 21.30h
divendres, 21 i 22h

FUTBOL S dimarts i dijous, 21.30 i 23h

PATINATGE dimarts, 17.15 i 21.30h
dijous, 17.15 i 20.30h

TENNIS divendres, 17.15 i 18.15h

INSTITUT dimarts i dijous, 9 i 11h



agenda

Novembre dia a dia
Dissabte 1 de novembre
A les 17:30 h a la Sala Cultural
CELEBRACIÓ CASTANYADA I BALL POPULAR
Organitza: Agrupació de Pensionistes i Tercera
Edat de Caldes d’Estrac

Diumenge 2 de novembre
A les 12 h a la Fundació Palau
ELS DIUMENGES DE LA FUNDACIÓ
“Rondalles d’aigua i sal”
Narració de contes a càrrec de Jordina Biosca,
Lluís Giménez (guitarra i timbal) i Iris Gayete
(tamborí, flabiol i corn marí)
Organitza: Fundació Palau

Divendres 7 de novembre
A les 18:30 h a la Biblioteca Can Milans
HORA DEL CONTE
“Les butxaques del mar” a càrrec d’Ada Cusidó
Organitza: Biblioteca Can Milans

Dissabte 8 de novembre
A les 20 h a la Fundació Palau
Centenari del naixement d’Agustí Bartra
“Un home, sols un home”
Acte literari amb Lluís Solà i Mercè Managuerra
Organitza: Fundació Palau

Diumenge 9 de novembre
A les 19 h a la Sala Cultural
ANY MERCÈ RODOREDA
“Un passeig per la Plaça del Diamant”
A càrrec de la Cia. Blau de Taronja
Lectura de fragments de “La Plaça del Diamant”
de Mercè Rodoreda amb acompanyament de
violoncel, acordió i capsetes de música.
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac

Dimarts 11 de novembre
A les 19h al Local de l’Agrupació de Pensionistes
XERRADA: “Hola control, adéu estrés” a càrrec
de Francesc Fosas
Organitza: Àrea de Serveis Socials amb el suport
i col·laboració de l’Agrupació de Pensionistes
i Tercera Edat de Caldes d’Estrac

Dimecres 12 de novembre
 “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 17:30 h a la biblioteca del CEIP Sagrada
Família
1r CICLE DE SALUT JOVE DE CALDES
D’ESTRAC
XERRADA-TAULA DE DEBAT “Com conviure
amb un adolescent? Llibertat i límits”
A càrrec d’Àfrica Martí, psicòloga i educadora
de l’Associació de Planificació Familiar de
Catalunya i Balears (APFCB)
Organitza: Àrea d’Infància i Joventut de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
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Novembre

Del 7 al 16 de novembre

EXPOSICIÓ D’ESCULTURES D’ÀLEX PLA
Inauguració: divendres 7 de novembre a les 20 h
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h, dimecres i divendres de 17:30 a 20h
Dissabtes d’11 a 13:30 h i de 17 a 20 h. Diumenges d’11 a 13:30 h
Lloc: Equipament de Promoció Econòmica i Cultural

Del 22 al 30 de novembre

EXPOSICIÓ “Portes, finestres...”
Aquarel·les de Mònica Ferrera
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimecres de 17:30 a 20 h
Consulteu horaris de cap de setmana
Lloc: Equipament de Promoció Econòmica i Cultural

Del 26 d’octubre al 23 de novembre

FUNDACIÓ PALAU “El traç i la paraula”.
Exposició temporal d’Albert Ràfols Casamada
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
Organitza: Fundació Palau

Del 30 de novembre de 2008 al 18 de gener de 2009

FUNDACIÓ PALAU “Obres de la col·lecció del MACBA”
Exposició coproduïda pel MACBA i el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de
la Generalitat
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
Organitza: Fundació Palau

D’octubre a juny

XVII 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

CAVALCADA REIS 2009
Les persones interessades a donar suport a la Cavalcada de Reis (muntatge, vigilància de
carrosses, etc.) es poden posar en contacte amb l'Equipament de Promoció Econòmica i
Cultural. Tel. 93 791 05 88

CURS D’INTERNET A LA BIBLIOTECA
La Biblioteca ofereix cursos bàsics d’internet. Les classes es realitzaran tots els dimarts de
19 a 20 h. La durada dels cursos serà d’un mes.
Inscripcions i informació: Biblioteca Can Milans. Tel. 93 791 30 25
Organitza: Biblioteca Can Milans

PETANCA
Melés els dissabtes a les 17 h a les pistes de la platja del Bassiot
Premi als dos primers classificats de cada grup
Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac

IX JORNADES DEL BOLET
15 i 16 de novembre
Consulteu programa específic
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac, entitats locals i veïns i veïnes de Caldes

X JORNADES GASTRONÒMIQUES DE LA MONGETA DEL GANXET
Del 14 de novembre al 14 de desembre
Consulteu restaurants i menús

CURS “CUIDEM ALS CUIDADORS”
Al mes de desembre
Previsió inici curs desembre. Inscripcions a Serveis Socials. Tel. 93 791 00 05
Organitza: Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

CURS “MENÚS ESCOLARS SALUDABLES, per a una alimentació equilibrada des de la
infància”
Hi haurà dues sessions: una al Casal d’Avis de Sant Andreu de Llavaneres (dilluns 17) i l’altra
a l’Equipament de Promoció Econòmica i Cultural de Caldes d’Estrac (dimecres 19)
Organitzen: Regidories de Salut de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i de Sant Vicenç de
Montalt, amb el suport de Diputació de Barcelona i CESNID (Centre d’Ensenyament Superior
de Nutrició i Dietètica)
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Aquesta programació d'activitats es
pot veure alterada per canvis de darrera
hora

SORTIDA AL TEATRE
MUSICAL “MAMMA MIA”
A les 20:30 h
Preu soci: 45 euros. No socis: 55 euros
Inscripcions al Local de l’Agrupació
Tel. 93 791 17 50
Organitza: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

Dissabte 15 de novembre
De 9 a 20 h a l’Hotel Colon
JORNADES D’OZONOTERÀPIA DEL
MARESME
Preu: 140 euros (inclou tots els serveis de
les Jornades i el dinar de treball)
Les places són limitades a 50 assistents.
Es prega confirmació abans del l’11 de
novembre.
Per a més informació: info@aempro.com
Organitza: AEMPRO (Ass. d’Empresaris i
Professionals de St. Andreu de Llavaneres,
St. Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac) i
Gabinet Mèdic Maresme
Col·laboren: Ajuntament de Caldes d’Estrac,
AEPROMO (Asociación Española de
Profesionales Médicos en Ozonoterapia)

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

A les 20h a la Fundació Palau
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “Poemes de
l’Alquimista. Una selecció”
Edició a càrrec de Tomàs Nofre. A l’acte
també hi participaran el poeta Joan Noves
i l’editor Isidor Cònsul.
Organitza: Fundació Palau

Diumenge 16 de novembre
Durant el matí
TAST POPULAR DE BOLETS, FIRA
D’ALIMENTACIÓ I ARTESANIA
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac,
entitats locals i veïns i veïnes de Caldes

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

Dimecres 19 de novembre
“SORTIM A PASSEJAR”
Passejades en grup pel municipi dirigides a
la gent gran de Caldes.
Cal inscripció prèvia a Serveis Socials de
l’Ajuntament. Tel. 93 791 00 05
Organitza: regidoria Serveis Socials
Ajuntament de Caldes d’Estrac

A les 18 h a l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural
CURS “MENÚS ESCOLARS SALUDABLES,
per a una alimentació equilibrada des de la
infància”
Organitzen: Regidories de Salut de

l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i de Sant
Vicenç de Montalt.
Amb el suport de la Diputació de Barcelona
i CESNID (Centre d’Ensenyament Superior
de Nutrició i Dietètica)

Divendres 21 de novembre
A les 18:30 h a la Biblioteca Can Milans
HORA DEL CONTE
“Drac del riu” a càrrec de Dinsdungat
Organitza: Biblioteca Can Milans

Diumenge 23 de novembre
A les 12 h a la Plaça de la Vila
LECTURA DEL MANIFEST CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
(25 de novembre, Dia Internacional contra
la Violència de Gènere)
Organitza: Regidoria de Serveis Socials
Ajuntament de Caldes d’Estrac

CICLE MERCÈ RODOREDA
A les 19 h a la Sala Cultural
“Mercè Rodoreda: senyores i minyones”
A càrrec d’Assumpta Mercader i Rosa Pou.
Obra basada en contes de Mercè Rodoreda
protagonitzats per minyones, i històries en
què destaquen els personatges de les
senyores. Davantals i plomalls que conviuen
amb joies i vestits, i que comparteixen, en
el fons, les mateixes alegries i penes
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac

Diumenge 30 de novembre
EXCURSIÓ AGRUPACIÓ DE
PENSIONISTES
Visita guiada al Castell d’Escornalbou
(Tarragona)
Inscripcions i informació: Local de
l’Agrupació de Pensionistes
Tel. 93 791 17 50
Organitza: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

SERVEIS SOCIALS

NOVES ACTIVITATS PER A
LA GENT GRAN I ELS SEUS

FAMILIARS
Xerrades obertes a tothom:

Hola control, adéu estrés. Francesc Fossas
12 de novembre, al Casal d’Avis, 19h
(se servirà un pica-pica)

Felicitat a l’abast. Francesc Fossas
16 de desembre, al Casal d’Avis, 19h
(se servirà un pica-pica)

Activitats amb pre-inscripció a Serveis
Socials (93 791 00 05)

“Sortim a passejar”
Segon i tercer dimecres de cada mes.

Taller “Cuidem als cuidadors”
1 de desembre. Creu Roja Mataró.

Previsió 2009: Tallers de 20h

Obertes les pre-inscripcions ¡!!!!!

Proposta calendari:

1.- Memòria i identitat
Febrer 5 setmanes

2.-Taller d’expressió i manteniment corporal
Març 10 setmanes

3.- Memòria i Identitat
Maig 5 setmanes

4.-Taller d’expressió i manteniment corporal
Juny 10 setmanes

Amb el suport i col.laboració de l’Agrupació de Jubilats
i Pensionistes de Caldes d’Estrac, Diputació de

Barcelona i la Fundació Muntañá

Costura, ganxet, puntes...
si voleu desenvolupar

alguna d’aquestes labors,
 nosaltres us

proporcionem l’espai on
realitzar-les!

Informeu-vos-en a l’Equipament de
Promoció Econòmica i Cultural

(La Riera, 5-9, 1a planta
Tel. 93 791 05 88)
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Entre els dies 8 i 13 de setembre va tenir lloc a l’Equipament de
Promoció Económica una exposició de dibuixos i murals en la que els
protagonistes van ser els nens i nenes del nostre municipi.

Infants de totes les edats van fer palesa gràficament, a través dels
seus dibuixos i murals, la seva percepció de l’entorn natural-ambiental.
Mentre els més petits penjaven ampolles de plàstic, restes de paper
i altres residus en un mural, els alumnes de cicle inicial de primària
ens expressaven què els transmet l’entorn vist des d’una vessant on
regna l’harmonia, l’ordre, l’arc de Sant Martí, els rius nets i/o els ocells
cantant. Finalment, els més grans pautaven el comportament que cal
esperar de les persones cíviques que respecten el medi ambient de
manera molt clara, marcant els hàbits correctes -reciclar, no embrutar
la via pública o estalviar aigua– i els que són incorrectes.

Valoració de la temporada de platges
durant l’estiu 2008

La vigilància i salvaguarda
d e l s  b a n y i s t e s  q u e
freqüenten les platges de
Ca l d e s  d ’ E s t r a c  s ó n
elements fonamentals dins
l’agenda de la Regidoria de
Sanitat i Medi Ambient. En
aquest sentit, a través del
conveni signat entre la Creu
R o j a  d e  C a l d e s  i
l’Ajuntament, els socorristes
d’aquesta entitat  han
desenvolupat una tasca
remarcable a peu de platja.

Valorant una presència de
banyistes similar a l’any passat, les actuacions preventives han marcat l’eix bàsic d’actuació amb
un nombre total de 1.696 intervencions, de les quals 1.325 han estat mesures preventives terrestres
i 371 realitzades des de l’embarcació habilitada per a aquest fi. En molts casos, les intervencions
han estat degudes a un ús inapropiat de les indicacions del balisament, que diferencien clarament
les àrees de bany de les zones d’embarcacions.

Disposar d’una ambulància a peu de platja és una millora qualitativa del servei, molt agraït també
per les persones ateses, perquè ha permès la realització de trasllats al CAP de Sant Andreu de
Llavaneres o a l’Hospital de Mataró de manera ràpida i satisfactòria. Aquesta temporada s’han
realitzat 5 trasllats urgents.

En el capítol d’assistències sanitàries, l’atenció del servei de socorrisme de Creu Roja s’ha focalitzat
bàsicament en ferides, contusions, luxacions i cremades, amb un total de 128 casos.

La presència de meduses a les platges de Caldes –en quantitats semblants a la temporada anterior-
 ha provocat un total de 98 serveis d’atenció, un nombre molt semblant a platges veïnes com la
de Sant Andreu de Llavaneres. Cal destacar també les atencions per altres picades i al·lèrgies, amb
45 persones ateses.

Com cada any, l’afluència a les platges de sectors socials més vulnerables, com infants i gent gran, ha
fet que s’extremi l’atenció dels serveis sanitaris. Així, s’han produït 5 casos d’infants perduts en les
platges durant tot l’estiu, malgrat haver facilitat 13 polseres identificatives als nens. També s’han realitzat
106 assistències a discapacitats, ja sigui directament o amb l’ús de la cadira amfíbia.

Finalment, una funció essencial del serveis de Creu Roja és la informació i prevenció d’afectacions a
la salut mitjançant una correcta divulgació dels problemes més comuns, com les patologies tèrmiques
(insolacions, lipotímies), sobre picades i al·lèrgies (meduses), i patologies cardio-vasculars o respiratòries.

Andreu Requejo
Tècnic de Sanitat i Medi Ambient

Ajuntament de Caldes d’Estrac

L’efecte analgèsic
de l’ozó,
protagonista
d’unes jornades
mèdiques

L’alcalde, Joaquim Arnó, inaugurarà
el proper 15 de novembre les Jornades
d’Ozonoteràpia del Maresme,
organitzades per l’Associació
d’Empresaris i Professionals
(AEMPRO), amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.

Les Jornades d’Ozonoteràpia tenen
com a finalitat la difusió i
aprenentatge interprofessional dels
efectes analgèsics i regeneradors de
l’ozó com a medicació natural, sense
efectes col·laterals. El projecte s’inclou
en l’Àrea de Salut i Benestar
d’AEMPRO i neix amb la intenció de
continuïtat en el temps.

Aquesta nova proposta la dirigeix el
traumatòleg Fernando Kirchner,
membre de l’associació AEMPRO, i
compta amb la presència de
professionals de renom en l’àmbit
de la medicina tant a nivell nacional
com internacional.

Les Jornades d’Ozonoteràpia del
Maresme –adreçades a professionals
de la medicina– tindran lloc el proper
15 de novembre a l’Hotel Colón.

Els més joves s’interessen
pel medi ambient
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El 1r Cicle de Salut Jove de Caldes d’Estrac és una nova proposta educativa i de caràcter preventiu,
organitzada per la Regidoria de Joventut amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, que
s’adreça a mares, pares i professionals, amb l’objectiu d’obrir debat i reflexionar sobre les
qüestions més rellevants en l’adolescència i la Joventut.

La programació va començar el passat 8 d’octubre amb un taller teatralitzat sobre la promoció
d’hàbits alimentaris saludables, que va interpretar l’Associació Ciència Divertida amb els alumnes
del cicle superior del CEIP Sagrada Família.

Les activitats previstes dins d’aquest programa són les següents:

  Xerrada-debat “Canvis a l’adolescència”, a càrrec de la psicòloga i educadora de l’Associació
de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCB), Àfrica Martí, el 22 d’octubre (17:30h), a
la biblioteca del CEIP Sagrada Família

 Xerrada-debat “Com viure amb un adolescent? Llibertat i límits”, a càrrec de la psicòloga i
educadora de l’APFCB, Àfrica Martí, el 12 de novembre (17:30h), a la biblioteca del CEIP Sagrada
Família

  Xerrada-debat “Sexualitat i afectivitats a l’adolescència”, a càrrec de la psicòloga i educadora
de l’APFCB, Núria Torelló, el 10 de desembre (17:30h), a la biblioteca del CEIP Sagrada Família

 Exposició “Mira i informa-te’n”, de prevenció de l’HIV / SIDA, a l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural. Del 17 al 23 de desembre

La ciutat d’Ourense (Galícia) va acollir, entre
el 3 i 5 d’octubre, la vuitena edició Fira
Internacional de Turisme Termal, Termatalia,
l’única mostra monogràfica de termalisme que
es fa a l’estat espanyol. Caldes d’Estrac va ser
present a la fira dins l’estand que comparteix
amb la Diputació de Barcelona i les viles termals
de Caldes de Montbui i La Garriga.

L’estand ocupava una superfície de 18 metres
quadrats a la zona de Viles Termals. En aquest
espai es van distribuir les guies de termalisme
de la Diputació i fulletons turístics dels tres
municipis representats a l’estand.

L’alcade de Caldes d’Estrac, Joaquim Arnó -que
també assistia a la fira en qualitat de
vicepresident de la Secció d’Entitats Locals amb
Aigües Minerals i Termals, dins la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP)-,
el regidor i el tècnic de Turisme, Àngel Rusiñol
i Carles Cáliz, respectivament, van acudir a
Termatalia per a promocionar la vila, a més
d’assistir a les diverses jornades tècniques
programades en el marc de la fira.

La vuitena edició de Termatalia va batre els
rècords d’assistència amb 15.000 visitants,
2.000 més que l’any passat. La mostra està
plenament consolidada com a centre de negocis
de turisme termal i ja s’ha convertit en tot un
referent europeu per als professionals del sector.

La Regidoria de Joventut organitza un
Cicle de Salut Jove

Caldes participa a
la fira Termatalia
La mostra celebrada a Galícia va
comptar amb la presència de l’alcalde
i el regidor de Turisme caldencs

Agències de viatges i majoristes, empreses
proveïdores, balnearis, empreses d'aigües
envasades, organismes institucionals i
destinacions de 25 països van participar a
Termatalia en una edició que va superar un
volum de negoci de 30 milions d'euros.

Taller de Percussió
Una altra de les propostes que la Regidoria
de Joventut ha endegat per a joves i
adolescents del poble és el Taller Jove de
Percussió i Batukada, pel qual cal
inscriure’s a l’Àrea de Joventut de
l’Ajuntament de Caldes, en horari de dilluns
a divendres, de 10 a 14h, o trucant al telèfon
93 791 00 05 o per correu-e:
dserra@caldetes.cat



12

notícies

El darrer cap de setmana d’octubre (dies 24, 25 i 26), es va tornar a
representar l’obra teatral Allò que l’aigua s’endugué a la Sala Cultural
de Caldes d’Estrac. En l’anterior ocasió (12, 13 i 14 de setembre
d’enguany), molta gent es va quedar sense entrades i és per això que
tot l’equip implicat en el projecte (actors, actrius, però també tècnics
de so, llum,atrezzo, vestuari, perruqueria, etc.) va decidir fer aquesta
segona tongada de representacions, amb tot l’esforç que això suposa
per a un grup d’aficionats.  En total, doncs, més de 800 persones han
pogut gaudir d’aquest espectacle al llarg de les sis sessions realitzades.

Com s’explica en el programa, aquesta obra ja s’havia estrenat l’any
1988 a la mateixa Sala Cultural, de la mà d’un grup de joves de Caldes.
Allò que l’aigua s’endugué és una comèdia, amb alguns números
musicals (cançons i coreografia), que parteix de la llegenda de la
Fàtima, en Busquets i l’origen de la Torre dels Encantats, en versió
lliure –tot i fent referència constant al cronista Joaquim Salarich– de
Santi Artigas, que n’és també el seu director.

En el repartiment hi ha participat bàsicament gent de Caldes i de Sant
Vicenç de Montalt, alguns d’ells membres de la companyia Strack
Teatre i per tant, ja coneguts del públic caldenc, però també d’altres

La llegenda continua... vint
anys després!

Les emissions de Maresme Digital Televisió
ja es poden sintonitzar a la totalitat del
poble de Caldes. Després d’un any
d’emissions i un cop superats els
problemes de cobertura per a rebre la
senyal –motivades fonamentalment per
la geografia de la comarca- el canal del
Maresme es pot sintonitzar a través del
canal 24 de la TDT.

Maresme Digital Televisió està gestionada
per un consorci format per divesos pobles
de la comarca entre els que es troba

COM VEURE LA TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE (TDT)

1. Comprovar i validar que el sistema receptor de TV de la llar, tipus d'antena, amplificadors,
cable i connexions) estigui preparat per rebre els senyals digitals terrestres a la freqüència
d'emissió de MARESME DIGITAL TV (Canal 24).

2. Cal tenir un receptor de TDT per decodificar els senyals digitals terrestres. Cal assegurar-
se que l'aparell porta el segell DVB (Digital Video Broadcasting) que garanteix la total
compatibilitat amb la TDT. Aconsellem que el receptor sigui amb MHP, tecnologia que
permet utilitzar serveis i continguts interactius que és un dels objectius del nou canal.

A través d’internet es pot sintonitzar el canal comarcal de TDT a l’adreça
www.maresmedigital.tv. Des d’aquest web es pot accedir a tots el pobles que formen
part del Consorci Digital Mataró-Maresme i consultar totes les emissions relacionades.
També s’ofereixen alguns serveis com la metereologia o visites virtuals dels municipis.
El web anirà incorporant noves propostes, un cop s’hagi renovat, després d’un any en
funcionament.

Maresme Digital Televisió
ja és realitat a Caldes

Caldes. El Consorci Digital Mataró-
Maresme es va constituir el 12 de
desembre de 2006 per a la gestió del canal
públic de televisió digital terrestre local
(TDTL) de la demarcació de Mataró, amb
naturalesa de servei públic. La seva missió
és crear i consolidar un mitjà i una
plataforma audiovisuals basats en
continguts digitals de qualitat, que
garanteixin els valors públics, que
reflecteixin la realitat del territori, que
tinguin una perspectiva multicanal (TDT,

TV IP, T-Mòbil, HDTV...) i que sigui una
referència com a mitjà local per a
Catalunya, l’Estat espanyol i Europa.

Eixos de Maresme Digital

1. La informació i el servei: servei públic
local basat en la informació pública de
qualitat, veraç, objectiva i equilibrada.

2. Participació: és la televisió de tots, per
això s’ha creat la Xarxa Audiovisual del
Maresme (XAM).

3 .  Innovac ió :  mi t jà  innovador,
tecnològicament avançat i com a
plataforma de R+D+I i experimentació.

Cobertura de la TDT

Maresme Digital TV és el programa
número 1 del canal 24 de la TDT, un dels
primers canals públics de TDT local i tota
una televisió digital multiplataforma. La
seva base és la informació de l'entorn en
la qual les emissores municipals i les
diverses entitats locals hi juguen un paper
important. El seu públic potencial, la
comarca del Maresme, és de 414.081
espectadors.

que per primera vegada pujaven a l’escenari local. Donat el caràcter
amateur de tots plegats, el resultat ha estat una experiència molt
satisfactòria, divertida i que ha complagut tant al públic com a l’equip,
que ja pensa en futurs projectes.

Cal destacar la presència entre el públic assistent, un dels dies de la
representació, dels protagonistes de l’obra (els gegants Fàtima i
Busquets), així com un altre dia, la participació en el primer acte d’uns
“turistes” molt especials, actors i col·laboradors de l’obra del 1988.
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sala de sessions

Acords del ple ordinari del 29 de setembre de 2008

Aprovació de les actes de les sessions anteriors:

n Acta corresponent a la sessió de 26 de maig de
2008.
Aprovada amb 6 vots a favor de CiU i 4 en contra
del PSC.

n Acta sessió ordinària de 28 de juliol de 2008.
Aprovada amb 6 vots a favor de CiU i 4 en contra
del PSC.

n Acta de sessió extraordinària de 8 d’agost de
2008.
Aprovada per unanimitat.

Donar compte i/o ratificació dels decrets de
l’alcaldia i/o acords de la Junta de Govern Local:

n Ratificar acord de la Junta de Govern Local
celebrada el dia 7 de juliol del 2008 d’aprovació
de Conveni entre Endesa Distribución Eléctrica,
SLU i l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, relatiu a
les garanties per utilització de les vies públiques
municipals.
Aprovada amb 6 vots a favor del  CiU i l’abstenció
del PSC.

n Ratificació acord Junta de Govern Local de 30
de juliol de 2008 relatiu al conveni entre
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, Fundació
Mercedes Torras i les senyores Maria Isabel Bueno
Mullor i Rosario Mullor Escamilla.
Aprovada amb 6 vots a favor de CiU i 4 en contra
del PSC.

n Ratificar, acord Junta de Govern Local de 3 de
setembre de 2008 relatiu a la modificació d’horari
de la Junta de Govern Local.
Aprovada amb 6 vots a favor de CiU i l’abstenció
del PSC.

n Aprovació de l’estimació de petició d’Immobiliària
FENIX 92, S.L, aprovació tarifes servei públic
d’aparcament.
Aprovada amb 6 vots a favor de CiU i l’abstenció
del PSC.

n Aprovació de l’increment de les tarifes de
subministrament d’aigua potable.
Aprovada amb 6 vots a favor de CiU i l’abstenció
del PSC.

n Aprovació inicial de la modificació puntual del
Pla General d’Ordenació de Caldes d’Estrac a
l’àmbit del sector de sòl urbanitzable SUP2 “Les
Escoles”.
Aprovada amb 6 vots a favor de CiU i 4 vots en
contra del PSC.

n Encàrrec de l’execució de l’obra i aprovació del
document regulador de la participació de SOREA
en l’execució de les obres i finançament de la
memòria valorada corresponent a la posada en
marxa de la Mina Milans. Aprovada amb 6 vots a
favor de CiU i l’abstenció del PSC.

n Encàrrec a SOREA de la redacció d’un Pla
Director de les millores a realitzar a l’abastament
d’aigua potable al municipi de Caldes d’Estrac.
Aprovada amb 6 vots a favor de CiU i l’abstenció
del PSC.

n Aprovació de l’informe de compatibilitat de la
Senyora Rosa Isabel Cantenys Monsant.
S’aprova la proposta amb l’abstenció del grup
municipal de CiU i els vots a favor 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 actes i tràmits
i aprovació definitiva d’aquesta.
Aprovada amb 6 vots a favor de CiU i 4 en contra
del PSC.

n Aprovació de la fixació permanent de la sala de
sessions a la Sala Cultural, ubicada a la Casa de
la Vila.
Aprovada amb 6 vots a favor de CiU i l’abstenció
del PSC.

Mocions:

n Aprovació de la moció relativa a la declaració
de la festa de Sant Joan com la Festa Nacional
dels Països Catalans.
Aprovada amb 6 vots a favor de CiU i l’abstenció
del PSC.

n Aprovació de la moció relativa a la crida a les
entitats per donar suport al Protocol d’Hiroshima
i Nagasaki.
Aprovada amb 6 vots a favor de CiU i l’abstenció
del PSC.

n Aprovació, si escau, moció relativa al treball
digne.
Aprovada amb 6 vots a favor de CiU i l’abstenció
del PSC.

n Tema per urgència: Renovació del càrrec de
jutge de pau substitut (Montserrat Montsant
Sureda).
S’aprova la urgència i la proposta per unanimitat
de CiU i PSC.



tribuna

De mica en mica, Caldes
està canviant

Ja ho vàrem dir fa mesos. No tot el que s’ha fet en els darrers
anys de govern socialista és dolent, ni molt menys.  És cert que
el poble ha evolucionat en alguns aspectes però també és del
tot veritat que n’hi havia d’altres que es podien millorar.

El govern de CiU ha agafat el relleu per voluntat de la majoria de
caldencs i caldenques i, més enllà d’eslògans i frases fetes ha
aplicat rigorositat, dedicació i eficàcia a les tasques de governar
de tal manera que de mica en mica, es van notant els seus efectes.

De la lectura d’aquest “Portada” i també de la dels seus
predecessors ja es pot apreciar que el volum de la feina feta
traspassa les pàgines de la publicació. Se n’ha fet molta i bona
i més se n’anirà fent a mesura que es vagin concretant  moltes
de les actuacions iniciades. No cal fer ara aquí un llistat exhaustiu
però només veient la reforma de l’escola bressol que s’ha enllestit
en un temps rècord i la construcció de les noves pistes de petanca
provisionals, ubicades on han d’anar les definitives quan
l’administració competent decideixi tirar endavant el tan anunciat
nou Passeig de la Musclera fins a Arenys.

Per cert, una actuació, aquesta del passeig, anunciada i publicitada
amb gran aparell mediàtic per part dels socialistes locals, gairebé
sempre coincidint amb períodes electorals, però que de moment,
no passa de ser això, un anunci interessat que fa més de dotze
anys que espera tanda...

De la nova disposició del sector d’urbanització de les Escoles,
ens sembla que ja no cal dir res més. Com deia “algú” fa uns
mesos: “fets i no paraules” demostren que efectivament hi havia
una alternativa possible a la que l’anterior govern volia realitzar
tant sí com no. CiU ha complert la seva paraula ignorant les
maledicències i fent cas omís a les desqualificacions, fins i tot
personals, que regularment s’han llençat des de sectors socialistes
locals.

Sí, ja ho sabem, queda una cosa: el Mercat!! Fa mesos que les
obres es van iniciar i ara estan parades. En aquest cas és d’aplicació
aquella dita popular de que “qui mal comença, mal acaba”. El
govern municipal de CiU presidit per Joaquim Arnó va trobar-se
amb el que es va trobar: un projecte mal fet, mal dissenyat i una
licitació dues vegades deserta i al final adjudicada a una empresa
a corre-cuita abans de les eleccions, sense atendre cap o quasi
cap de les prevencions lògiques en aquest tipus d’obra. Després
ha passat el que ha passat, s’ha canviat el projecte –a millor i
més barat– i s’ha intentat que l’empresa adjudicatària fes el que
havia de fer. No ha estat possible i ara caldrà refer el procés i
enllestir-lo el més aviat que es pugui. No és hora ara d’assenyalar
culpables sinó de prendre decisions i solucionar el problema, i
això és el que està fent el govern de CiU, igual com ha fet sempre!

En definitiva, amb problemes i amb dificultats –la crisi no ajuda–,
però també amb eficàcia i il·lusió, la feina del govern de CiU
s’està notant i com dèiem al principi: Caldes està canviant!!
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Viva la vida or Death and all his friends
Coldplay
Viva la Vida or Death and All His Friends és el quart
àlbum d’estudi del grup britànic Coldplay.  Va ser
llançat el dotze de juny de 2008 al Regne Unit i
el disset de juny de 2008 als Estats Units i Canadà.
El projecte fou produït per Brian Eno. El  primer
single del disc, Violet Hill, va ser llançat el 29
d’abril de 2008 com una descàrrega gratuïta des
de la pàgina web oficial de Coldplay.

REC / Jaume Balagueró;
Paco Plaza
Una reportera i el seu càmera
es troben en una estació de
bombers amb la intenció de
retratar la professió d’aquests,
el seu mode de vida i les seves
situacions de risc. Pe`ro
mentre els acompanyen en
una de les seves sortides

nocturnes, el que semblava una intervenció rutinària
de rescat es convertirà en un autèntic infern. Atrapats
a l’interior  d’un edifici, la parella de bombers i l’equip
de televisió hauran d’enfrontar-se a un horror
desconegut i letal. Alguna cosa sinistra i maligna que
s’està estenent sense control.

Una maleta y un perro / Nubla
Una maleta y un perros és el segon àlbum de
Luciana Carlevaro, compositora barcelonina
coneguda artísticament com a Nubla. El seu estil
és: “Magic tender hard hip pop", així defineix Nubla
la seva música, de la qual n’és una bona  mostra
la cançó Día a día, primer single del seu nou
àlbum, Una maleta y un perro. "És una fantasia
inspirada en fets reals", diu Nubla.

Pólvora negra  / Montero Glez
Mateo Morral, jove anarquista català, va arribar a
Madrid sense més equipatge que el d’una maleta
lleugera carregada de secrets, drames, ideologies
i un regal mortal. Era el mes de maig de 1906 i
els carrers de la ciutat s’engalanaven ultimant els
detalls d’un casament, el d'Alfonso XIII amb Victòria
Eugenia. Mateo Morral havia de ser l’encarregat
de llançar el seu regal mortal al pas dels reis: una
bomba embolicada en un ram de flors. En aquesta
absorbent novel·la, basada en fets reals, Montero
Glez reconstrueix l’atemptat que va estar a punt
d’acabar amb la Restauració borbònica, i ens
submergeix en un Madrid de dossers i flors, de
tramvies, d’anarquistes i “vives” al rei, per on

desfilen els personatges que van marcar una època de la història d’Espanya.

El mestre de la innocència
Tracy Chevalier
Després de la mort accidental d’un dels seus fills,
els Kellaway, la família d’un cadirer de Dorsetshire,
arriben al districte de Lambeth, a Londres, durant
l’hostigament antijacobinista del 1792. Thomas
Kellaway comença a treballar en el disseny dels
escenaris de l’empresari de circ Philip Astley, els
espectacles del qual ofereixen la mateixa excitació
al poble que la guillotina a París. El fill d’Astley,
un genet llibertí, es fixa en la filla dels Kellaway,
Maisie. Mentrestant, el fill més petit de la família,
Jem, s’enamora de Maggie Butterfield, una noia
pobra però molt sexi. Blake, que s’imaginà que

el cel i l’infern eren igual d’incandescents i que la terra era el punt en què tots
dos convergien, és veí de tots ells i fa de testimoni de les anades i vingudes dels
joves protagonistes de la novel·la. La innocència perduda i retrobada de què
parla a la seva obra es converteix en el seu teló de fons.

L’home més valent del món
Montserrat Balada
Els infants sords poden llegir com qualsevol altre
dels seus companys? Els autors d’aquesta sèrie
d’àlbums –quatre fins ara– han aportat al món
del llibre un recurs tan inèdit com útil. El text del
conte té l’adaptació a la llengua de signes catalana,
la que s’utilitza com a sistema de comunicació

oral entre les persones sordes. L’àlbum inclou un DVD en què es reprodueix el
conte animat en la versió de la llengua de signes, amb la intervenció d’una
narradora, i l’audició, amb el mateix sistema, d’una cançó tan popular entre els
infants com és El Joan Petit quan balla, que permet la pràctica dels signes més
bàsics del llenguatge mentre enumera les diferents parts del cos. L’argument
és adequat a la intenció moral de fons: dos petits protagonistes tenen un oncle
que viu en un altre país, que és un aventurer, i que els envia fotos dels viatges.
Per a ells és una mena d’heroi. I descobreixen, quan els visita per primera vegada,
que l’oncle és cec. La imatge de l’ídol és substituïda per la de l’esforç i la voluntat
personal. Ser sord o ser cec és només una característica i no una barrera per
viure plenament.

Contes de carnaval / Joan de Déu Prats
De què us disfressareu per Carnaval? Remenarem
els baguls i els armaris, farem cosir els pares i els
avis i els tiets, ens hi passarem hores nosaltres
mateixos, o l’anirem a comprar a la botiga. Però
tots buscarem la disfressa més original i més
divertida. Els protagonistes d’aquests 3 contes
també es disfressen per Carnaval. El senyor Prudenci
va començar disfressant-se de semàfor i per poc
no organitza un autèntic desgavell de trànsit. Però
finalment, sense proposar-s’ho, va trobar la
disfressa que més li agradava. Al poble de Muntanya
Assenyada, un home eixelebrat canvia la vida de
tot el poble. Va vestit d’una manera molt

estrambòtica i fa unes coses ben estranyes... L’Hug decideix disfressar-se de pirata.
Quan surt al carrer, es troba amb algú que porta una disfressa ben original: el cap
ple d’antenes, una trompa i tot el cos ple d’escates de color fúcsia. Ni s’imagina
qui s’amaga darrere d’aquella disfressa! No explicarem res més, que les disfresses

són un secret... i el final dels contes, també!

Los crimenes de Oxford
Álex de la Iglesia
Una anciana apareix assassinada al saló de casa
seva als afores d’Oxford. El seu cos és  descobert
per dos homes, Arthur Seldom, un prestigiós
professor de lògica i Martin, un jove estudiant
americà acabat d’arribar a la universitat amb la
intenció que el famós professor dirigeixi la seva
tesi doctoral. La mort de l’anciana no és sinó el
primer d’una sèrie d’assassinats amb inquietants
punts en comú. Són crims quasi imperceptibles,
que podrien fins i tot passar per morts naturals
si no fos perquè cadascun d’ells ve acompanyat
d’un missatge: una imatge, un signe diferent en

cada ocasió que, mort a mort, va donant forma a una sèrie, la lògica de la qual
hauran de desxifrar els protagonistes.




