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Una de les voluntats més fermes que tenim
tots els membres de l’equip de govern que
encapçalo és la d’oferir als caldencs i
caldenques tota la informació amb la màxima
transparència i rigorositat sobre els temes
que gestionem a l’Ajuntament. En la cerca
d’aquest objectiu us oferim de forma
periòdica sessions públiques en què, com
molts de vosaltres heu comprovat amb la
vostra assistència, us detallem tots els temes
que tractem i intentem resoldre els dubtes
i recollir els suggeriments que ens plantegeu.

També prenent com a punt de partida la
informació, en aquesta edició del butlletí
municipal Portada, us expliquem abastament
el que alguns qualifiquen com a “problema
de l’aigua termal a Caldes”, sens dubte un
dels béns més preciats i senyal d’identitat
del nostre poble per a tots nosaltres. Com
podreu comprovar en llegir l’article, es tracta
d’un “problema” que nosaltres qualifiquem
d’històric al nostre municipi i que ens ha
portat a la situació actual.

Una altra qüestió històrica per la manca de
resolució en els darrers anys són les obres
del varador. Deixeu-me que aclareixi que si
nosaltres haguéssim recepcionat aquesta
obra mal realitzada, tal com alguns pretenien
i ens han atacat per no fer-ho, les destrosses
de la darrera llevantada –que han deixat un
panorama caòtic a la zona–  les hauríem
d’haver assumit des de l’Ajuntament. És a
dir, tots els veïns de Caldes.

Vull acabar aquest editorial agraint la
dedicació a Caldes que el regidor de
l’oposició i exalcalde, Josep Maria Freixas,
ha mantingut durant els anys en actiu a
la política local, després de la seva renúncia
com a regidor electe. Deixeu-me també
que les meves darreres línies siguin per a
recordar la figura d’en Josep Palau i Fabre.
El 23 de febrer farà un any del seu traspàs
i m’enorgulleix comunicar-vos que
l’Ajuntament de Caldes vetllarà perquè el
seu llegat sigui reconegut com es mereix
a través de la Fundació que duu el seu
nom i que tots els caldencs sentim com
a pròpia.

Joaquim Arnó i Porras

Alcalde
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en portada

El temporal de Nadal fa importants
destrosses a la platja del Varador
El temporal malmet les obres que fa poc va dur a terme el Ministeri de Medi Ambient i afecta també les instal·lacions
del balneari de l’Hotel Colon. El govern municipal ja havia advertit el Ministeri sobre les deficiències de les obres realitzades

En general tota la platja es va veure afectada
per la llevantada produïda al Nadal però
els danys van ser especialment visibles a
la zona de la varada de les barques on les
casetes de la Creu Roja i dels pescadors,
que fa pocs mesos va construir el Ministeri
de Medi Ambient, no van resistir l’impacte
de les ones, que van sobrepassar la barrera
de l’espigó reduït que s’hi ha conservat.

En el cas de la Creu Roja, la nova caseta es
va omplir de sorra i en va rebentar les
parets, fent inutilitzable tot el mobiliari i
material de l’entitat. També van patir danys
importants les recent inaugurades pistes
de petanca de la platja del Bassiot.

Igualment van ser evidents les destrosses
a la part davantera del balneari de l’Hotel
Colon, amb bona part de les cristalleres
exteriors trencades i amb tota la zona de
passeig i de banys pràcticament
desapareguda i enterrada per tones de
sorra que va portar la llevantada.

Es dóna l’especial circumstància que
l’Ajuntament de Caldes havia manifestat
les seves reticències envers les obres de la
varada que a principis de 2008 va enllestir
el Ministeri de Medi Ambient -a través de
la Demarcació de Costes a Catalunya- i que
havia de recepcionar la Generalitat, que és
l’administració titular de la zona. Aleshores,
l’alcalde, Joaquim Arnó, ja va adduir que
les obres no estaven ben acabades i que

“les casetes que s’havien aixecat a la zona
de la platja de les barques estaven massa
desprotegides, a mercè de qualsevol
temporal, com s’ha acabat demostrant”.

Va ser just abans de l’estiu, que davant el
posicionament de l’Ajuntament caldenc,
el delegat de Costes del Ministeri, Manel
Novoa, va visitar la zona i es va
comprometre a millorar l’execució de l’obra
elaborant un nou projecte que recollís les

inquietuds del consistori, però a hores
d’ara aquesta proposta encara no s’ha fet.

Aquesta  s i tuac ió  d ’ incer tesa  i
d’incompliment del projecte inicial per part
del Ministeri també va aixecar certa
polèmica política en el si del consistori
caldenc, arran les crítiques dels
representants dels socialistes locals contra
l’alcalde per no acceptar les obres tal i com
les pretenia lliurar el Ministeri.

A la vista dels danys soferts per culpa del
temporal, l’Ajuntament enviarà un informe
al Ministeri de Medi Ambient, per arranjar
ràpidament els desperfectes i que es
contemplin les mesures necessàries de
seguretat perquè no torni a passar.  En

qualsevol cas, l’alcalde, Joaquim Arnó, va
deixar clar que “nosaltres ja vam advertir
del perill que suposaria un nou temporal
si no acondicionaven ràpidament les obres
que el Ministeri ja havia enllestit”.
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El  problema de l’aigua termal, en vies de solució
Va ser després de l’estiu passat que es va
detectar una disminució en el cabal del doll
d’aigua termal que flueix de manera contínua
al subsòl de la plaça de l’Ajuntament. La
primera decisió va ser la de tancar el safareig
municipal per incorporar el seu cabal al que
nodreix l’establiment dels Banys Termals i
demanar la intervenció tècnica de la Direcció
General de Mines de la Generalitat per a
determinar els motius del problema i la seva
possible solució.

Els tècnics de la Generalitat de seguida
van acudir i van aportar documentació
d’anteriors estudis realitzats a instàncies
del consistori i dels quals a les oficines
municipals no en queda ni rastre. Aquests
estudis són els que evidencien que la
connexió externa que es va fer per
subministrar d’aigua termal al balneari de
l’Hotel Colon des del pou d’on flueix no
és correcta, ja que li dóna prioritat, quan
en realitat, les condicions pactades eren
que anés sempre a remolc de l’aigua
necessària pels Banys Termals. Dit d’una
altra manera, tal com estan disposades les
bombes d’extracció i les connexions, en
cas que hi hagi menys aigua, qui en rep
les conseqüències primer són els Banys
Públics mentre que l’Hotel Colon sempre
manté el cabal que se li ha concedit.

A més d’aquest problema, el tècnics
també van detectar la necessitat de
netejar les conduccions i dipòsits per
permetre major pas d’aigua, així com la

conveniència d’efectuar un estudi que
determini si hi ha pèrdues o males
connexions en la zona perimetral de
protecció del cabal d’aigua termal.

Per aquesta raó, l’Ajuntament ja ha
contractat un minaire que a principis d’any
ha netejat totes les conduccions i dipòsits
i està en vies de contractació amb la
Diputació de Barcelona del projecte
necessari per refer i millorar les connexions
i també els sistemes d’extracció de manera
que el cabal d’aigua per l’establiment dels
Banys i pel safareig sempre estigui garantit.
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Arts i Lletres porta a Caldes una
exposició sobre Mercè Rodoreda

La Fundació
Palau tanca l’any
2008 amb rècord
de visitants
La Fundació Palau continua creixent quant
a nombre de visitants i usuaris. Durant
l’any 2008, un total de 9.503 persones van
visitar el centre d’art dedicat, des de l’any
2003, a conservar i difondre el fons artístic
i documental del poeta Josep Palau i Fabre,
mort el 23 de febrer de 2008.

La xifra és la més alta des de que la
Fundació va obrir les seves portes fa
prop de sis anys i representa un augment
del 8,40% respecte l’any 2007. De l’any
passat destaquen iniciatives com el
Festival Poesia i +, el cicle musical
Petitsons, el programa familiar Els
Diumenges de la Fundació, el cicle literari
L l e t r e s  de  ta rdo r  o  e l s  ac tes
commemoratius del cinquè aniversari
de la Fundació.

Quant a exposicions temporals, durant

L’assemblea d’Arts i Lletres elegeix nou
president

Manuel Llanas i Pont és el nou president
d’Arts i Lletres després d’haver-ne sortit
escollit en l’assemblea general de
l’associació, celebrada el mes de gener.

Manuel Llanas és llicenciat en filosofia i
lletres i doctor en filologia catalana.
Catedràtic per oposició, ha desenvolupat
la seva tasca professional a Almeria,
Barcelona (Departament de Periodisme
de la Universitat Autònoma de Barcelona)
i, des de 1995 és professor de la Universitat
de Vic (Facultat de Ciències Humanes,
Traducció i Documentació i Facultat
d'Empresa i Comunicació). De 1999 a
2002 va ser director i coordinador de la
Diplomatura de Biblioteconomia i
Documentació. Actualment és codirector
del Departament de Filologia Catalana i
Espanyola. És membre del Patronat de
l'esmentada Universitat des del 2006 i
membre numerari de la Societat Verdaguer
des de novembre de 2002.

Cal destacar la seva feina com a
investigador principal d'un grup de recerca,
lidera el projecte sobre Editorials,
traduccions i traductors a la Catalunya
contemporània. Ha codirigit diferents
col.leccions editorials i ha col.laborat i
col.labora en diverses enciclopèdies,
algunes de les quals també assessora. Ha
publicat, sol o en col.laboració, una
quinzena de llibres i una cinquantena
d'articles de temàtica variada.

“La presència de Mercè Rodoreda arreu del món” és l’exposició que ha acollit
l’Equipament entre el 17 i el 25 de gener. La mostra, organitzada per l’Associació Arts
i Lletres, forma part de les iniciatives que s’han dut a terme amb motiu de l’Any
Rodoreda, que commemora el centenari del naixement d’un dels grans noms de la
literatura catalana del segle XX. L’exposició compta amb imatges i pintures de
Rodoreda, a més de llibres originals de l’autora, primeres edicions, traduccions a
altres llengües, entrevistes i articles. La mostra es va inaugurar el novembre passat
a la Universitat de Vic i ara inicia la seva itinerància.

l’any 2008 han destacat la que va acollir la
Fundació per a mostrar la trajectòria de
Manolo Hugué, l’exposició d’Albert Ràfols
i Casamada El traç i la paraula, la mostra
de les noves incorporacions al fons de la
Fundacio La col·lecció creix, Noves
incorporacions al fons d’art, o El poblat ibèric
de la Torre dels Encantats, mostra

arqueològica organitzada pel Museu
d’Arenys de Mar i Arrels Cultura, i la darrera,
Més enllà de l'objecte. Obres de la Col·lecció
MACBA, produïda pel Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat amb el MACBA.

Nou president del Patronat de la Fundació

Durant l’any 2008 i després de la mort de
Josep Palau i Fabre, el Patronat de la
Fundació Palau va escollir-ne per
unanimitat com a nou president el senyor
Tomàs Nofre, professor de literatura,
estudiós de l’obra del poeta i amic de Palau
durant molts anys. En la mateixa sessió el
Patronat va prendre coneixement del fet
que el senyor Palau havia instituït la
Fundació com a hereva universal de tots
els seus béns, tant els de caràcter artístic
i documental com els de tipus material.

El govern municipal de Caldes, conscient
de la doble vessant de difusió cultural i de
promoció del municipi que desenvolupa
la Fundació Palau, ha ofert el seu
recolzament institucional a la Fundació en
totes les activitats organitzades amb una
aportació econòmica de 12.196 euros
durant l’any 2008, xifra molt superior a
la d’anys anteriors.
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Amb el títol “Balanç 2008” l’alcalde de
Caldes d’Estrac, Joaquim Arnó, va celebrar
una sessió pública el passat 10 de gener per
a informar els veïns i veïnes de les actuacions
i gestions realitzades al capdavant del govern
municipal durant l’any 2008 i avançar-los
alguns projectes de futur.

Aquesta va ser la tercera xerrada
informativa que l’alcalde convocava amb
aquest objectiu. Segons Arnó, “la nostra
voluntat és mantenir informats els nostres
ciutadans sobre la gestió que realitzem a
l’Ajuntament”. En aquest sentit, l’alcalde

L’alcalde informa els veïns sobre els
temes cabdals pel poble

va destacar “l’accessibilitat de tots
nosaltres –en referència a tot l’equip de
govern- per atendre les vostres peticions
o suggeriments en temes concrets” i, per
citar un exemple, Arnó va concretar-ho en
les modificacions realitzades en el
reglament de l’aparcament en zona blava
arran de les aportacions dels usuaris.
“Estem oberts a les vostres propostes i
escoltem tothom”, va explicar. L’alcalde
caldenc va fer una exposició dels temes
gestionats en l’últim any de mandat en el
govern municipal i va avançar alguns dels
projectes més immediats per a Caldes.

D’entre els temes més detallats per
l’alcalde cal destacar el canvi de gestió
del pavelló poliesportiu municipal, ara a
mans del consistori caldenc, i la polèmica
del servei privat de televisió per cable,
amb la creació d’una comissió
d’investigació que ha d’aclarir les possibles
irregularitats detectades i que implica els
responsables polítics d’anteriors governs.
Arnó també va haver d’explicar a fons
temes com el de l’aigua termal i les
properes actuacions en les xarxes
d’enllumenat públic i d’abastament
d’aigua potable al municipi, així com la
continuació de les obres de reforma del
mercat municipal.

Al final de l’acte, i abans d’obrir el torn de
paraula al públic, l’alcalde va retre un
homenatge al regidor del PSC i anterior
alcalde, Josep Maria Freixas -que ha anunciat
recentment la seva renúncia a continuar
formant part del Consistori- de qui Arnó va
destacar “el seu tarannà dialogant”. Segons
l’alcalde, “hem de donar les gràcies a en

Freixas per la seva dedicació a l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac, així com la seva
accessibilitat, tot i les nostres desavinences
polítiques”. Aquest gest de l’alcalde va
arrencar un sonor aplaudiment del públic.

Sessió informativa adreçada a
estrangers
La Regidoria d’Ocupació va organitzar
una sessió informativa d’assessorament
jurídic i drets laborals per a estrangers
el passat 16 de desembre a l’Equipament
de Promoció Econòmica i Cultural.

Aquesta sessió, coordinada conjuntament
amb el Consell Comarcal del Maresme i
impartida per l’advocat Mohamed Laarosi
Bahia, assessor CITE de CCOO de Catalunya, va servir per a resoldre dubtes individuals
entorn de diversos temes que sorgeixen entre la població estrangera, com poden ser
la tramitació de la tarjeta de residència i treball i la renovació d’aquests permisos, els
reagrupaments familiars, els drets i deures laborals de la població immigrant o dubtes
entorn de la nacionalitat.

Els participants van valorar la sessió informativa com a molt positiva, completa i
necessària i van mostrar el seu agraïment a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per l’interès
mostrat en aquest col·lectiu, que ja representa un 17% de la població.
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La 20 edició de la Cursa Popular guanya prestigi

INSCRIPCIONS

Preus: 10 euros inscripció anticipada, 12 euros
el mateix dia de la cursa

Entitats de Caldes amb 5 participants, o
caldencs/ques, 8 euros cadascun (cal inscriure’s
presencialment)

Internet : www.atletisme.cat

Més informació: www.caldetes.cat

La 20a edició de la Cursa Popular de
Caldes ha obert la seves inscripcions per
a tots aquells participants que decideixen
prendre part en aquest esdeveniment
esportiu que serà tota una festa pel
municipi.

La principal novetat de la cursa consisteix
en l’aplicació d’un nou sistema de
cronometratge anomenat ChampionChip,
que permet la mesura exacta i instantània
de la cursa. Aquest sistema consisteix en
la col·locació d’un xip en forma d’anella
al calçat de cada corredor. A més dels
controls parcials que se situaran a
diferents punts del recorregut, a l’arribada
de la cursa s’obtindrà, de forma
immediata, el temps de cadascun dels
corredors. La medició es farà per satèl·lit,
fet que permetrà que tots els corredors
puguin comprovar el circuit a través de la
pàgina web municipal i el buscador
Google. Com explica el regidor d’Esports,
Joan Vázquez, “aquest nou sistema permet
un salt qualitatiu de la cursa i ens atorga
un prestigi important per la qualitat i
professionalitat dels corredors que hi
participen”.

El sistema ChampionChip permet que la
Cursa Popular de Caldes formi part de la
prest ig iosa i  reconeguda L l iga
ChampionChip, que aglutina més de 3.000
corredors i més de 300 curses arreu del
país. Com ja va succeir en la darrera edició,
la prova caldenca està inscrita en la
Federació Catalana d’Atletisme –que
també aporta la seva comissió de jutges
per a la supervisió de la prova– i compta
amb l’organització de la Regidoria
d’Esports i el Centre Atlètic Laietània.

La cursa té un circuit de 10 quilòmetres,
amb arribada a l’esplanada de Can
Muntanyà. El traçat urbà del circuit passa
pels pobles veïns d’Arenys de Mar, Sant
Vicenç de Montalt i Sant Andreu de
Llavaneres (Port Balís), a més de Caldes
d’Estrac, per on la cursa s’enfilarà Riera

amunt. En aquest sentit, Joan Vázquez
agraeix “la bona entesa entre les quatre
viles, la qual propicia un circuit que
potencia l’atractiu important del nostre
front marítim”. El regidor també dóna les
gràcies “a tots els patrocinadors perquè
amb la seva col·laboració podem fer front
a l’organització de la prova”.

Una altra novetat de la cursa d’enguany
estarà a la zona d’arribada “apostem per
la participació ciutadana i la promoció de
l’esport”, explica Joan Vázquez. La
infraestructura de la cursa comptarà amb
la instal·lació de carpes i una part lúdica
per a nens i nenes, amb inflables i zona de
jocs tals com un circuit de tricicles, diversos
espais per a jocs de punteria, jocs
d’aventura i d’equilibri. També es comptarà
per aquesta ocasió amb un doble tobogan
per a nens de més de 7 anys.

Les inscripcions per a participar en la 20a
Cursa Popular de Caldes ja són obertes
però s’ha limitat el número de corredors
a 500. El preu de les inscripcions és de
10 euros cadascuna (12 euros si es
formalitzen el mateix dia de la prova),
amb un preu especial per a les entitats i
vilatans caldencs/ques que corrin la prova,
a un preu de 8 euros per inscripció (cal
formalitzar-les presencialment).

Les participacions/inscripcions en la
cursa es poden formalitzar a través
d’ internet ,  www.at let i sme.cat ,  o
presencialment el mateix dia de la cursa
(a partir de les 8:30h). La 20a Cursa
Popular comptarà amb 5 categories
masculines i 5 femenines amb els seus
corresponents premis, a més de triar les
millors marques locals, tant femenina
com masculina, de la prova atlètica.

La Cursa Popular se celebrarà el proper 8 de març i comptarà amb un sistema de cronometratge exacte en temps real.
La prova esportiva, inscrita en la Federació Catalana d’Atletisme, formarà part de la reconeguda Lliga ChampionChip.
Les inscripcions per a participar-hi són obertes fins el proper 5 de març
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febrer dia a d
Diumenge 1 de febrer
A les 12h a la Fundació Palau
ELS DIUMENGES DE LA FUNDACIÓ
“Temps de poesia”
Taller plàstic i de creació literària
Organitza: Fundació Palau

Divendres 6 de febrer
A les 18:30h a la Biblioteca Can Milans
HORA DEL CONTE
“Confitura de paraula”
A càrrec de Sherezade
Organitza: Biblioteca Can Milans

Dissabte 7 de febrer
A les 19h a la Sala Cultural
BALL POPULAR
Organitza: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

A les 12h, al pavelló poliesportiu municipal
PARTIT DEL FS CALDES D’ESTRAC
(PREBENJAMÍ) vs  CANET FS

Diumenge 8 de febrer
A les 12:30 h a la Fundació Palau
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ: “Xavier
Gosé (1876-1915). De la Barcelona dels
Quatre Gats al París elegant”
Organitza: Fundació Palau

Dimecres 11 de febrer
“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 13 de febrer
A les 18:30h a la Biblioteca Can Milans
HORA DELCONTE
“En Terrab, la Rolf, l’Anull i l’Ossallap”
A càrrec de Roger Corominas
Organitza: Biblioteca Can Milans
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Dissabte 14 de febrer
A les 10h, al pavelló poliesportiu municipal
PARTIT DEL CB CALDES (ALEVÍ MIXTE):
CB CALDES vs V MONTSERRAT

Al pavelló poliesportiu municipal (horari a
concretar)
PARTIT DEL FS CALDES D’ESTRAC
(PREBENJAMÍ) vs  FS IE MALGRAT

A les 19h a la Sala Cultural
CINEFÒRUM
Es projectarà la pel·lícula “Senderos de
Gloria” d’Stanley Kubrik amb en Kirk
Douglas, R. Meeler i A. Menjou de
protagonistes.
Organitza: Arts i Lletres

Dimecres 18 de febrer
“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 19h a l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural
XERRADA: “La Solitud: estar sol o sentir-
se sol?”
A càrrec de Francesc Fossas, psicòleg
Organitza: Àrea de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

Dimecres 25 de febrer
De 17 a19h a l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural
Sessió grupal: “CONVIURE AMB LA
MALALTIA I EL DOLOR”
A càrrec de Francesc Fossas, psicòleg
Organitza: Àrea de Serveis Socials
Ajuntament de Caldes d’Estrac

Divendres 27 de febrer
A les 17:30h a l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE
L’AGRUPACIÓ DE PENSIONISTES
Organitza: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

A les 19h a la Biblioteca Can Milans
POESIA I MÚSICA A PALAU I FABRE
Recital poètic amb acompanyament musical
en record de Josep Palau i Fabre
A càrrec d’Emili Bou (recital), Josep-Anton
Soldevila i Xavier Valdivieso
(acompanyament musical)
Organitza: Fundació Palau
Col·labora: Biblioteca Can Milans

FEBRER 2009

Del 3 de febrer al 6 de març

TALLER DE MEMÒRIA I IDENTITAT
A l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural
Horari: dimarts i divendres de 10 a 12
h
Inscripcions obertes a Serveis Socials:
Tel. 93 791 00 05
Organitza: Regidoria de Serveis Socials
Ajuntament de Caldes d’Estrac

Del 8 de febrer al 29 de març

FUNDACIÓ PALAU
“Xavier Gosé (1876-1915). De la
Barcelona dels Quatre Gats al París
elegant”
Organitzada per la Diputació de
Barcelona i l’Institut Municipal d’Acció
Cultural de Lleida, a través del Museu
d’Art Jaume Morera.
Inauguració: diumenge 8 de febrer a
les 12:30 h
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

PETANCA
Melés els dissabtes a les 16:30 h
Premi als dos primers classificats de
cada grup
Organitza: Club Petanca Caldes
d’Estrac

Lliga Burriach
Del 15 de febrer al 24 de maig
A partir de les 9 h a les pistes de la
platja del Bassiot
Organitza: Club Petanca Caldes
d’Estrac

PROGRAMA DE CARNESTOLTES 2009
Del 20 al 25 de febrer

Vegeu programa específic

ACTES EN RECORD DE JOSEP PALAU I FABRE
Vegeu actes de divendres 27 de febrer i diumenge 1 de març
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Aquesta programació d'activitats es pot veure
alterada per canvis de darrera hora

Dissabte 28 de febrer
De 10 a 14h, al pavelló poliesportiu
municipal
ENTRENAMENTS DE LES SELECCIONS
CATALANES DE JUDO
(Equips masculins i femenins de les
categories júnior, sub-23, cadet i sènior)
Organitza: Federació Catalana de Judo i
DA
Col·labora: Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

Diumenge 1 de març
EXCURSIÓ  A ALCOVER
Més informació: Tel. 93 791 17 50
Organitza: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

A les 12h a la Fundació Palau
ELS DIUMENGES DE LA FUNDACIÓ
“Entre Palau i Picasso” activitat per a petits
i grans que d’una manera amena podran
conèixer la relació entre els dos personatges
i realitzar un taller creatiu.
Organitza: Fundació Palau

A les 13h a la Fundació Palau
JOSEP PALAU I FABRE RECITA ELS SEUS
POETES PREFERITS
Projecció del vídeo del recital del 4 de juliol
de 2003 a Caldes d’Estrac
Organitza: Fundació Palau

A les 18h a la Fundació Palau
VIDES DE PICASSO DE JOSEP PALAU I
FABRE
Espectacle de Quim Lecina basat en l’obra
de Josep Palau i Fabre, amb música de
Marcel Casellas interpretada per la banda
Estramp-jaç. Creació i direcció Quim Lecina
Organitza: Fundació Palau



C M Y CM MY CY CMY K

10

notícies

Es posa en marxa
un programa
sociosanitari per a
pacients amb
malaltia avançada
Des de finals de l’any passat, Caldes disposa
del PADES, Programa d’Atenció Domiciliària-
Equips de Suport, que consisteix en un
sistema d’atenció sanitària a domicili per a
pacients amb malalties que precisen d’un
suport actiu sense necessitat d’estar
ingressats en hospitals.  El regidor de Salut,
Francesc Garcia, explica que “la necessitat
d’aquest servei és cada cop més evident pel
progressiu envelliment de la població i
l’augment de l’esperança de vida”.

El PADES consisteix en un equip
interdisciplinari format per metge, infermer
i treballador social que es desplaça a
domicilis particulars amb l’objectiu
d’aconseguir el confort del pacient en
situació de malaltia avançada o terminal,
i dóna suport a la família del malalt. Aquest
equip real itza l ’atenció directa i
especialitzada als pacients, a petició dels
professionals de l'atenció primària sanitària
i social, i de comú acord amb aquests.

Aquestes unitats d’atenció sanitària
desenvolupen noves estratègies per a
facilitar la cobertura a persones d’edat
avançada amb alt grau de dependència,
malalts oncològics o pacients amb
transtorns cognitius i degeneratius. “Tambè
és molt important el suport que es dóna
als seus cuidadors o familiars per poder
evitar l’esgotament, tant físic com psíquic,
que poden portar a la claudicació d’aquestes
persones”, reconeix el regidor Francesc
Garcia, metge de professió.

Fins l’entrada en funcionament del PADES,
Caldes mai havia disposat d’un programa
d’aquestes característiques, fet que
provocava, segons Garcia, que “moltes
d’aquestes persones es separessin
forçosament dels seus éssers estimats a
causa de no poder disposar d’un sistema
de suport domiciliari”.

Amb l’ampliació de la cobertura del
programa PADES de Mataró, Caldes ja
disposa d’aquest servei sociosanitari des
de finals d’any. Francesc Garcia assegura
que “tant a mi com a professional de la
medicina i regidor, com a totes les persones
implicades en aquest sistema de suport
assistencial, ens omple de satisfacció la
cobertura del PADES a Caldes perquè és
un servei bàsic per a la nostra comunitat”.

Un cop més, Caldes va mostrar el seu desacord amb un conflicte bèlic,
concretament contra els atacs d’Israel a Palestina, en un acte simbòlic que va
tenir lloc el passat 14 de gener a la plaça de la Vila de Caldes. La concentració,
convocada per la Plataforma Cívica de Caldes d’Estrac, va consistir en la lectura
d’un manifest de rebuig total al conflicte armat i una encesa d’espelmes
recordant les víctimes.

El passat 11 de gener, la que va ser telefonista de Caldes, Francesca Buch,
complia 100 anys i l’alcalde, Joaquim Arnó, va apropar-se a la residència Santema
per a lliurar-li un ram de flors en aquesta data assenyalada. L’acte va ser molt
emotiu tant per a ella com per a la seva germana, que té 98 anys.
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Caldes demana a Arenys una solució
definitiva pel fangar del passeig de les
Moreres
Cansats ja de les múltiples
molèsties que ocasiona el
mal estat permanent del
carrer de Sant Pere d’Arenys
que limita amb el Passeig
de les Moreres de Caldes,
i a instàncies dels veïns
caldencs afectats, el regidor
de Medi Ambient i Via
Pública de l’Ajuntament,
Marcos Blázquez, va dirigir
un escrit al seu homòleg
del consistori veí per a que
actués en la zona i
solucionés els problemes
detectats, especialment els
dies que plou.

I és que després del
temporal de Nadal, el
passeig de les Moreres es
va convertir novament en un gran fangar intransitable i insalubre que va provocar les queixes
dels veïns. En comprovar que passat un temps el consistori arenyenc no havia actuat en
aquesta zona, des del govern de Caldes es va demanar una solució. En els dies posteriors a
aquesta petició, el consistori arenyenc va netejar la zona afectada, si bé encara no s’ha adoptat
la solució definitiva. Caldes haurà d’esperar aquesta solució mentre Arenys negocia amb Renfe
–que té competències a la zona afectada- la fi d’aquests problemes.

La iniciativa de l’Ajuntament de suprimir
el viaducte de la carretera que travessa part
del municipi caldenc ha rebut el suport del
Consell Comarcal del Maresme i dels tres
grups de l’oposició, els quals van votar a
favor d’una moció que en reclama la
supressió. La proposta presentada per
Convergència i Unió al Ple del Consell
demana al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques (PTOP) que
en la redacció de la via alternativa a la
carretera N-II al seu pas pel Maresme
inclogui de manera preferent i prioritària

L’Ajuntament
inclou un
rocòdrom en
les inversions
del Fons Estatal
d’Inversió Local

Aquesta obra substitueix
l a  q u e  p r e v e i a  l a
construcció d’una passera
per a vianants al Pont del
Sergent ,  j a  que  l a
documentació per a
incloure el projecte en el
Fons Estatal d’Inversió
Local (FEIL) no va arribar a
temps. El govern municipal
ha previst la construcció
d’un rocòdrom a les
instal·lacions esportives
municipals per un import
de més de 31.300 euros.

El projecte de construcció
d’una passera per a
vianants al tram inicial del
Pont del Sergent, que té un
cost de 32.320 euros, serà
una de les inversions que
s’inclourà en el pressupost
municipal de l’any 2009.

El Consell
Comarcal dóna
suport a
l’Ajuntament de
Caldes en la
supressió del
viaducte de la N-II

l’enderroc de l’actual viaducte, així com
l’adequació de l’entrada i sortida per
carretera del municipi que se’n derivin.

Amb aquest suport comarcal, tot sembla
indicar que aquesta demanda històrica de
Caldes d’Estrac és més a prop de fer-se
realitat.  La proposta aprovada pel Ple del
Consell Comarcal forma part del programa
d’accions per a assolir la pacificació de la
carretera N-II i la millora de la mobilitat a

la zona. Cal dir que a nivell de partits polítics
també s’ha sumat a la proposta Iniciativa
per Catalunya.

Cal recordar que inicialment la proposta de
supressió de l’estructura va rebre el suport
unànim de tot el consistori caldenc. El viaducte
data del juliol del 1967 i en el seu moment va
ser una de les primeres obres d’aquest tipus
fetes a Catalunya, amb la pretensió de donar
sortida al trànsit de l’N-II.
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Maresme Centre de Negocis, un nou
espai per a emprenedors

Maresme Centre de Negocis és un servei per donar suport als
autònoms i emprenedors de la comarca que han muntat micro
o petites empreses. Es tracta d’un espai de 500 m2 ubicat a
l’edifici de l’Escola Universitària del Maresme (EUM), que està
dividit en sales de teletreball per als autònoms i despatxos
habilitats per a la ubicació temporal d’empreses de nova creació.

Com explica el regidor de Promoció Econòmica de Caldes, Àngel
Rusiñol, “el Maresme Centre de Negocis és un veritable ajut per
a tot emprenedor i autònom que acaba de muntar la seva empresa
perquè permet tenir assessorament continu i estudis de viabilitat
sobre el seu negoci”. Així , el Maresme Centre de Negocis ofereix,
a més de les instal·lacions, assessorament, expedició de certificats
de viabilitat i la possibilitat d’accedir a microcrèdits –a través d’un
conveni signat entre el Consell Comarcal i MicroBank de La Caixa-
a les persones emprenedores que s’hi adrecin.

Els emprenedors i els autònoms de Caldes que hi estiguin
interessats poden cursar les seves sol·licituds d'allotjament
presentant la documentació requerida al Consell Comarcal del
Maresme. Per a més informació, podeu consultar el web del
Maresme Centre de Negocis: www.maresmecn.cat

Canvis en el cartipàs municipal
La Regidoria d’Educació, fins ara responsabilitat del regidor
convergent Francesc Garcia i Cuyás passarà a mans de l’actual
regidor d’Esports, Joan Vázquez i Bellatriu. En el ple corresponent
al mes de gener es varen fer oficials aquests dos canvis.

Inici del taller de percussió
al carrer
A mitjan mes de gener va començar el curs-taller de percussió
al carrer, organitzat per la Regidoria de Joventut de forma
conjunta amb els Diables d’Estrac. Les classes s’imparteixen
els dimarts a la tarda  i els dissabtes en horari de matí. Aquí
teniu una imatge de les primers sessions del taller.

El comerç caldenc celebra
el Carnaval 2009

La festa del Dijous Gras, conegut popularment com el dia de
la truita i la botifarra d’ou, marca una de les festes del calendari
més celebrades arreu, el Carnaval. Amb motiu d’aquesta
celebració, que enguany es farà el 19 de febrer, l’Ajuntament de
Caldes distribuirà entre el col·lectiu de comerciants de Caldes
diversos plats de truites de patata i llardons i botifarres d’ou per
tal que aquests ofereixin als seus clients la possibilitat de degustar
alguns dels productes típics de l’època.

Dels productes que la Regidoria de Comerç repartirà entre els
comerços, les truites són per als restauradors, i les botifarres
d’ou per a la resta de comerciants.

La Pesolada escalfa motors

La Regidoria de Promoció Econòmica és a punt de tancar
l’organització de la que serà la 15a edició de la Pesolada de Caldes.
En els darrers dies s’ultimen els detalls quant a participació de
restauradors i l’acte de presentació, que tindrà lloc a principis
del mes de març.

Cal recordar que en l’edició de l’any passat un total de 16
restaurants –la majoria d’ells de Caldes- van participar d’aquesta
mostra gastronòmica que té com a protagonista el pèsol de la
floreta i que consisteixen en menús elaborats amb l’anomenada
perla del Maresme. La Pesolada està plenament consolidada com
a certamen gastronòmic i, de fet, Caldes ha estat municipi pioner
en organitzar aquesta mostra gastronòmica entorn de tan preciat
llegum.

Canvis a l’Ajuntament
Renúncia de Josep Maria Freixas

L’actual regidor del PSC i
exalcalde de Caldes –des de
mitjan 2004 fins el maig de
2007-, Josep Maria Freixas, ha
renunciat al seu càrrec com a
regidor a l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac, al · legant motius
personals i laborals. L’equip de
govern de Caldes agraeix la
dedicació de Josep Maria Freixas
al consistori.
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Factors del consum energètic a les llars

Ja fa anys que s’apliquen amb èxit mesures
d’estalvi i eficiència en el sector industrial,
i ara li toca el torn al sector domèstic.

Les famílies espanyoles representen el 30%
del consum energètic total del país, que es
reparteix entre un 18% en l’habitatge i un
12% en el transport privat.

El consum d’energia a la  llar es divideix
en dos categories: usos elèctrics entre 30%
i 40%, i usos tèrmics entre un 60% i 70%.

Entre els factors determinants del consum
domèstic, el clima i el disseny de l’edifici
tenen una importància considerable. Però
els equips i els hàbits són els elements en
què nosaltres podem influir més.

A la vida quotidiana, des de que ens llevem
fins que anem a dormir, l’energia juga un
paper  molt important, ja que molts dels
serveis que cobreixen les nostres
necessitats requereixen l’energia. A la nostra
llar, disposar d’aigua corrent, d’ electricitat,
de gas, etc, requereix consumir energia.

Ens hem de preguntar si cal consumir
energia per tot

Encetem un nou espai en el butlletí sobre estalvi energètic que ens oferirà, de forma periòdica, el veí de
Caldes, Tomàs García, tècnic de l’empresa Cliensol

Eficiència energètica a la llar

Per exemple, per rentar-nos les dents,
podem fer-ho amb un raspall manual o
amb un que requereixi electricitat. En un
cas només necessitarem energia
metabòlica (generada pel cos humà) i en
l’altre, energia elèctrica, que s‘haurà de
generar d’alguna manera en algun indret.

Hi haurà algun impacte mediambiental si
l’electricitat s’ha generat amb combustibles
fòssils o nuclears?

Has mirat algun cop amb detall els rebuts
de l’electricitat o del gas?

Saps quan val un Kwh?

Saps quant CO2 se’n va a l’atmosfera amb
el que consumeixes?

Aquestes preguntes són cada dia més
importants dintre del nostre entorn. Per
tenir una idea, de tota l’energia generada
només una part es transforma en energia
útil. Això es deu a les pèrdues que es
produeixen en la producció, el transport
(mitjançant cables elèctrics o canonades
de gas) i el consum final a les nostres llars.

Per a limitar aquestes pèrdues d’energia a
les nostres llars és molt important fer servir
equips amb un alt grau d’eficiència
energètica com són els aparells de classe
A, les bombetes micro-fluorescents o
d’estalvi, etc.

El següent és ún exemple molt clar: una
bombeta  micro-fluorescent o d’estalvi  de
20W proporciona la mateixa llum que una
bombeta incandescent de 100W. Per tant,
una bombeta  incandescent consumeix

cinc vegades més electricitat per donar-
nos la mateixa llum. Es calcula que amb
cada bombeta micro-fluorescent estalviem
90 euros en comparació amb una
bombeta incandescent.

A més, aquestes bombetes duren fins a
10.000 hores i les incandescents només
1.000 hores. I el que és més important:
evitarem l’emissió a l’atmosfera de 180kg
de CO2.

L’energia és un bé escàs i esgotable, la
seva  producció compromet els recursos
naturals i el medi ambient. Utilitzar-la de
forma responsable és compartir un bé molt
valuós que ens pertany a tots.

Gràcies per la vostra contribució.
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Ja va pasar al principi de la legislatura i a mesura que avança el

mandat cada vegada es fa més evident que el nostres anteriors

governants confonien l’Ajuntament amb ca seva. Va passar amb

el tema de la pàgina web, en què sense cap vergonya varen

reconèixer que s’havien emportat tota la documentació i que no

pensaven tornar-la. Es va repetir quan amb motiu de la Fira de

Turisme es va pretendre portar-hi el video de promoció que

s’havia fet abans de les eleccions municipals i es va constatar

que a l’Ajuntament no en quedava ni una trista còpia, malgrat

haver-se pagat amb fons públics.

La situació anòmala es va repetir amb temes importants com

per exemple el Pla de les Escoles i en algún altre expedient

urbanístic. Ara torna a passar amb el tema dels Banys Termals,

on la pròpia Generalitat o la Diputació de Barcelona, en estricte

compliment del seu paper institucional, aporten documentació

de treballs i consultes fetes anys anteriors dels quals a l’Ajuntament

tampoc n’hi ha cap rastre.

En aquest darrer cas, el tema resulta poc menys que preocupant,

ja que el que demostren aquests estudis és que les coses no

s’han fet bé i que es va donar prioritat a la connexió amb el

balneari de la platja per damunt de l’establiment de la plaça de

la Vila. Quelcom inconcebible només atribuïble a la ineptitud o

a la mala fe dels qui estaven obligats a vetllar perquè les coses

es fessin bé i d’acord amb el que en el seu moment el propi

Ajuntament va aprovar, és a dir, que es cedia un cabal per al

balneari de la platja però que sempre es podia retallar si feia falta

per a garantir el cabal per al balneari municipal. Just al revés de

com en realitat es va fer!

Davant d’això ens preguntem: on són els papers que falten a

l’Ajuntament? Encara que la pregunta potser hauria de ser: per

què falten determinats papers a l’Ajuntament? Sens dubte,

preguntes que mereixen resposta ràpida i immediata, ja sigui

per la via política, ja sigui per alguna altra de més expeditiva.

On són els papers?
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Bestiola / Hidrogenesse
Hidrogenesse es plantejaren Bestiola com un
single d’Animalitos. Però finalment han sortit
tantes pistes, deu, que més que un single és un
disc. Ells mateixos, qui millor per explicar les seves
cançons, han insistit en la idea que si Animalitos
sonava al glam anglés dels anys 70, Bestiola seria
la resposta alemanya de la mateixa època. I la
anotació no pot ser més encertada. Sobretot en
les primeres pistes instrumentals o quasibé
instrumentals, la influència dels inicis de
l’electrònica tal i com avui l’entenem, és evident.

El baño del Papa
Enrique Fernández; César Charlone
Com si d'un Bienvenido, Mr. Marshall es tractés,
però sense la càrrega política de la qual feia gal·la
la pel·lícula berlanguiana. Així se'ns presenta El
baño del Papa, una història repleta d'un optimisme
ingenu, una dignitat humana que ratlla el
miserable i molta pobresa. Estem a Melo, una
petita població uruguaiana propera a la frontera
amb el Brasil. Corre l'any 1988 i s'espera
ferventment i desesperadament la visita del Papa
Joan Pau II. No per fervor diví o anhel espiritual,
sinó per pura necessitat material. La gent del lloc
sospira per l’arribada de pelegrins (algunes fonts
oficials xifren en 50.000 les persones que
s’aproparan a veure el Papa), no poden pensar
en un millor negoci i basen totes les seves
esperances i estalvis en això. El poble s’amara
d'una voràgine d'activitat comercial sense
antecedents (pans, medalletes, xoriços,
banderetes, beguda...). Beto, un pueril
contrabandista interpretat per César Troncoso,
creu que ha trobat una gran idea, el bany del Papa,
on els visitants podran alleugerir les seves
necessitats més primàries a canvi d'unes
monedes. Tanmateix, res no s'esdevé com esperen
i tot acaba en marxa fúnebre.

Boscos endins (el musical de Dagoll
Dagom)
Disc amb tota la música i les cançons de Boscos
Endins, el darrer musical presentat a Barcelona
de la companyia Dagoll Dagom, interpretat per
l’orquestra i els actors de la companyia, sota la
direcció de Joan Vives. El disc s’ha produit
íntegrament en estudi. Fins ara només disposàvem
d’un recull de cançons gravades en directe a
l’estrena de Girona. Aquest nou disc es pot trobar,
com és habitual a les produccions de Dagoll
Dagom, a les botigues de música més importants,
a la paradeta del teatre Victòria, a la web de la
companyia i a la biblioteca Can Milans.

Quasi la lluna / Alice Sebold
Una novel·la sorprenent, dura, de suspens, que
mostra la fragmentació de l'univers familiar actual.
Helen acaba d'assassinar la seva mare, una dona
que patia demència senil. Però darrere del seu
espantós crim hi ha un passat familiar dolorós
que tots -inclosa la Helen- van passar
convenientment per alt. Ara la Helen ha de parlar
amb el seu ex-marit perquè l’ajudi, ja que rebutja
ser condemnada com una vulgar criminal. Al llarg
de 24 hores, aquesta novel·la explora la complexa
relació entre mares i filles, mullers i amants, així
com la línia que separa l'amor i l'odi.

Les belles imatges / Simone de Beauvoir
La vida a París d’una família de l’alta i benpensant
burgesia als anys seixanta és el pretext que va triar
Simone de Beauvoir per escriure una crítica novel·la
sobre la “veritat”, una reacció a l’espectacle del
món mistificat i a les hipòcrites relacions que els
prejudicis socials estableixen. Publicada el 1966,
Les belles imatges és una novel·la que ara, coincidint
amb el centenari del naixement de l’autora, hem
volgut recuperar en la traducció de Joan Oliver,
ja que manté avui dia plenament la seva vigència.

Taller de manualitats de Kocó (vol. 4)
Aquesta col·lecció està destinada a potenciar la
imaginació i creativitat dels més petits de la casa
(de 2 a 6 anys). Partint de materials de fàcil
manipulació i baix cost, podran construir objectes
divertits, jocs i regals per als pares, sempre amb
instruccions fàcils i recursos relacionats amb
l’educació preescolar. Amb l’ajuda d’un simpàtic
personatge anomenat Kocó, la realització de les
activitats es fa més simple.

Amor y honor  / Yôji Yamada
En aquesta última pel·lícula, amb la qual Yamada
tanca la seva trilogia sobre samurais, explica la
història d'un fort servidor del Shogun que perd
la vista en una missió. La seva dona, per la qual
sent devoció, se sacrifica per salvar el seu honor.
Ara el samurai promet revenja pel seu amor perdut
i pel seu honor com a guerrer. Amb Amor y honor,
el veterà cineasta nipó torna a repetir amb igual
eficiència el to i l'estructura narrativa d'obres
precedents, el que es tradueix en un “chambara”
(nom en original amb què es denomina al gènere
samurai al Japó) crepuscular, d'estil molt sobri,
ritme reposat i visió intimista.

ACTIVITATS MES DE FEBRER

Divendres 27 a les 19h, Poesia i música a Palau i Fabre, amb acompanyament musical en record de Josep
Palau i Fabre. A càrrec d'Emili Bou, Josep-Anton Soldevila i Xavier Valdivieso.

Divendres 13 a les 18.30h, L’hora del conte: En Terrab, la Rolf, l'Anull i l'Ossallap, a càrrec de Roger Corominas

Divendres 6 a les 18.30h, L’hora del conte: Confitura de paraules, a càrrec de Sherezade
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