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Tothom coneix la frase “una mentida
repetida 1000 vegades té més força que
una veritat”. Doncs bé, l’aposta del
govern municipal de Caldes d’Estrac per
l’energia fotovoltaica sembla que ha
despertat tota una sèrie de rumors,
fonamentalment des de les files dels
nostres adversaris polítics, totalment
allunyats de la realitat.

Com a alcalde i representant polític,
considero que la diversitat política
enriqueix el nostre territori i alhora el
nostre país, Catalunya, ara bé això poc
té a veure amb els rumors fets amb mala
intenció. En aquest sentit, hem cregut
oportú, una vegada més, dur a terme un
exercici de transparència informativa ja
que el govern que tinc l’honor
d’encapçalar és un ferm defensor del
rigor, la pluralitat i el dret a la informació,
deixant de banda altres èpoques
municipals en què tot això era una utopia.
Així, el Portada inclou un reportatge
explicant què és una EPEL, les seves
funcions i en què consisteix la posada
en marxa de les plaques fotovoltaiques
a l’aparcament de la N-II.

Com he dit reiteradament en altres
ocasions, els ciutadans i les ciutadanes
de Caldes saben que som a la seva
disposició per a tot allò que considerin
oportú, des de dubtes a queixes, passant
per suggeriments o el que sigui. Som a
l’Ajuntament per a treballar i fer de Caldes
un municipi capdavanter, tant en temes
mediambientals i de sostenibilitat com
és l’energia fotovoltaica, com fent un
servei a la joventut amb la inauguració
de la seva nova seu, l’Espai Jove, o donant
suport a la recuperació de la Cursa
popular, per posar només tres exemples
que recull aquest número de la revista
municipal.

Salutacions cordials.

Joaquim Arnó i Porras
Alcalde
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L’actuació es finançarà
amb una subvenció de
la Generalitat atorgada

l’any 2003, pendent
d’execució

El projecte preveu cobrir
la part final de la Riera
amb un entarimat de

fusta noble que allargarà
el passeig

El tram final
de la Riera es
cobrirà abans
de finals
d’any
L’Ajuntament cobrirà el tram de Riera
comprès entre els ponts del Bassiot. Per
a aquesta actuació, el govern municipal
ha recuperat una antiga subvenció del
PUOSC 2003, atorgada per la
Generalitat però mai executada.

El tram final de la Riera comprès entre els
ponts del Bassiot canviarà radicalment
d’imatge abans de finalitzar l’any 2009.
L’Ajuntament ha previst cobrir aquest espai
amb un entramat de fusta noble que
permetrà ampliar la zona de vianants del
Parc Margall i dels passejos. Aquesta
actuació es realitzarà a banda de les accions
necessàries per  resoldre el problema de
l’evacuació d’aigua i clavegueram,
actualment en negociació amb les
administracions pertinents.

L’obra a realitzar té un valor d’uns 156.000
euros i s’executarà en finalitzar la
temporada d’estiu, després de recuperar
una antiga subvenció de la Generalitat de
120.000 euros, corresponent al Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC)
del 2003. Aquesta dotació econòmica
estava a punt de perdre’s perquè els
anteriors governs municipals de Caldes no
van utilitzar-la.

El mateix Departament d’Interior de la
Generalitat ha advertit l’Ajuntament de la
imminent caducitat de la subvenció si no
s’actua amb celeritat. El govern municipal
ja havia enllestit el projecte de cobriment
del tram final de la Riera, però la negociació
entre ambdues administracions ha fet
possible que els diners d’aquesta antiga
subvenció –destinats en principi a
“urbanitzar” la Riera– es puguin invertir
en aquesta obra emblemàtica, llargament

reclamada pels caldencs que, a més,
permetrà alleugerir l’impacte visual negatiu
que es produeix actualment en aquesta
zona.

L’Ajuntament negocia una solució per al
problema de les aigües estancades al
Bassiot

L’equip de govern negocia una solució per
a aquest problema amb les administracions
implicades. La barreja de les aigües pluvials,
residuals i sorra que baixen per la Riera de
Caldes queda totalment estancada per
culpa de la barrera de sorra natural que el
mar crea a la desembocadura de la Riera.
L’acumulació d’aquestes aigües residuals
i sorra causen males olors i molèsties de
forma reiterada als veïns de la zona.

Es tracta d’un problema pendent de
resoldre’s des de fa anys per part de les
administracions implicades. Mentre

l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ja ha
actuat a la zona en alguna ocasió per a
extreure la sorra acumulada, el Ministeri
de Medi Ambient s’ha limitat a construir
l’escullera que actualment delimita la
sortida de la Riera a la platja. Uns i altres
però, encara no han resolt el problema
real, consistent en l’adequació de les
clavegueres que també hi conflueixen,
juntament amb els residus de les avingudes
de l’aigua quan plou.

Cal recordar que l’Ajuntament, a través
de l’alcalde, Joaquim Arnó, ha inclòs
aquest tema en l’agenda dels que s’han
de solucionar a resultes dels temporals
de finals de l’any passat i així ho va
traslladar als alcaldes que formen part de
la comissió delegada pel grup d’alcaldes
maresmencs que s’ocupa d’aquesta
qüestió, conjuntament amb la Delegació
del Govern a Catalunya, que presideix el
polític caldenc Joan Rangel.

Al mateix temps, l’Ajuntament està
pendent de com evoluciona el projecte de
construcció de passeig marítim entre
Caldes i Arenys de Mar, així com de les
obres realitzades al costat del Bassiot i al
varador de les barques, que resten
pendents de solució definitiva després que
el darrer temporal de finals d’any destrossés
l’actuació que el Ministeri havia realitzat.



Els comptes municipals
de l’any 2008 es van

tancar amb un benefici
de 2.851,07 

Les inversions per a l’any
2009 preveuen millores
substancials al subsòl de

Caldes
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pressupost 2009

El Pressupost General de l’Ajuntament
de Caldes per a l’any 2009 és de
5.963.748,79 . Com va explicar l’alcalde
Joaquim Arnó, en línies generals, aquest
pressupost per a l’any en curs “segueix la
tònica encetada l’any passat de disposar
el màxim de recursos possibles destinats
a les persones”, va afegir, “per a consolidar
equipaments, millorar-ne els existents i
crear-ne de nous”.

Les inversions previstes per a aquest any
2009 sumen un total de 1.818.748,79 ,
amb els quals el govern municipal té previst
renovar i millorar la xarxa d’enllumenat
públic del municipi com a actuació més
destacada. Com va anunciar l’alcalde,
“altres inversions importants són les que
realitzarem en el subsòl de Caldes, amb la
renovació de la xarxa d’aigua potable, la
instal·lació d’aigua de reg amb xarxa freàtica
i les millores a realitzar al carrer Pau
Casals”. En resum, les inversions previstes
són les que s’exposen en el requadre adjunt.

Quant a les despeses que preveu el
pressupost, l’alcalde va destacar les del
capítol de personal, xifrades en 1.925.40

. Joaquim Arnó va explicar que “aquesta
despesa ve condicionada per la creació de
noves places i la regularització tant de la
policia local com de la brigada municipal,
en aquest cas per especialització”. A més,
l’alcalde va destacar que “la plantilla de

personal tenia el sou congelat des de feia
16 anys i s’havia d’actualitzar”.

El Ple també va aprovar –també amb els
vots en contra del PSC– la dotació de
recursos de l’EPEL Caldes XXI per a la
gestió, redacció i seguiment d’obres i de
projectes municipals.

Les actuacions al subsòl i la millora de serveis,
prioritats del govern municipal per a l’exercici 2009
Les inversions previstes per a l’any 2009 per l’equip de govern prioritzen la millora de serveis a les persones i preveuen
actuacions en el subsòl de Caldes com és la millora i renovació de la xarxa d’enllumenat públic. Aquest és un dels objectius
del Pressupost Municipal per a l’any 2009 -aprovat el passat 9 de març malgrat els vots en contra de PSC-PSOE-, xifrat
en 5.963.748,79 . L’Ajuntament de Caldes va tancar l’any 2008 amb un superàvit de 2.851,07 .
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Els dies 18, 19 i 20 de maig són les dates
establertes per l’equip de govern per a
donar el tret de sortida el procés de
participació Caldes 2020, que es basa en
la participació ciutadana de caldencs i
caldenques. Durant aquests tres dies se
celebraran taules rodones sobre sis
àmbits diferents –educació i cultura;
urbanisme i vialitat; població; restauració,
comerç i serveis; serveis bàsics,
economia i relacions externes i,
finalment, noves idees– distribuïdes en
dues sessions per dia.

Les taules rodones estaran presidides
pels regidors corresponents de cada
àmbit tractat i l’alcalde, així com pel Grup
Cerveró, empresa encarregada de
l’organització i dinamització de les taules.
Les conclusions derivades de les taules
seran publicades i seran l’eix que es
seguirà pel futur desenvolupament del
municipi . Tothom pot formar part
d’aquests grups de treball però cal fer
una inscripció prèvia al  mateix
Ajuntament de Caldes.

El procés de participació Caldes 2020
comença a caminar
Amb la ferma voluntat de definir el que serà el Caldes del futur, l’Ajuntament inicia el procés participatiu anomenat Caldes 2020,
que com ja us vàrem avançar en anteriors edicions del Portada, té com a fita final establir un Pla Estratègic del municipi. El procés
s’inicia el mes de maig amb la programació d’unes taules rodones en les que caldencs i caldenques podran participar prèvia inscripció.

El Pla Caldes 2020 és un projecte que ha
de posar les bases del que serà el Pla
Estratègic de Caldes d’Estrac. Amb aquest
objectiu, s’inicia un procés de participació
ciutadana que comprendrà diverses fases
-entre elles l’elaboració d’un Pla de
Promoció Turística-, que s’inicien amb
els sis temes proposats en les taules

rodones. L’alcalde, Joaquim Arnó, explica
que “es tracta d’obrir a la participació
dels nostres ciutadans el procés
d’elaboració d’aquest Pla, perquè és la
societat civil caldenca la que ha d’aportar-
nos les seves inquietuds, necessitats,
suggeriments i/o idees per a definir el
poble que volem en el futur”.

INSCRIPCIONS:
Telèfon del ciutadà 93 791 33 30 (laborables de 9 a 14h)
i/o jsholgado@caldetes.cat

Horaris dilluns
18 de maig

dimarts
19 de maig

dimecres
20 de maig

R e s t a u r a c i ó ,
comerç i serveis

18h a 20h Serveis bàsics,
economia
relacions externes

Urbanisme
i vialitat

20h a 22h Població Educació
i cultura

Noves idees
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joventut

El nou local compta amb
una superfície d’entre 150
i 170 m2 totals entre els
espais interiors i exteriors

Caldes ja té un nou Espai Jove

Des del passat 14 de març, l’Espai Jove
bull d’activitat a les noves instal·lacions del
costat del pavelló poliesportiu municipal.
El nou local està completament adaptat a
les necessitats del jovent de la població i
forma part de la política de serveis a les
persones endegada pel govern municipal.

Caldes d’Estrac compta des del 14 de març
amb un nou Espai Jove en un local situat
a les immediacions de les instal·lacions
esportives municipals, just al costat del
pavelló. El nou local pel jovent compta amb
una superfície d’entre 150 i 170 m2 totals
entre els espais interiors i exteriors. S’ha
ampliat l’espai incial del Casal amb el
tancament de la terrassa exterior per a
convertir-la –amb vidres segons normativa,
amb lluminositat i decorat amb bigues de
fusta– en una nova sala.

L’Espai Jove compta amb sanitaris
adaptats, dos espais connectats, un despatx
per al director i altres dependències. El
tancament parcial de la terrassa ha ampliat
la superfície del local, el qual disposa dels
metres quadrats suficients per a gaudir
d’un futbolí, una taula de billar, ordinadors,
una pantalla per a jocs electrònics...

L’objectiu del trasllat d’aquest espai dedicat
al jovent caldenc ha estat posar al servei
dels joves de Caldes d’Estrac un
equipament de primer nivell adaptat a la
normativa, garantint-ne l’accessibilitat i,
d’altra banda, fomentar entre el jovent la

pràctica de l’esport i activitats relacionades.
Així ho va destacar el coordinador territorial
de Joventut de la Generalitat de Catalunya,
David Ricart, durant l’acte d’inauguració
del nou equipament, en el qual va explicar
que “per tots aquests motius, la situació
d’aquest nou equipament és idònia pels
joves de Caldes”. Ricart va reconèixer “la
importància de la bona tasca que es duu
a terme des de la regidoria de Joventut de
Caldes d’Estrac, que demostra que el jovent
és una aposta ferma i clara del govern”.

David Ricart va aprofitar l’acte per a explicar
que “és molt important inaugurar un espai
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L’alcalde va anunciar la
propera posada en marxa

d’un Pla Local
d’Habitatge específic pels

joves caldencs

com aquest destinat als joves ideal per a
formar part de la xarxa d’oficines que es
desplegarà quan s’aprovi per primera
vegada durant l ’any 2009, la Llei de Política

de Joventut”. Aquestes oficines donaran
servei als joves de forma integrada. A més,
el Coordinador Territorial de Joventut va
anunciar que també aquest any s’aprovarà
el Pla Nacional de Joventut pel període
2010-2020, un pla que compta amb la
col·laboració de regidors, tècnics i totes
les entitats juvenils catalanes per a la seva
elaboració.

Per la seva part, la regidora de Joventut de
Caldes d’Estrac, Helena Gallardo, va agrair

El ple aprova el
Pla Local de
Joventut
El ple ordinari de l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac del passat 30 de març
va aprovar per unanimitat el Pla Local
de Joventut, una eina de treball que
servirà de base a partir d’avui per
desenvolupar la política adreçada al
jovent del poble.

La regidora de Joventut, Helena
Gallardo, va ser l’encarregada d’explicar
la necessitat de comptar amb un Pla
Local de Joventut al municipi. Segons
Gallardo, el pla “és una eina que ha de
servir per coordinar els diferents
projectes i actuacions municipals i
polítiques locals adreçades als joves”,
va afegir, “ens ha de permetre planificar,
ordenar, coordinar,  treballar en xarxa i
fer partícips als joves de la tasca a dur
conjuntament amb ells i per a ells”.

La regidora va recordar la recent
inauguració de l’Espai Jove de Caldes
–situal al costat de les instal·lacions
esportives municipals– com a indret on
els joves han de desenvolupar part de
les seves activitats. A més, Gallardo va
explicar que el Pla compta amb tres
principis rectors ”la inclusió real de tots
i totes les joves de Caldes apostant per
la cohesió social; la comunitat i co-
responsabilitat quant a potenciació de
la participació dels joves en les polítiques
locals del seu àmbit, i la transversalitat,
treballant des dels diferents agents
socials i territori per abordar les
necessitats del jovent en tots els
aspectes de la seva vida”.

El Pla Local de Joventut té com a finalitat
“redreçar les polítiques municipals de
Joventut tenint en compte el nucli de
vida dels joves envers la seva
emancipació”, va anunciar la regidora
de Joventut. Per aquest motiu, el Pla
inclou una anàlisi de les polítiques i
accions que es realitzen a Caldes
dirigides a la població juvenil en matèria
d’educació, oci, esport, cultura,
ocupació, habitatge i promoció de la
salut. Per a l’elaboració del Pla s’ha
realitzat una anàlisi interna de recursos
humans, econòmics i d’infraestructura,
una diagnosi i unes conclusions. Helena
Gallardo va concloure la seva exposició
manifestant que “el Pla és una eina
imprescindible per a treballar cap a uns
objectius comuns, tenint en compte que
els joves representen un 15% de la
població caldenca d’entre 16 i 29 anys”.

el suport de les entitats juvenils de la
població i les va encoratjar a participar en
l’elaboració del Pla Local de Joventut, que
segons va anunciar posteriorment l’alcalde,
Joaquim Arnó, es portarà a l’aprovació del
ple a finals de mes.

Joaquim Arnó va explicar que “el fet
d’inaugurar un espai pel jovent forma
part de la nostra aposta per donar servei
a les persones, amb un pla de distribució
i reubicació d’espais que estem realitzant
des de que vam accedir al govern
municipal”. En aquest sentit, l’alcalde va
anunciar la propera posada en marxa
d’un Pla Local d’Habitatge específic pel
jovent del poble, “farem que Caldes
s’aboqui a les persones, a la gent gran
que són el nostre referent i al jovent, que
representa el nostre futur”.
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Què és una EPEL?

Una EPEL no és una empresa pública. Exactament EPEL vol dir
“Entitat Pública Empresarial Local” i és un ens amb capacitat
jurídica pròpia perfectament reconegut a la legislació vigent i
molt usat en els ajuntaments per facilitar la gestió de l’obra
pública. Sense anar més lluny, a Barcelona o Mataró, entre
d’altres.

Les EPEL disposen d’un Consell d’Administració format, segons
estatuts, per tots els grups polítics del consistori. El cos tècnic
i administratiu de l’Ajuntament és qui estableix les feines tècniques
i administratives de l’EPEL que, a més, disposa de tots els
mecanismes de control administratiu i jurídic marcats per llei,
sota la supervisió del secretari-interventor. A la vegada, si cal,
l’EPEL també disposa de personal propi.

En el cas de Caldes, tot el procés de la constitució de l’EPEL
CALDES XXI s’ha fet amb respecte i estricta subjecció als
procediments legals establerts i per tant no hi cap fonament en
les afirmacions que fan alguns sobre possibles irregularitats de
procediment i d’actuació.

Les  centrals fotovoltaiques

A hores d’ara ja no cal explicar tècnicament en què consisteixen.
Tothom sap que són espais (a terra o sobre cobertes d’edificis)

Conceptes clars sobre la futura central fotovoltaica

Darrerament s’han fet córrer alguns comentaris malintencionats sobre el procediment administratiu seguit per a
l’adjudicació de la construcció d’una central de producció d’energia fotovoltaica, aprofitant les pèrgoles que es col·locaran
a l’aparcament que hi ha al davant del pavelló poliesportiu. En aquest article s’expliquen els fets principals i els procediments
seguits amb l’objectiu d’aclarir qualsevol dubte davant l’opinió pública caldenca.

on s’instal·len plaques de producció d’energia que després es
ven i s’incorpora a la xarxa de distribució elèctrica. Es tracta d’una
nova fórmula de producció, neta i respectuosa amb el medi
ambient, àmpliament recomanada per la comunitat científica i
també per les autoritats i responsables polítics de totes les
administracions.

Per tal d’evitar més tergiversacions sobre el que s’ha projectat
a Caldes, cal insistir en que la construcció d’una central fotovoltaica
aquí i a qualsevol altre municipi de l’Estat espanyol no representa
una despesa sinó un ingrés.

És cert que s’ha de fer una inversió inicial, també ho és que
l’ingrés per la venda de l’energia que produeix la central està
garantit per llei durant 25 anys i supera, més o menys, en una
proporció de 3 a 1 la quantitat que pugui costar la inversió. És a
dir una central fotovoltaica ingressa molt més que no pas costa
i el benefici que se’n pot obtenir es pot revertir i s’ha de revertir
en altres inversions i despeses del municipi, que com molt bé
sap tothom, bona falta fa.

A la darrera sessió plenària, l’Ajuntament de Caldes va integrar-
se al “Pacte d’alcaldes contra el canvi climàtic” signat per més de
70 alcaldes de la província de Barcelona i la Diputació de Barcelona
en el marc de la Comissió Europea. L’objectiu d’aquest pacte és
assolir el “triple 20”, o sigui, reduir el 20% de les emissions de

Per un poble sostenible
Projecte d’instal·lació fotovoltaica
Nombre de plaques solars: 1.452

Producció d’energia anual: 673.864 KWh/any
Beneficis mediambientals

Estalvi d’emissions de CO2 268.059 KgCO2/any
Reducció d’emissions en KM 55.938 milions en KM

Nombre d’arbres equivalents 121.851
Superficie de boscos equivalent 28,9 Hectàrees
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gasos d’efecte hivernacle, mitjançant la millora de l’eficiència
energètica (un 20% com a mínim) i un increment del 20% de
l’ús de les energies renovables.

Davant d’aquestes realitats, no resulta comprensible ni creïble
que allò que es promou des de totes les administracions –europea,
estatal, provincial, autonòmica, i local- sigui bo per als altres i
que per a Caldes, alguns vagin propagant que no ho és.

Central fotovoltaica a Caldes

Certament s’han dit algunes coses i s’han llençat afirmacions,
principalment des del Grup Municipal Socialista, que no responen
a la realitat. L’Ajuntament de Caldes no té res a amagar, al contrari,
es mostra molt orgullós de voler ser un dels primers en dur a
terme aquest tipus d’iniciativa que ara tothom pretén i que des
d’Europa es beneeix.

Si no hagués estat per la intolerància i manipulació que s’hi ha
barrejat, a hores d’ara tal vegada aquest projecte ja seria una
realitat i Caldes no hagués perdut la possibilitat d’obtenir la tarifa
que l’any passat pagava l’Estat espanyol per produir energia
d’aquesta manera, molt superior a la que paga actualment.

En tractar-se d’un tema novedós, al principi de la tramitació hi
havia dubtes sobre el procediment administratiu a seguir, s’ha
de dir però, que el govern municipal no sempre ha comptat amb
la comprensió necessària per part de la persona que fins ara ha
ostentat el càrrec de secretària-interventora. Sens dubte
pressionada inconscientment per l’actitud beligerant dels regidors
de l’oposició, va emetre un informe contrari a la realització de
la doble imputació pressupostària de despesa-ingrés per a la
construcció de la central al Pressupost Municipal.

El problema no era l’existència d’aquest informe, sinó el
desmesurat període de temps transcorregut des del moment en
què se li va demanar, el qual fins i tot va obligar a retirar de més
d’una ordre del dia de diferents plens la proposta d’acord, a
banda d’ocasionar que no es pogués presentar a temps la
documentació necessària per tal d’obtenir una retribució estatal
ostensiblement superior a la que es rebrà quan finalment aquesta
es presenti.

Quan per fi es va establir que el procediment no es podia fer de
la manera que s’havi previst inicialment pels propis serveis
administratius i jurídics municipals, va ser quan es va decidir el
camí de l’EPEL, tal i com molts altres ajuntaments han fet en
situacions similars.

Aquest va ser el procés seguit a partir de llavors:

1.- L’EPEL va aprovar en sessió de 18 d’agost del 2008 el plec de
condicions pel concurs d’adjudicació de les obres, que va ser
publicat al tauler anuncis i al diari “La Vanguardia” de data 26
d’agost de 2008 i 8 de setembre de 2008. L’obertura de pliques
va ser el 19 de setembre de 2008, amb la presència del regidor
representant del PSC.

2.- Un cop obert el període de presentació d’ofertes, 15 empreses
van demanar informació. S’ha de dir que aquest és un fet insòlit
a l’Ajuntament de Caldes que demostra l’interès que va despertar
la iniciativa. Només cal recordar el cas de les obres del Mercat
Municipal abans de 2007 –una oferta després de tres
convocatòries–, Balneari Colón –una única oferta–, o la de l’Hotel-
Balneari que es va licitar per fer-se allà on avui hi ha la Fundació
Palau  –cap oferta, per sort!–, per citar només alguns exemples.

3.- D’aquests 15 empreses, 7 van presentar ofertes que van ser
degudament estudiades i valorades per la Mesa de Contractació,
formada, entre d’altres, per tècnics especialistes que van
considerar que la millor proposta era la que presentava MATCH
ENERGIES SL, filial d’EURENER SL, amb seu social a Caldes
d’Estrac, perquè pressupostava el cost més baix en relació als
kilowats instal·lats. O sigui, l’oferta presentada per l’empresa
caldenca permet major producció d’energia i per tant més
ingressos i alhora, el seu cost és menor.

Tota la documentació acreditativa consta als expedients.
L’Ajuntament només pot afegir que se sent molt orgullós que
una empresa local, de fet, filial d’una estatal, hagi guanyat aquesta
licitació amb igualtat de condicions i amb un procediment net
i transparent, com ho demostra el fet que cap de les altres
empreses hagi presentat cap al·legació contra l’adjudicació.

Davant d’aquests fets incontestables, no queda marge per a les
insinuacions i les falses acusacions, algunes fins i tot publicades
en butlletins locals de partits polítics que han qüestionat fins i
tot les relacions personals de persones i empreses amb regidors
municipals, fet aquest del tot irrellevant, davant l’extrema pulcritud
del procediment que s’ha seguit per a la adjudicació de la
construcció de la central fotovoltaica.

Seria bo que davant l’evidència dels fets documentals i
procedimentals es rectifiquessin alguns  comportaments. No
són de rebut determinades acusacions que a més d’atemptar
contra l’honor i el respecte personal, també ho fan contra la
institució municipal.

No és bo per a ningú que es propaguin insinuacions que posen
en dubte el bon funcionament de l’administració pública. Una
cosa és la legítima discrepància política que hi pugui haver i una
altra de molt diferent és la de donar a entendre que s’està
delinquint contínuament. Ni és cert, ni just.

I si finalment se n’està molt convençut, el que procedeix és
anar a la via judicial, tant per demostrar les acusacions com
per defensar l’honorabilitat de les persones i institucions
injustament atacades.
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Les obres de reforma del Mercat Municipal es van reprendre el passat 20 d’abril,
un cop adjudicades de nou i passat el període d’exposició pública. 

Cal recordar que les obres van haver d’aturar-se per la fallida econòmica de
l’empresa que les executava. Aquesta empresa va obtenir l’adjudicació de les obres
de reforma del Mercat Municipal mitjançat un contracte negociat, signat per
l’anterior alcalde, Josep M. Freixas (PSC). Segons explica l’alcalde, Joaquim Arnó,
“les obres les va adjudicar el govern socialista 17 dies abans de les eleccions
municipals, a corre-cuita i amb un projecte del tot deficient, amb mancances
tècniques de tot tipus”.

Aquestes mancances tècniques són les que
van fer endarrerir les obres de la primera
fase de la reforma del Mercat Municipal.
El projecte inicial no contemplava les
actuacions que s’han hagut de cometre com
són arquetes i instal·lacions d’aigua i
d’electricitat, tampoc la potència necessària
i el projecte d’utilització de baixa tensió,
recomanacions de sanitat i aigua calenta a
les parades, dues línies de telèfon, presa
de terra...

La direcció facultativa de l’obra va 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 es va actuar en una
banda del mercat, les parades es van traslladar 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’Ajuntament s’ha estalviat el cost d’instal·lació de la carpa que es preveia inicialment
i que s’havia de situar a l’Esplanada de Can Muntanyà, però que es va desestimar
perquè les connexions dels serveis bàsics no estaven contemplades en el projecte.

Les obres de reforma del mercat tenen un pressupost de 401.510,85  i es financen
amb dues subvencions, una per valor de 290.000  de la Diputació de Barcelona
i l’altra de 56.211,52  de la Generalitat de Catalunya.

Es reprenen les obres de reforma del
Mercat Municipal

La primera fase de les
obres es va endarrerir

per executar actuacions
no contemplades

inicialment

La problemàtica
del soroll a Caldes
L’Ajuntament –a través de la Diputació–
realitza una campanya de sonometria

La regidoria de Medi Ambient, conscient
del pas de tres infraestructures d’interès
estratègic general pel municipi com són
la carretera Nacional II, l’autopista del
Maresme i la via fèrria de Barcelona al seu
pas per la nostra comarca, vol conèixer i
aplicar les mesures adients per a combatre
una de les conseqüències més molestes
per a la ciutadania: el soroll.

Durant els mesos de novembre i desembre
de 2008 i gener de 2009 i a través de la
Unitat de Medi Ambient de la Diputació
de Barcelona, s’han instal·lat unitats mòbils
de sorolls a diversos punts especialment
difícils de Caldes per a realitzar medicions
des de terrats d’alguns habitatges.

L’objectiu d’aquestes unitats mòbils és la
de mesurar el soroll i establir la
vulnerabilitat de la nostra vila envers aquest
problema ambiental, mitjançant els
informes tècnics elaborats. Les conclusions
serviran per a valorar mesures tècniques
correctives que minimitzin els seus efectes
negatius i donar un pas endavant en la
gestió mediambiental de Caldes en benefici
de la salut, traquil·litat i comoditat de  tota
la comunitat.
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L’Ajuntament està procedint a canviar els
fanals d’aquests carrers, molts dels quals
estaven en molt mal estat per falta de
renovació i manteniment adequat. A més,
els ha dotat de la més moderna tecnologia
per aconseguir una notable disminució del
seu grau de contaminació lumínica i també
del seu consum, i per tant, de la factura
elèctrica a pagar.

En concret, les 279 llumeneres noves que
s’estan canviant són làmpades de vapor
de sodi de característiques tècniques que
les fan més eficients i menys contaminants,
i que proporcionaran un estalvi de més de
140.000 kw/any o el que és el mateix, de
més de 12.000 /any.

Cal destacar també que per primera vegada
a Catalunya el control d’aquests punts de
llum es farà via telecontrol, mitjançant el
sistema “Detectral” de molt recent aparició
en el mercat. Precisament per aquesta raó,
l’empresa responsable del manteniment
de l’enllumenta públic de Caldes “Miatec
Innova SL” i també adjudicatària del
projecte de substitució, ha hagut de fer un
considerable esforç tècnic amb proves
sucessives d’implementació del sistema
que, a partir d’ara, serviran de referència
per a noves fites i noves aplicacions en
altres municipis i en altres sectors de
l’enllumenat de Caldes.

El seu funcionament es basa en la utilització
d’un software de gestió que, instal·lat en
un servidor central, permet centralitzar
totes les operacions a realitzar en
l’enllument (reduccions de potència a
voluntat, arrencades i parades, mesures,
estadístiques, etc).

La comunicació entre l’esmentat software

Fanals nous de consum intel·ligent a
la Riera i el Camí Nou
Caldes novament pionera en incorporar la gestió per telecomandament de
l’enllumenat públic

La nova tecnologia dels
nous fanals permetrà un
estalvi de més de 12.000

euros cada any

i els punts de llum és posssible gràcies a
uns balastres electrònics que incorporen
un emissor/receptor de ràdio que a més
dels avantatges estrictament tècnics i de
reducció de consum, també aporta un
important valor afegit de possibilitats
d’alimentar, des dels fanals, altres elements
de la via pública que necessiten tensió com
ara càmeres de videovigi lància,
parquímetres, serveis de telecomunicacions

(GSM, WiFi, UMTS, etc), així com la
possibilitat d’incorporar sensors connectats
que facin possible la comunicació de banda
ampla i també el control a distància
d’elements concrets (nivells de dipòsits
d’aigua, alarmes, lectures de comptadors,
activació del reg, etc).

La novetat més visible, però, serà la
possibilitat de gestió individualitzada o
agrupada per sectors del punts de llum i
la seva graduació en intensitat en cada
moment (festes, fires, accidents, carrers
singulars, etc).

La normativa europea
obliga a reduir el consum
en els propers anys, però
l’estat lamentable de les

instal·lacions han
precipitat el canvi

L’obra de reposició era absolutament
necessària a causa del mal estat de part
del material actual, com es va posar de
manifest  l’estiu passat en forma de
diverses i successives avaries i també per
la necessitat d’anar adaptant l’enllumenat
públic a la nova normativa europea que
obliga a una disminució dràstica del
consum i de les emissions de CO2.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Caldes
havia demanat una auditoria energètica a
la Diputació de Barcelona que certifiqués
l’estat de l’enllumenat públic i les reformes
necessàries, i ja a l’any 2005 s’havia detectat
la necessitat d’actuar d’immediat per evitar
el que finalment, l’any passat no es va
poder evitar. Cal destacar l’esforç tècnic,
administratiu i econòmic, fet per l’empresa
adjudicatària per fer possible que no es
perdés una subvenció atorgada per la
Generalitat de Catalunya de 43.957 , que
cobreixen una part important del cost total
de l’obra, valorada en 125.593 , que es
finançarà amb el pressupost municipal.
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Alta repercussió
mediàtica de la

presentació d’aquest
sistema de pagament de
la zona blava a Caldes

notícies

El passat 12 de març la Sala Cultural s’omplia
de mitjans de comunicació, alcaldes i
regidors per a veure in situ la presentació
d’aquest sistema pioner de parquímetre
virtual basat en l’enviament d’un SMS, que
va anar a càrrec de les empreses implicades
en el desenvolupament del sistema, així
com representants de la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Barcelona. Van
presidir l’acte l’alcalde de Caldes d’Estrac,
Joaquim Arnó, el director general de Serveis
Territorials de la Generalitat de Catalunya,
Joan Rabasseda, la gerent de l’ORGT de la
Diputació de Barcelona, Àngela Acín, la cap
de PIMES de Telefónica, Marisa Ruiz, i els
directors de les empreses que desenvolupen
el sistema de Presto Parking i Mobipay,
Thomas Frank i Javier Díaz, respectivament.
Tots ells van ratificar els avantatges de
l’aplicació d’aquest nou sistema i l’avanç
que suposa en l’aplicació de les noves
tecnologies el parquímetre virtual.

L’èxit d’aquest nou sistema –ràpid, còmode
i ecològic, atès que l’usuari s’estalvia haver
d’anar a la màquina expenedora i disposar
de monedes, ja que permet prorrogar
l’aparcament al moment i sense necessitat
de tiquet de paper- és absolut, i de fet una

Caldes esdevé centre d’atenció en la
presentació del sistema de
parquímetre virtual

hora després de posar-se en marxa ja
s’havien rebut 25 SMS per a aparcar a la
zona blava. L’operativa perquè l’usuari faci
efectiu l’import és tan senzilla com enviar
un sol missatge de text (SMS) –el seu cost
és de 0,15 euros+IVA en tots els operadors-

indicant el nom de la localitat, el temps
d’estada desitjat i l’identificatiu de la
matrícula. Els controladors de la zona blava
i els mateixos usuaris reben un missatge
de confirmació amb un localitzador per
saber exactament on és el vehicle i l’hora
de finalització de l’estacionament.

Amb aquest sistema, que conviu amb les
màquines expenedores, l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac esdevé pioner a l’Estat
espanyol en el sistema de parquímetre
virtual amb pagament per mòbil, que ja
funciona amb èxit a diverses ciutats
europees com ara Viena, Berlín, Copenhage
o Munich. Aquesta solució de pagament
amb mòbil és a disposició de tots els clients
de Movistar, Orange i Vodafone mitjançant
el sistema Mobipay.
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Solucionats els
problemes de recepció
de la TDT

Tècnics de Retevisión van visitar Caldes
a mitjan mes de març –a petició de
l’Ajuntament– per comprovar els
problemes de recepció del senyal de la
Televisió Digital Terrestre (TDT) en algunes
zones del municipi.

Aquests problemes de recepció del senyal
ja han quedat solucionades i totes les llars
de Caldes poden rebre el senyal de la TDT
en condicions, sempre i quan orientin les
seves antenes amb polarització vertical al
repetidor situat al cementiri de Caldes
(abans orientades a Collserola).

CALDES ASSISTEIX  A LA CREACIÓ DE L'ACORD PER AL
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I L'OCUPACIÓ DEL MARESME
Dimarts, 10 de març, va tenir lloc a la localitat de Calella la creació de l´Acord per al
Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació del Maresme, un ens que integra tots els
ajuntaments i els principals agents econòmics i socials de la comarca, i que té per objectiu
treballar de forma conjunta i consensuada en polítiques de desenvolupament econòmic
a la comarca. L’acte va comptar amb la presència de representants dels 30 ajuntaments
del Maresme, entre els quals l’alcalde de Caldes d’Estrac, Joaquim Arnó.

Comencen les sessions
del Club de Feina

Des del passat 26 de març i fins el 25 de
juny funciona el Club de Feina, que té com
a objectiu oferir un espai d'accés a la
informació i a l'assessorament tècnic a
persones en situació d'atur o que volen
millorar la seva ocupació.

Els usuaris que accedeixin a aquest servei
podran aprendre a consultar les ofertes de
treball a través d'Internet, i també de la
premsa especialitzada en aquest sector.
Se’ls orientarà i aprendran tècniques per
adreçar-se a les empreses, és a dir, per fer
l’autocandidatura i per redactar el
currículum. Un dels objectius específics
d'aquest projecte, consisteix en elevar el
nivell  de motivació, seguretat i
autoconfiança en la recerca de feina.
L’entrada és lliure i no requeix inscripció
prèvia. És una actuació coordinada des del
Servei Local d’Ocupació amb col·laboració
amb el Consell Comarcal del Maresme i
subvencionada per la Diputació de
Barcelona.

Les sessions del Club de Feina es fan els
dijous, de 9:30 a 13:30 del matí, a l’Espai
Jove de Caldes (al costat del pavelló
poliesportiu municipal).

Inici del Curs
d’Alfabetització Digital

A través del Servei Local d’Ocupació i
amb la col·laboració del Consell Comarcal
del Maresme, s’ha iniciat ja un nou curs
formatiu gratuït d’Alfabetització Digital,
de nivell bàsic d’introducció a la
informàtica. El curs, que es realitza a
l’Espai Jove de Caldes, va començar el
passat 30 de març i finalitzarà el 29 de
juny. Les sessions són quinzenals i tenen
lloc els dilluns de 9:30 a 13:30 hores.

El contingut del curs comprèn les funcions
principals d’un ordinador, password, barra
de menú i funcions, elaboració de documents,
fitxers, internet i correu electrònic.

“Com a casa”, dinar
a domicili per a la
gent gran
Com a casa és el nom d’aquest nou servei
que s’adreça a la gent gran de Caldes i que
proposa un dinar sa i equilibrat elaborat
per un equip de professionals. Els menús,
casolans, sense sal i controlats per un
professional en dietètica i nutrició,
s’elaboren a primera hora del matí,
s’envasen i es transporten directament a
casa del client amb caixes isotèrmiques
individuals. El preu del servei és de 5,95
euros per dia, i s’ha de contractar un mínim
de 5 dies a la setmana. L’empresa, a més,
realitza un seguiment acurat de cada
usuari, elaborant una fitxa personalitzada
de cadascun d’ells.

Per a gaudir d’aquest servei –que funciona
de dilluns a divendres– s’ha de ser major
de 65 anys i cal destacar que, en cas de
detectar qualsevol anomalia, s’avisarà
ràpidament als familiars.

Queixes pel retard en la
concessió de les beques
de menjador
Caldes d’Estrac s’ha afegit a la queixa que
s’ha fet arribar al Consell Comarcal del
Maresme pel retard en la notificació dels
ajuts individuals de menjador. El regidor
d’Educació, Joan Vázquez, explica que “el
fet que fins a mitjans de desembre no es
conegui si una família rep o no la beca crea
problemes en tots els sectors afectats, com
ha passat enguany”. La possible solució,
segons el regidor, consistiria “en
aconseguir que les beques s’atorguessin
abans d’iniciar el curs escolar”.
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Aquesta programació d'activitats es pot veure
alterada per canvis de darrera hora

MAIG 2009

Del 5 al 15 de maig
EXPOSICIÓ “Què pinta la SIDA?”
Exposició itinerant de la Diputació de Barcelona basada
en dibuixos de coneguts artistes de còmic en relació a les
malalties de transmissió sexual.
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h, dimecres de
17:30 a 20 h
Lloc: A la Fabriqueta (Equipament de Promoció Econòmica)
Organitza: Regidoria de Sanitat amb la col·laboració del
Servei de Salut Pública i Consum de la Diputació de
Barcelona

2n CONCURS DE POESIA
Organitza: Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat de
Caldes d’Estrac
Tel. 93 791 17 50

ESCOLA DE SARDANES
Tots els diumenges d’11:30 a 13h a l’esplanada de Can
Muntanyà
Oberta i gratuïta per a tothom. No cal inscriure-s’hi
Organitza: Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat de
Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac
Patrocinen: Caixa Laietana i La Caixa

XVII TALLER DE BONSAIS
D’octubre a juny
Horari: dimecres de 20 a 22h
Per a més informació: Tel. 93 791 36 96 (Aurèlia) i 616 239
018 (Joan Puig)
Organitza: Amics del Bonsai

Del 19 d’abril al 21 de juny
FUNDACIÓ PALAU
Exposició: “Apel·les Fenosa. L’espiritualitat de la matèria”
Inauguració: diumenge 19 d’abril a les 12:30 h
Horari: de dimarts a dissabte de 10:30 h a 14h i de 16 a 19
h. Diumenges i festius de 10:30 a 14 h
Organitza: Fundació Palau

Del 18 d’abril al 6 de juny
CICLE PRIMAVERA DE LES ARTS
10a temporada.
Cicle de música, teatre i dansa.
Consulteu programació a les cartelleres municipals i al
web www.primaveradelesarts.cat
Organitza: Ajuntaments d’Arenys de Mar, Arenys de Munt,
Caldes d’Estrac, Canet de Mar, Sant Cebrià de Vallalta,
Sant Pol de Mar.

Del 26 de març al 25 de juny
CLUB DE FEINA
Els dijous de 9:30 a 13:30h
a l’Espai Jove (Pavelló Poliesportiu Municipal)
Aprendràs a fer un currículum, una carta de presentació,
identificar empreses i fer més efectiva la recerca de feina.
Organitza: Àrea d’Atenció Social

OBERTES LES PREINSCRIPCIONS ALS NOUS TALLERS
DE TARDOR-HIVERN
“Estimulem la ment” a càrrec de Francesc Fossas i
“Expressió i consciència corporal” a càrrec de Maite Mateu.
Interessats trucar als Serveis Socials Municipals
Tel. 93 791 00 05
Organitza: regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac

PETANCA
Melés els dissabtes a les 16:30h, a les pistes de petanca
de la platja del Bassiot
Premi als dos primers classificats de cada grup.
Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac

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

Dissabte 2 de maig
A les 18:30h, al Pavelló Poliesportiu
municipal
PARTIT DE FUTBOL SALA, PREFERENT
CATALANA (Federació Catalana de Futbol
Sala) Equip Sènior
FS Caldes “A” vs Dosrius Maresme CE
“A”

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

Diumenge 3 de maig
D’11 a 14:30h a la plaça Joan Maragall
PARADA DE PRODUCTES DE LA ÍNDIA
Organitza: Associació “El somriure dels
nens”

A les 12h a la Fundació Palau
ELS DIUMENGES DE LA FUNDACIÓ
“Dalí Babà” a càrrec d’Ada Cusidó
Contes i històries a través de les obres
del pintor Salvador Dalí
Activitat gratuïta pels nens. Adults: 6 euros
Organitza: Fundació Palau

Dimecres 6 de maig
A les 17h a l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural
Sessió de grup VIURE I DOLOR: “Teràpies
naturals”.
A càrrec de Pilar de Vilar, psicòloga dels
Serveis Socials
Pre-inscripcions a Serveis Socials
Tel. 93 791 00 05
Organitza: regidoria de Serveis Socials de
l’Ajuntament

Dissabte 9 de maig
VISITA CULTURAL A SABADELL
(arquitectura, naturalesa i vida rural)
Sortida de Caldes amb autocar: 8:45 h
(davant de l’hotel Estrac). Tornada
aproximada a les 20 h.
Places limitades. Mínim de 40 persones
i màxim de 55. Preu inscripció: 21euros
(dinar inclòs)
Informació Tel.  679 30 57 15

Al  matí, a la Fabriqueta (Equipament
de Promoció Econòmica)
CURS DE CUINA HINDÚ
La Deepti ensenyarà a elaborar de forma
divertida algunes receptes del seu país,
l’Índia. Adreçat a infants i adults.
D’11a 12h, Taller per a nens
De 12 a 13:30h, Taller per a adults
Preus: 4 euros per nen; 10 euros per a
la parella de pares; i 7 euros per adult
Places limitades. Inscripcions als tel.
637 46 23 00 (Xènia) i al 628 48 42 78
(Maria Rosa)
Organitza: Associació  “El somriure dels
nens”
Col·labora: Ajuntament de Caldes
d’Estrac

A les 11h, al Pavelló Poliesportiu
municipal
PARTIT DE FUTBOL SALA, CATEGORIA
PREBENJAMÍ MIXTE
FS Caldes vs At. Català B

A les 18:30h, al Pavelló Poliesportiu
municipal
PARTIT DE FUTBOL SALA, PREFERENT
CATALANA (Federació Catalana de
Futbol Sala) Equip Sènior
FS Caldes “A” vs Touring CF “A”

Diumenge 10 de maig
PETANCA. LLIGA BURRIACH
C.P. Caldetes vs C.P. Sinera
Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac

A les 11h, al Pavelló Poliesportiu
municipal
PARTIT DE FUTBOL SALA, CATEGORIA
PREBENJAMÍ MIXTE
FS Caldes vs At. Masnou

Dimecres 13 de maig
“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
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Dimecres 20 de maig
“SORTIM A PASSEJAR”
Passejades en grup pel municipi
dirigides a la gent gran de Caldes.
Cal inscripció prèvia a Serveis Socials
de l’Ajuntament. Tel. 93 791 00 05
Organitza: regidoria Serveis Socials
Ajuntament de Caldes d’Estrac

Dissabte 23 de maig
De 10 a 14h i de 16 a 20h, al Pavelló
Poliesportiu municipal
CURS DE KEIKO
Organitza: Federació Catalana de Judo
i DA

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

Diumenge 24 de maig
A les 19 h al pati de la Fundació Palau
CICLE PRIMAVERA DE LES ARTS
“Itinerari de paraules”, a càrrec de
Montserrat Carulla
En aquest espectacle trobarem la
Montserrat Carulla més íntima,
comandant un viatge a través de
diferents textos on ens hi podem veure
reflectits. L’artista ha seleccionat els
seus contes i poemes preferits de la
literatura catalana i espanyola per oferir-
los en aquest recital.
Preu entrada: 7 euros
Aforament limitat. Reserva d’entrades:
Equipament de Promoció Econòmica i
Cultural. Tel. 93 791 05 88
Organitza: Ajuntament de Caldes
d’Estrac

PETANCA. TIRADA FINAL DE LA LLIGA
BURRIACH

Dimecres 27 de maig
A les 17h a l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural
Sessió de grup CUIDEM ALS
CUIDADORS: “Voluntats anticipades”.
Donació del cos, incineració... Si vols
vine i en parlem.
A càrrec de Pilar de Vilar, psicòloga dels
Serveis Socials
Pre-inscripcions a Serveis Socials
Organitza: regidoria de Serveis Socials
de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

Dijous 14 de maig
EXCURSIÓ A GIRONA: “Girona, temps de
flors“
Inscripcions: Local de l’Agrupació de
Pensionistes
Tel. 93 791 17 50
Organitza: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

Divendres 15 de maig
A les 18:30h a la Biblioteca Can Milans
HORA DEL CONTE
“Catxins, quines paraules” a càrrec de
Roger Coromines
Organitza: Biblioteca Can Milans

A les 22h a la Sala Cultural
TEATRE: “ Panamà 1920”
Espectacle recomanat per a major de 14
anys.
Venda anticipada d’entrades a partir de l’1
de maig a l’estanc del Camí Ral Preu: 5
euros.
Organitza: Associació Cultural Strak Teatre

Dissabte 16 de maig
A les 22h a la Sala Cultural
TEATRE: “ Panamà 1920”
Espectacle recomanat per a major de 14
anys
Venda anticipada d’entrades a partir de l’1
de maig a l’estanc del Camí Ral Preu: 5
euros.
Organitza: Associació Cultural Strak Teatre

Diumenge 17 de maig
A les 9h, a les Pistes de petanca de la platja
del Bassiot
PETANCA. LLIGA DEL BURRIACH
CP Caldes vs CP Cros
Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac

A les 19h a la Sala Cultural
TEATRE: “ Panamà 1920”
Espectacle recomanat per a major de 14
anys
Venda anticipada d’entrades a partir de l’1
de maig a l’estanc del Camí Ral Preu: 5
euros.
Organitza: Associació Cultural Strak Teatre

Dijous 28 de maig
EXCURSIÓ A MONTSERRAT
Inscripcions: Local de l’Agrupació de
Pensionistes
Tel. 93 791 17 50
Organitza: Agrupació de Pensionistes
i Tercera Edat de Caldes d’Estrac

Divendres 29 de maig
A les 18:30h a la Biblioteca Can Milans
HORA DEL CONTE
“Contes del món” a càrrec de Sherezade
Organitza: Biblioteca Can Milans

Dissabte 30 de maig
A les 20h a la Fundació Palau
PETITSSONS. 2n cicle de músiques al
Pati de la Fundació Palau
Actuació de Ferran Palau i Louise Samson
(Anímic) i Maria Rodés (Oniric)
Preu entrada: 4 euros. Hi ha la
possibilitat de comprar una abonament
per als  quatre concerts del cicle al preu
de 12 euros (6 de juny: Pau Guillamet
(Guillamino) i David Carabén
(Mishima), 13 de juny: José el Pantanito
i Carles Sanjosé (Sanjosex); i 20 de juny:
Jaume Pla (Mazoni) Ramon Faura (Le
Petit Ramon) i Dj Yolapincho (Corrent
Alterna)
Venda d’entrades: al pati de la Fundació
Palau el mateix dia. Reserva d’entrades
i abonaments: a la Fabriqueta
(Equipament de Promoció Econòmica)
Tel. 93 791 05 88
Organitza: Ajuntament de Caldes
d’Estrac
Produeix: dsoundgroup
Col·labora: Fundació Palau i Diputació
de Barcelona

Diumenge 31 de maig
PETANCA
SORTIDA ORGANITZADA AL MUSEU
I AL CASTELL DE PERELADA
Per a més informació i inscripcions
Tel. 93 791 33 40
Organitza: Club de Petanca de Caldes
d’Estrac
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El passat 8 de març, més de 500 esportistes
van “envair” el carrers de Caldes des de primera
hora del matí, davant l’observació de veïns i
veïnes, que van veure com en poc temps el
poble s’omplia de vehicles dels participants de
la 20a Cursa Popular. Fins a 500 corredors van
inscriure’s en aquesta prova, just el límit de
participació que s’havia establert per a la prova
caldenca, un event esportiu que ja ha esdevingut
 tota una festa per a la població de Caldes
d’Estrac, que no va deixar d’animar els corredors
al seu pas pels carrers de la població.

A les 10 del matí, l’alcalde de Caldes d’Estrac,
Joaquim Arnó, va donar el tret de sortida a la
20a Cursa Popular, una prova que enguany
presentava importants novetats respecte a l’any
anterior. La més destacada era l’aplicació d’un
nou sistema de cronometratge anomenat
Championchip -que permet la mesura exacta i
instantània de la cursa-, que ha permès, a més,
que la prova caldenca formi part de la prestigiosa
i reconeguda Lliga 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 cursa també estava inscrita en la
Federació Catalana d’Atletisme i va comptar
amb l’organització de la regidoria d’Esports i
el Centre Atlètic Laietània.

La cursa es va celebrar amb una total normalitat
i va comptar amb 500 corredors, alguns de
Caldes i d’altres provinents d’altres municipis

500 corredors participen de la 20a Cursa Popular

del Maresme i de comarques veïnes i, en algun
cas de l’Estat espanyol, en concret, de Bilbao
i Jaén. Poc després de la mitja hora d’inici de
la prova van començar a arribar els primers
corredors al punt d’arribada, situat a l’esplanada
de Can Muntanyà, on l’Ajuntament de Caldes
va desplegar una important infraestructura
perquè als corredors no els faltés de res i
recuperessin forces després de l’esforç. A més,
el safareig municipal va servir perquè els
corredors relaxessin la musculació després de

la prova. La infraestructura de la cursa també
va comptar amb una part lúdica per a nens i
nenes amb la instal·lació d’inflables diversos.

La 20a Cursa Popular va comptar 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.

En la classificació general de la cursa, el
guanyador va ser el veí de Caldes, Mohammed
El Hmidi, amb un temps de 32’32”, seguit d’Àlex
Arozamena amb 33’52”, i en tercer lloc, Elías
Pérez del Valle, amb un temps de 33’55”.

En dones, la primera corredora classificada va
ser Ahlam Elkakdi, amb un temps de 40’03”,
la segona Sílvia Segura (40’59”) i la tercera,
Mireia Altés (41’17”). Quant als corredors de
Caldes, el millor temps va ser pel primer
classificat de la general, Mohammed El Hmidi,
mentre que el premi a la millor corredora local
classificada se’l va endur la Teresa Sansa, a qui
l’Ajuntament de Caldes també li va atorgar un
premi especial amb motiu de la celebració del
Dia Internacional de la Dona Treballadora.

El circuit, anomenat de les “4 Viles” -perquè
passava pels pobles veïns d’Arenys de Mar, Sant
Vicenç de Montalt i Sant Andreu de Llavaneres
(Port Balís), a més de Caldes d’Estrac-, va
consistir en un traçat urbà de 10 quilòmetres.
Un cop finalitzada la cursa, els participants en
destacaven les seves bones característiques
perquè es tracta d’un circuit ràpid i valoraven
el fet que fos en terreny pla.
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Si bé el Club de Patinatge Artístic de la
nostra vila té com a principal objectiu el
foment del patinatge i tots els valors que
se’n deriven, la tasca que està fent per tal
d’afavorir la convivència entre els patinadors
i patinadores i les seves famílies també
mereix un comentari. Així, el passat mes de
novembre el Club va organitzar una sonada
“Castanyada” per a totes les famílies, després
dels entrenaments, que va durar fins a altes
hores de la nit, amb castanyes, moniatos,
carn, patates, etc. Durant aquesta festa
l’ambient de companyonia entre patinadores
i famílies va ser excel·lent. El mateix va passar
després de desmuntar l’Espectacle de Nadal,
quan es va improvisar una barbacoa que va
fer recuperar les forces en un ambient relaxat
després de la tensió dels preparatius i dels
nervis de les estrelles de l’espectacle (que
van ser, sense cap dubte, els nostres
patinadors i patinadores).

Taller de primers auxilis per a
persones que treballen amb infants
Professors d’escoles, monitors, personal de menjadors, vigilants, etc., són persones que
treballen directament amb infants. Els nens i nenes són propensos a rebre assistència sanitària
com a conseqüència de caigudes i altres accidents, mals de panxa i indisposicions,  baralles
o jocs... accions que contemplen una certa prudència a l'hora de preveure una resposta a
donar. Properament s'impartirà un curs de primers auxilis adreçat al col·lectiu de mestres
de l'Escola Bressol i del CEIP Sagrada Família, monitors, personal de cuina, vigilants, membres
del cos de la policia local i personal del pavelló poliesportiu muncipal. La regidoria de Salut
també té previst que assisteixin a aquest curs alguns representants de les AMPAs dels dos
centres escolars de Caldes.  El “Taller d’actuacions bàsiques en primers auxilis” és un curs
eminentment pràctic que aportarà les eines necessàries per estructurar amb decisions àgils,
ràpides i seguint un protocol clar d'actuació, un seguit d'iniciatives que tinguin la finalitat de
paliar situacions d’alerta en els infants, que sovint s'han de gestionar per persones que
treballen directament amb ells.

El curs l’impartirà la Creu Roja durant el tercer trimestre de l’any –sense data concreta
encara- i donarà coneixements sobre socorrisme i salut, el que s’anomena PAS (Protegir,
Avisar i Socórrer), alteracions de consciència –lipotímia i convulsions- marejos, nàusees
i vòmits, traumatismes, hemorràgies i ferides, picades i farmaciola.

Edició d’una guia
d’ajut per a
combatre
l’obesitat infantil
L’obesitat infantil és un problema cada cop
més freqüent a les societats desenvolupades
com la nostra, generat bàsicament per un conjunt
d'hàbits i costums desfavorables com una dieta
no del tot equilibrada i una manca d'exercici físic.
En el cas dels infants, això té una continuació a
l'edat adulta estimada en un 25%, és a dir, un
25 % dels nens que ha estat catalogat
mèdicament com obesos ho mantenen a l'edat
adulta, la qual cosa, pot generar problemes
cardiorespiratoris que cal educar des d'un bon
començament.

Per ajudar en las tasca d’entendre i tractar aquest
problema de salut, la regidoria de Salut de
l’Ajuntament ha editat recentment una publicació
amb consells per a prevenir i tractar l’obesitat
infantil. Es tracta d’un llibret d’unes 15 pàgines
que contenen consells i il·lustracions per a fer
més amena la lectura dels consells nutricionals,
d’estil de vida i de conducta que incideixen en
el problema de l’obesitat entre els infants.

Els 1.000 exemplars editats per l’Ajuntament
–amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona- s’han distribuït entre alumnes, pares
i mares i professorat del CEIP Sagrada Família
i d’Escola Bressol.

L’edició d’aquesta publicació completa la línia
encetada per la regidoria de Salut de prioritzar
la nutrició i alimentació equilibrada i saludable
dels infants del municipi. El passat. En aquest
sentit, a finals d’any va celebrar-se un curs de
“Disseny de menús saludables per a escoles”,
adreçat als professionals dels menjadors escolars
i empreses que ofereixen aquest servei, que va
rebre una gran acceptació. La publicació del llibre
sobre obesitat infantil completa aquesta política
iniciada per l’Ajuntament.

El Club de Patinatge Artístic de Caldes
com a vehicle d’integració i convivència

Darrerament hem celebrat una Calçotada Familiar
per a tots els socis, per a celebrar el Carnaval.
D’aquesta festa se n’ha tret la idea de muntar una
carrossa per la Rua de Carnaval del proper any.

A principis de març vàrem organitzar una sortida
a patinar sobre gel, durant la qual la nostra
canalla va gaudir d’una jornada distesa i
entretinguda davant la preparació dels propers
compromisos competitius.

A més, el Campus que s’organitza cada estiu
amb el Club d’Arenys de Munt i els
entrenaments conjunts fan que es comparteixin
experiències amb nens i nenes d’aquest club.

Tots aquests fets i celebracions fan que el nostre
Club estigui prenent una dimensió més enllà
de la purament esportiva i competitiva: s’està
afavorint la integració de famílies nouvingudes
que han vist una activitat interessant per a la
seva canalla en el patinatge, però que han trobat
un espai afavoridor de la seva pròpia integració
en la vida social de la vila.
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El fals sostre dels vestidors del pavelló
s’esfondra
Durant el matí del passat dijous 16
d’abril, mentre els alumnes de l’IES
de Sant Vicenç del Montalt hi
realitzaven classes d’educació física,
va esfondrar-se el sostre dels vestidors
del Pavelló Poliesportiu de Caldes
d’Estrac. Mitjançant un decret,
l’alcalde va sol·licitar de forma
immediata un informe als Serveis
Tècnics municipals per aclarir les
causes de l’esfrondament i, si és el
cas, determinar les responsabilitats
que se’n puguin derivar.

L’alcalde, Joaquim Arnó, després de conèixer l’accident i constatar que no hi havia cap tipus
de desgràcia personal, va dictar un decret d’Alcaldia ordenant als Serveis Tècnics municipals
l’emissió d’un informe detallat sobre les causes d’aquest esfondrament, que segons les
primeres revisions, s’hauria produit en no haver-se subjectat prou el sostre per aguantar el
pes de les instal·lacions de llum i ventilació que hi ha al damunt.

Es dóna la circumstància que les obres de construcció d’aquests vestidors –que van iniciar-
se i fer-se en la seva major part a finals de la legislatura anterior–, encara estaven pendents
de ser recepcionades en la seva totalitat per part de l’Ajuntament, que ja havia mostrat la
seva disconformitat amb alguns dels acabats que, en principi, no afectaven en res la seguretat
de les instal·lacions.

La substitució de l’arquitecte municipal anterior per un nou reponsable tècnic va fer possible
l’execució d’altres complements a l’obra no previstos inicialment com la instal·lació de gas
per poder comptar amb aigua calenta. Cap però d’aquests complements realitzats afectava
la part que ahir dijous va patir l’esfondrament.

De l’anàlisi dels fets i dels detalls que es coneguin un cop els Serveis Tècnics municipals
completin l’informe amb caràcter d’urgència que ha encarregat l’alcalde, es determinarà la
possible reclamació de danys i perjudicis que se’n puguin derivar, ja sigui de l’anterior
responsable de les obres o bé de l’empresa constructora.

Entretant, l’Ajuntament ha reclamat a l’empresa constructora que va realitzar els treballs
que arregli els desperfectes que afecten dos dels quatre vestidors que van construir i que
estan annexos al pavelló. Els usuaris poden fer ús del altres vestidors que queden a la seva
disposició, que ja s’han revisat.

Les 3 Viles
col·laboren en la
neteja d’edificis
municipals
El Ple aprova també el conveni marc de
col·laboració entre els tres pobles

Caldes va aprovar l’acord de Les 3 Viles
el passat 9 de març. Es tracta d’un conveni
marc de col·laboració i cooperació entre
Caldes d’Estrac, Sant Andreu de Llavaneres
i Sant Vicenç de Montalt, que estableix el
marc general per a la prestació de serveis,
els aspectes econòmics i els operatius.

Els tres ajuntaments ja havien treballat
conjuntament, i amb èxit, en diferents
àrees com la Policia Local, Promoció
Econòmica, Joventut, Esports o
Ensenyament. Ara l’entesa vol ampliar-se
a serveis generals, com són la neteja dels
edificis municipals i de les platges. Així,
en el mateix Ple celebrat el 9 de març a
Caldes, també es va aprovar el conveni de
col·laboració entre Les 3 Viles per a la
neteja d’edificis municipals.  Es tracta de
negociar contractacions per als tres
ajuntaments amb l’objectiu d’economitzar
despeses unint recursos i poder oferir un
millor servei als ciutadans.

Noves tecnologies per a millorar la
seguretat ciutadana

Caldes d’Estrac, Llavaneres i Sant Vicenç
de Montalt també treballen per a millorar
la seguretat ciutadana tot aprofitant els
recursos que aporta l’aplicació de les noves
tecnologies. A finals de febrer,
representants dels tres municipis es van
reunir a Llavaneres, per estudiar diferents
propostes. Per part de Caldes d’Estrac hi
van assistir el regidor de Governació,
Marcos Blázquez, i el cap de la Policia
Local, Joan Sánchez.

L’objectiu d’aquesta trobada es basa en
la possibilitat d’aprofitar les eines que les
tecnologies posen al nostre abast i
economitzar recursos per a millorar
aspectes com la videovigilància de
carreteres i edificis municipals, així com
la comunicació a través de la xarxa, amb
la instal·lació d’ordinadors en els cotxes
patrulla. L’entrada en funcionament
d’aquesta nova xarxa tindria un abast més
ampli, perquè podria utilitzar-se per a
millorar el servei de telecomunicacions
(Internet, telefonia...) i la recepció del
senyal de TDT que s’ofereix a la població
de Les 3 Viles. També es vol ampliar la
col·laboració per millorar el servei de grua
i reduir despeses, i per engegar, de manera
conjunta, una campanya de control  de
velocitat a través de radars mòbils.

TROBADA DE COTXES ROADSTER

Si l’any passat va ser el torn dels cotxes MG, enguany la concentració de vehicles organitzada amb
motiu de la 15a Pesolada de Caldes d’Estrac es va dedicar  als cotxes roadster, vehicles descapotables
i de dues places. La cita va ser el passat 18 d’abril al costat de l’Hotel Colón, on van quedar aparcats
prop d’una vintena de vehicles d’aquestes característiques. Una visita a la Fundació Palau i el
dinar de la Pesolada van completar la jornada dels participants d’aquesta concentració.
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MATRICULACIONS
Del 8 al 12 de juny de 2009

Cal presentar la següent documentació:

1. 1 foto del nen/a

2. Full de domiciliació bancària

PREUS DE SETEMBRE A DESEMBRE DE 2009:

1. Matrícula (inclou material escolar)    146,32 

2. Servei bàsic – Per cada nen o nena   146,32 

La Matrícula es farà efectiva en dos rebuts, el primer 50%
en constituir la matrícula i el segon 50%, el mes de febrer
següent.

Es podrà gaudir d’un descompte, mentre perduri la situació
que dóna dret a aquest, en cas que es trobin en aquests
supòsits i pel percentatge que s’hi determina:

1. 10% de descompte en la quota d’un infant quan aquest
tingui un germà matriculat a l’escola.

2. Exempció en la quota d’un infant, quan aquest tingui
dos germans matriculats a l’escola (no acumulable a
l’anterior).

3. Reducció d’un 20% de la quota de cada infant en el
cas de famílies nombroses.

L’Escola Bressol obre el
període de preinscripció
per al curs 2009-10
Entre el dies 4 i 15 de maig es poden fer efectives les preinscripcions a
l’Escola Bressol municipal per al proper curs 2009-10. Us oferim a
continuació tota la informació i documents necessaris per a formalitzar-
les

HORARI ESCOLA BRESSOL

De dilluns a divendres de 7:30 a 12h i de 15 a 18h

Possibilitat opcional de Servei de Menjador de 12 a 15h

NORMATIVA HORARIS:

PERMANÈNCIES: Les entrades es faran de 7:30 fins a 8:45h
en què la porta restarà tancada fins les 9h

ENTRADA ESCOLAR: Matí: De les 9 fins les 9:30h

Tarda: De les 15 fins les 15:30h

SORTIDA ESCOLAR: Matí: De les 11:30 fins les 12h

Tarda: De les 17 fins les 18h

CALENDARI ESCOLAR:

L’inici del curs serà el dia 14 de setembre de 2009

Al marge de les festes oficials, l’escola romandrà tancada

Nadal: del 23 de desembre de 2009 al 7 de gener de 2010,

ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 29 de març al 5 d’abril de 2010

L'últim dia de curs serà el 16 de juliol del 2010

Festes locals: 8 de setembre de 2009 i 14 de desembre de
2009

PREINSCRIPCIONS
Del 4 al 15 de maig de 2009

Cal presentar la següent documentació:

1. Imprès de sol·licitud complimentat.

2. Original i fotocòpia del llibre de família o altres
documents relatius a la filiació.

3. Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres
documents d’identitat del pare, mare o el/la tutor/a.

4. Original i fotocòpia del Carnet de vacunacions o
certificat equivalent.

5. Certificació municipal de convivència i resguard de la
renovació del DNI quan el domicili que s’al·lega no
coincideixi amb el del DNI.

6. Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa
vigent, si s’al·lega aquesta condició.

7. Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit
pel Departament de Benestar i Família, si s’al·lega aquesta
circumstància.

8. Certificat mèdic oficial que acrediti que l’alumne/a
pateix una malaltia crònica que li afecti el sistema digestiu,
endocrí o metabòlic i que exigeixi una dieta complexa
que condiciona de manera determinant el seu estat de
salut.

9. Original i fotocòpia Targeta Sanitària.

Quant als nens/es que el present curs 2008-2009 ja són
alumnes de l’Escola Bressol i s’han d’inscriure per al
proper curs, només cal presentar l’imprès de sol·licitud
cumplimentat i fotocòpia de qualsevol documentació
acreditativa del que hagi pogut variar (carnet de
vacunacions, certificats mèdics, etc.)

Èxit de les jornades de portes obertes a l’Escola Bressol

Un total de 18 famílies van visitar l’Escola Bressol municipal durant
els dos dies de portes obertes, que es van celebrar el 14 i el 15
d’abril passats. La direcció del centre fa doncs un balanç positiu
del resultat de les jornades, perquè sens dubte es tracta de la
possibilitat de veure per dins el centre escolar on els fills i filles
iniciaran la seva educació. La directora de l’escola, Laura López,
va ser l’encarregada d’atendre les famílies que van apropar-se a
l’escola durant aquests dos dies i resoldre els dubtes dels pares.
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Fins el 26 d’abril es podrà gaudir de la
15a Pesolada de Caldes d’Estrac, una de
les propostes gastronòmiques més
arrelades a la nostra vila. El passat 4 de
març es presentava la 15a edició de la cuina
del pèsol, a la Sala Cultural, on els
restauradors van oferir, com és costum,
un tast dels plats que elaboren amb el
protagonista d’aquesta cita culinària, el
pèsol de la floreta.

Així doncs, van donar inici oficial a la
Pesolada el periodista de TV3, Eugeni Rius,
el vicepresident del Gremi d’Hostaleria i
Turisme de Mataró i Maresme, Josep M.
Pla, i l’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó.
Tots ells van coincidir en les òptimes
característiques del pèsol de la floreta i la
qualitat del producte en ser cuinat, després
de l’explicació que la periodista Dolors

La 15a Pesolada, tot un èxit

MOR CLAUDI BATLLE, IMPULSOR DE LA PESOLADA

Diumenge 15 de març moria Claudi Batlle a l’edat de 83 anys, després d’una llarga malaltia. Antic president
d’Unicost, a Batlle se’l considera el principal impulsor de la Pesolada de Caldes des del seu inici, així com de
diverses activitats de promoció que es feien des de l’associació que agrupava els restauradors i comerciants de
Caldes, com ara la Mostra Gastronòmica i Comercial, la Mongetada i altres.

La vida de Claudi Batlle està estretament vinculada a la seva participació en diferents aspectes de la vida del
nostre poble. Va ser vicepresident i membre actiu del Patronat Parroquial de Caldes, promotor de l’antiga Escola
Parroquial, i va exercir de  president del Club de Bàsquet Caldetes quan aquest va traslladar el seu camp de joc
de Can Palés a la Riera.

Claudi Batlle va participar també en l’activitat pública de la Secció Folklòrica del CIT (Centre d’Iniciatives i
Turisme), en el Cercle Filatèlic i Numismàtic, i en el Club d’Escacs, entitats ja desaparegudes.

Claudi Batlle també fou regidor d’Esports de l’Ajuntament de Caldes, entre els anys 1980 i 1982 en el govern
municipal que presidia l’alcalde Joan Rangel.

Lieury –conductora de l’acte- va oferir per
a donar a conèixer l’evolució de la Pesolada
a Caldes. També van ser presents a l’acte
el president del Consorci de Promoció
Turística Costa de Barcelona-Maresme,
Josep M. Juhé, el delegat de Serveis

Territorials del Departament de Governació
i Administracions Públiques, Joan
Rabasseda i la directora de Serveis
Territorials del Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa, Gemma Boix.

Una de les novetats d’enguany de la
Pesolada va ser el 1r Concurs de la Cuina
del Pèsol –que es va celebrar el 13 de març–,
adreçat a cuiners de totes les escoles
d’hostaleria i restauració de Catalunya i

que va resultar tot un èxit de participació.
A més, el jurat del concurs estava format
per personalitats vinculades en actiu al
món de la cuina, alguns d’ells xefs i
someliers professionals, així com
representants dels patrocinadors del
concurs i de l’empresa Servicials,
encarregada de l’organització d’aquest.

El 1r Concurs del Pèsol va premiar el millor
plat –elaborat amb els pèsols, ceba, alls,
tomàquet i un màxim de 5 ingredients més–
i el millor muntatge d’una taula per a 4
comensals d’acord amb el plat del cuiner.
A la final van quedar 5 finalistes -cada finalista
estava format per cuiner i cambrer-,
representants de tres escoles diferents.

Els guanyadors del 1r premi del 1r Concurs
de la Cuina del Pèsol van ser Lluís López i
Gemma Casadevall, de l’Escola Bisbe Sivilla
de Calella, que van obtenir un mp3 i un
menú Neri Prest de l’Hotel Neri de
Barcelona, un dels col·laboradors del
concurs. La segona posició va ser per a
Miquel de la Osa i Mohamed Anas, de
l’Escola de Turisme del Baix Penedès, que
també van rebre un mp3 i una entrada per
a 2 persones al Club Thalasso de l’Hotel
Colón. En tercer lloc van quedar Xavier
Sánchez i Teresa García, de l’Escola CETT
de Barcelona, que van obtenir un dinar
degustació del restaurant Santgiovese, de
Mataró.

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac va aprofitar
la jornada del Concurs per a organitzar tota
una sèrie d’activitats lúdiques i culturals
pels acompanyants dels concursants (classe,
pares, família, amics...) que va incloure una
visita a la Fundació Palau.

El 1r Concurs de la Cuina del
Pèsol obté una alta participació

d’escoles de restauració i
hosteleria catalanes
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Festival Caldes amb l’Índia
A finals de març la Sala Cultural va acollir el festival solidari Caldes amb
l’Índia, organitzat per l’Associació Els Somriure dels Nens, que té per objectiu
immediat la construcció d’una escola a Barmer, al nord de l’Índia. Tot i
que la pluja va impedir realitzar les activitats previstes a l’aire lliure, l’èxit
de la convocatòria va ser rotund. Al llarg del dia molts caldencs, caldenques
i persones d’altres municipis van apropar-se a Caldes per seguir les
nombroses activitats que van apropar la cultura hindú a Catalunya. El
Somriure dels Nens prepara ara un taller de cuina hindú per a grans i petits
que es farà el proper 9 de maig a la Fabriqueta (Equipament de Promoció).

Sant Jordi 2009
Com cada any, Sant Jordi va omplir Caldes de roses i llibres per a celebrar aquesta diada tradicional catalana. Enguany
les parades de roses i llibres les van oferir els alumnes de 5è i 6è de primària del CEIP Sagrada Família, de l’IES Els Tres
Turons d’Arenys de Mar i de l’IES Sant Vicenç de Montalt, a més de la que estava situada a l’estació, a càrrec de membres
de l’assosciació El Somriure dels Nens.
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La mostra repassa la trajectòria de l’artista
Apel·les Fenosa (Barcelona, 1899- París,
1988). La Fundació Palau, en col·laboració
amb la Fundació Apel·les Fenosa –amb
seu a El Vendrell- presenta aquesta
exposició temporal dedicada a l’artista, que
està formada per una cinquantena
d’escultures, la majoria en bronze, i de 73
dibuixos realitzats per il·lustrar el Llibre
d’Amic e Amat de Ramon Llull.

La lectura del Llibre d’Amic e Amat captiva
Fenosa i és en la lectura d’aquesta obra on
l’any 1947, l’artista, ja exiliat i instal·lat a
París, retroba un cant a la pau, a la
fraternitat i a la solidaritat entre els homes,
una lloança a la llibertat trasbalsada per
les guerres. La memòria del poeta Max
Jacob, qui n’havia fet una versió al francès,
l’anima a projectar un llibre on la traducció
del poeta manifestés la vigència d’aquests
versos atemporals, i cada dibuix de Fenosa
és un desig d’aproximació al text de Llull.

Apel·les Fenosa va deixar una obra
important, amb centenars de peces
realitzades entre França i Catalunya.
Recolzat per Picasso, que va promoure la

La Fundació Palau exposa escultures
i dibuixos d’Apel·les Fenosa
Apel·les Fenosa, l’espiritualitat de la matèria és la nova exposició temporal de la Fundació,
formada per escultures i dibuixos de l’artista català afincat a París

seva primera exposició a París l’any 1924,
prologada per Max Jacob, va inspirar els
poetes més grans del seu temps: Carles
Riba, Josep Carner, Salvador Espriu, Max
Jacob, Jean Cocteau, Paul Eluard, Henri
Michaux, Francis Ponge, Jules Supervielle…

La mostra posa especial èmfasi en les
ressonàncies entre Palau i Fenosa, a partir
del text de Palau i Fabre publicat a la revista
Ariel l’any 47, en què descriu els objectes
que el captiven del taller de l’escultor:
“petites figures que sempre caben dins la mà,
il·lustracions del llibre d´Amic e Amat per a
la traducció de Max Jacob, el retrat, electritzat,
de Cocteau, com un altre petit dimoni, sobre
uns llibres, el d´Eluard, intangible […], una
dedicatòria d’Henri Michaux…”.

La iconografia de l’escultura de Fenosa és,
gairebé en la seva totalitat, una recreació
de la figura femenina exempta, que s’esdevé
a través de metamorfosis i al·legories de
la naturalesa, de l’esperit més essencial de
la bellesa i l’harmonia.

Cal destacar també la important presència
de Picasso, que és una constant en les
trajectòries de Fenosa i de Palau i Fabre.
La mostra apunta a la relació existent entre
Picasso i Fenosa amb alguns documents
fotogràfics i amb un bust de guix de Dora
Maar fet a dues mans entre Fenosa i
Picasso: Picasso, en veure que el bust havia
quedat inacabat en la primera sessió de
treball de l’escultor, no va poder estar-se
de finalitzar-lo. És tan estreta la relació
entre els dos artistes, que Picasso deia de
Fenosa “és el meu fill de mare
desconeguda”.

Apel·les Fenosa. L’espiritualitat de la matèria
es podrà visitar a la Fundació Palau de Caldes
d’Estrac fins el proper 21 de juny de 2009.

El cicle "Primavera de les Arts. L'escenari al Maresme" porta enguany
una gran varietat d'espectacles culturals entre el 18 d'abril i el 6 de juny
a 6 pobles de la comarca, entre els que es troba Caldes.

Aquest cicle representa una porta oberta a les novetats culturals, a apropar
espectacles arriscats i diferents i sempre de qualitat. És un intercanvi
cultural entre pobles veïns que comparteixen un mateix entorn, una
mateixa cultura i necessitats. Enguany participen en aquest cicle sis
ajuntaments –Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d’Estrac, Canet,
Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta i Sant Pol de Mar– en els
quals s’han programats diverses activitats.

L’organització del cicle prioritza enguany la qualitat per damunt de la
quantitat i s’ha evitat de forma especial que una durada excessiva del
cicle i una programació d'actuacions massa disperses provoqui la pèrdua
d'interès o expectació.

La programació va començar el passat 18 d’abril a Arenys de Munt i
finalitzarà a Canet el proper dia 6 de juny. A Caldes s’ha programat un
acte pel proper 24 de maig, a la Fundació Palau (19h), l’espectacle
“Itinerari de paraules”, de Montserrat Carulla. Es tracta d’una Carulla
íntima, comandant un viatge a través de diferents textos on ens hi
podem veure reflectits. L’artista ha seleccionat els seus contes i poemes
preferits de la literatura catalana i espanyola per oferir-los en aquest
recital.Per assistir a aquest espectacle, podeu comprar la vostra entrada
a la Fabriqueta (Equipament de Promoció Econòmica).

La Primavera de les Arts torna a Caldes
El cicle celebra el desè aniversari i es converteix en "L'escenari al Maresme"
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“Panamà 1920”, la darrera
proposta teatral d’Strak
Teatre, a la Sala Cultural
Després del clamorós èxit assolit la temporada passada amb
la representació de la comèdia musical “Allò que l’aigua s’endugué”,
els membres de la companyia Strak Teatre tornen ara amb un
drama costumista ambientat al Panamà de començaments del
segle XX.

“Panamà 1920” és una versió lliure de la peça clàssica “Romancier”
de Jacques Deval, més coneguda a l’Estat espanyol com “El
comprador de horas” per la versió que en va fer J. M. Pemán l’any
1959 i que va ser interpretada aleshores per María Asquerino i
Adolfo Marsillach.

Strak Teatre assoleix aquest nou muntatge com un repte en la
seva trajectòria dins del teatre amateur, ja que, exceptuant un
monòleg en homenatge a Apel·les Mestres l’any 2004 (interpretat
magistralment per Miquel Navarro), sempre s’havien mogut pel
món de la comèdia i aquest és el primer cop que “s’atreveixen”
amb un drama que enfronta dos col·lectius tan potents com són
la prostitució i l’Església catòlica.

L’obra ha estat traduïda, versionada i dirigida per Santi Artigas
i es representarà els dies 15, 16 i 17 de maig a la Sala Cultural
de l’Ajuntament. Podeu comprar les entrades anticipades a
l’Estanc, a partir de l’1 de maig. És un espectacle recomanat
per a majors de 14 anys.

El Patrimoni local a debat
El passat divendres 24 d’abril, i organitzada per Arrels Cultura,
va tenir lloc a la Fabriqueta una interessant xerrada a càrrec
del professor Jaume Dantí i Riu, de la Universitat de Barcelona.
A partir dels interrogants plantejats en el títol de l’exposició,
el professor Dantí va anar exposant què s’entén per patrimoni
cultural, a qui pertany, què hi pot fer i què ha de fer
l’Administració per a protegir-lo i finalment, què hi podem
fer nosaltres com a ciutadans. Abans de començar, va destacar
que la defensa i conservació del patrimoni és una qüestió
de militància, i ja cap al final, va afegir-hi que també és una
qüestió de voluntat política i de sensibilització ciutadana.

professor Dantí va definir el patrimoni cultural com el conjunt
de béns i valors que rebem en herència com a poble i com
a país, i que per tant, ens fa tenir consciència de col·lectivitat.
Aquest patrimoni pot ser arqueològic, arquitectònic,
documental, etnogràfic... o també natural. I aquesta herència

insubstituïble, que ens identifica i ens diferencia d’altres pobles, perquè és el testimoni de la nostra
trajectòria històrica, cal transmetre-la a les generacions futures en les millors condicions.

Pel que fa a la propietat del patrimoni, va quedar clar que, tot i respectant el dret privat, allò que
identifica un poble també li pertany com a col·lectivitat, i és l’Administració qui ha de saber trobar
l’equilibri entre els diferents interessos, començant pel  reconeixement del patrimoni com a primer
pas per a la seva protecció. Entre els mitjans de protecció trobem la Llei del Patrimoni, que
incorpora recursos com són els inventaris, els catàlegs urbanístics, les declaracions com a bé
cultural d’interès local o fins i tot nacional. És obligació de l’Administració conservar els béns
públics, però també pot exigir la conservació dels privats, així com difondre i promocionar-ne, en
qualsevol cas, la investigació. Els ciutadans, per la nostra banda, cal que exigim aquest compliment
a l’Administració alhora que hi col·laborem suggerint i promovent actuacions concretes des de
les associacions culturals, centres d’estudi, etc. Finalment, el professor Dantí va respondre totes
les preguntes i dubtes plantejats pels assistents.

L’Agrupació de
Pensionistes
ensenya a ballar
sardanes

Des del mes passat, les
sardanes omplen de dansa
l ’ e s p l a n a d a  d e  C a n
Muntanyà cada matí de
diumenge. L’Agrupació de
Pensionistes i Tercera Edat
organitza aquest curs en el
qual no cal inscripció prèvia
i és obert a tothom. Ja ho
sabeu, tots els diumenges,
d’11:30 a 13h, a l’esplanada.
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Eficiència energètica a la llar. La cultura energètica

Quan parlem de cultura energètica, és
molt curiós constatar que quasi tothom
sap el que consumeix el seu cotxe o fins i
tot el cotxe del veí, i sobretot, quant costa
el litre de gasolina o dièsel. Sabem molt
bé que, circulant d’una manera o d’una
altra el consum augmenta o disminueix.

Però, i quan parlem del nostre habitatge?
O dels nostres edificis? En aquest cas no
podem dir el mateix, ja que per motius
varis, no tenim aquesta cultura. Per conèixer
el consum real del nostre habitatge podem
agafar les factures energètiques (aigua,
llum, electricitat, gas) i sumar el consum
de tot l’any. Després dividim la despesa
anual pels metres quadrats de l’habitatge
i així tenim un paràmetre per poder
comparar i mesurar.

La nova normativa europea fa un canvi en
aquest sentit i a partir d’ara tots els
habitatges i edificis de nova construcció
hauran de tenir l’etiqueta energètica (la
mateixa que els electrodomèstics). Amb
aquesta etiqueta l’usuari podrà saber, abans
de comprar un habitatge, quins seran els
seus costos energètics mensuals. Això
fomentarà una nova cultura d’edificació
per als arquitectes, promotors i totes les
empreses del sector.

Per tenir una idea, un edifici d’oficines a
Catalunya  de 2.000 m2 consumeix uns
200.000 kwh per any. I un pis a Saragossa

de 90m2 té un consum de 9.300 kwh/any.

Un altre exemple és casa nostra, vivim en
un pis de 150 m2, som quatre i el nostre
cost total energètic durant l’any 2008 va
ser de 770 euros (aigua, llum, electricitat,
gas). Si dividim aquesta quantitat pels
metres de l’habitatge tenim un valor
referent per poder comparar.

Existeixen molts paràmetres segons els
quals aquests valors poden variar, com són
la construcció de l’edifici, els sistemes
d’aïllament, els equips, els hàbits, etc. Però
cada vegada que controlem el nostre
consum fomentem els valors de l’energia
i per conseqüència obtindrem un estalvi
tant energètic com econòmic.

Saps quan costa un kwh elèctric? El preu
exacte depèn de la potència que tinguis
contractada amb la companyia. Però
aproximadament, amb impostos inclosos,
està entre 0,16 euros/kwh i 0,22 euros/kwh
per a les llars més habituals. El que ningú
ja no dubta és que el preu de l’energia no
baixarà. Al contrari, la tendència és que
augmentarà degut a que la major part, per
no dir quasi tota, ve dels recursos naturals
(excepte l’energia nuclear). Per això les
energies renovables tenen molt a dir en el
nostre futur panorama energètic.

A més els nostres consums tendeixen a
pujar cada any un 5% de mitjana i tenen
cada vegada més impacte sobre el canvi
climàtic, però això és tema per a un altre
article.

Gràcies per la vostra atenció, i us convido
a mesurar les depeses energètiques a la
vostra llar i comparar-les amb les dels
vostres veïns.

Tomàs García
Tècnic energètic

Arriba la
primavera!
A banda del canvi de
condicions climàtiques,
l’arribada de la primavera a
Caldes es caracteritza per la
tradicional plantada d’arbres
al parc de Can Muntanyà. El
passat 15 de març es va
celebrar aquesta festa de la
natura –organitzada per Arrels
Cultura amb la col·laboració
de l’AMPA de l’escola– en la
que els infants caldencs van
poder plantar ginestes i herbes
aromàtiques com el romaní i
la  far igola  a  la  zona
d’enjardinament sec, com es
pot veure a la fotografia. Tot
seguit els nens i nenes van
participar en un joc  de natura
sota la pineda del parc.
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Acords del ple extraordinari del 9 de març de 2009

Acords del ple ordinari del 30 de març de 2009

1. Donar compte i/o ratificació decrets de l’Alcaldia i/o acords
Junta de Govern Local. Ratificació de l’acord JGL 24-02-2009 Pla
Director de Clavegueram de Caldes d’Estrac. Aprovat per
unanimitat.

2. Aprovació del Pressupost Municipal 2009 i de l’annex de
plantilla de personal. Aprovat amb els 6 vots a favor del grup
municipal de CiU i 4 vots en contra del PSC-PSOE.

3. Aprovació de la previsió anual d’ingressos i despeses de la
EPEL Caldes XXI. Aprovat amb 6 vots a favor de CiU i 4 en contra
del PSC-PSOE.

4. Exp.14/2009- “Proyecto de tratamiento del borde marítimo y
acceso playas de Caldes d’Estrac y Arenys de Mar – Tramo túnel
del ferrocarril-Riera de Caldetes”. Aprovació  del  dictamen de
compromís de manteniment i conservació després de finalitzades
les obres i disposició dels terrenys. Aprovat per unanimitat.

5. Aprovació Conveni Noves 3 Viles. Aprovat per unanimitat.

6. Aprovació Conveni Neteja 3 Viles. Aprovat amb 6 vots a favor
de CiU i 4 vots d’abstenció del PSC-PSOE.

7. Aprovació de l’ actualització de retribució de SOREA. Aprovat
per unanimitat.

8. Aprovació dels estatuts del Consorci del Govern Territorial de
Salut del Maresme Central. Aprovat per unanimitat.

9. Aprovació del Pla Director de millores a realitzat a l’abastament
d’aigua potable de Caldes d’Estrac. Aprovat per unanimitat.

10. Moció d’alcaldia d’adhesió a la Xarxa Ciutats i Pobles cap a
la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. Aprovat per
unanimitat.

11. Moció d’alcaldia d’adhesió al pacte d’alcaldes/ses de la
Comissió Europea en el marc de la lluita contra l’escalfament de
la terra. Aprovat per unanimitat.
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1. Aprovació actes sessions anteriors. Aprovat per unanimitat

2. Despatx de l’alcaldia (sense votació)

3. Donar compte i/o ratificació decrets de l’alcaldia i/o acords
Junta de Govern Local (sense votació)

4. Presa de possessió del càrrec de regidor(sense votació)

5. Donar compte liquidació pressupost 2008 (sense votació)

6.  Aprovació de la Proposta de modificació del Pla General
d’Ordenació Urbana (PGOU)

Aprovat amb sis vots a favor de CiU i 4 abstencions del PSC-
PSOE

7. Aprovació de la revisió de tarifes de l’aparcament de vehicles
del Parc Joan Maragall – INMUEBLES FENIX 92, SL

Aprovat amb sis vots a favor de CiU i 4 abstencions del PSC-
PSOE

8. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits.

Aprovat amb sis vots a favor de CiU i 4 vots en contra del PSC-
PSOE

9. Aprovació d’un rènting d’un camió cistella per a tasques de
la brigada.

Aprovat amb sis vots a favor de CiU i 4 vots en contra del PSC-
PSOE

10. Aprovació del traspàs de dos mòduls del Parc Maragall

Aprovat per unanimitat

11. Aprovació del Pla Local de Joventut

Aprovat per unanimitat

12. Aprovació del Conveni Marc de Col·laboració entre el Consell
Comarcal del Maresme i els Ajuntaments de la Comarca per a
l’establiment de la Xarxa Transició Escola Treball (TET) del
Maresme

Aprovat per unanimitat

13. Mocions:

·Moció conjunta (CiU i PSC-PSOE) Premi Iluro. Aprovada per
unanimitat

·Moció del PSC

Rebutjada amb sis vots en contra de CIU i 4 a favor de PSC-
PSOE

14. Proposicions i preguntes
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Durant el Sopar de Nadal i en presència del seu Secretari General
Adjunt, Felip Puig, l’Agrupació Local de CiU de Caldes va retre
un senzill però merescut homentage a una de les seves militants
històriques, la Carolina Clariana.

Dona emprenedora, sempre disposada a ajudar als altres i amb
un trajectòria professional fructífera i reconeguda, la Carolina
ostenta l’honor d’haver estat la primera dona regidora de
l’Ajuntament de Caldes. Cap de llista a les eleccions del 1981, va
ocupar la regidoria de Turisme del govern municipal presidit pel
llavors alcalde, Joan Rangel. Era un govern de coalició en el que
els independents de Rangel l’encapçalaven de forma majoritària
i en el que també hi figurava la formació nacionalista.

Abans i després, però, Carolina Clariana ha format part de
pràcticament totes les candidatures de CiU, destacant sempre
el seu caràcter actiu. Ha estat fàcil veure-la treballant en qualsevol
dels actes i activitats que durant els anys hem celebrat. Igualment
la Carolina sempre ha tingut un paper preferent en totes les
activitats que s’han organitzat a l’entorn del seu lloc concret de
residència, el carrer Major, on ha participat i col·laborat activament
en les festes i actes que tradicionalment s’hi fan, com ara, la
popular i reconeguda revetlla de Sant Antoni que té lloc cada
any, a la plaça del mateix nom.

En el decurs del sopar del passat 14 de desembre, l’actual regidor
de Promoció Econòmica, Àngel Rusiñol, va ser l’encarregat de
dirigir-li unes paraules en què va posar de manifest la vàlua de
la persona i el reconeixement del partit per la seva abnegació i
per la voluntat de servei al país i al poble que sempre ha demostrat.

Rusiñol va dir que en el seu moment, Carolina Clariana va treballar
per impulsar activitats diverses de promoció del poble que
considerava molt necessàries per millorar l’activitat econòmica
i social de Caldes, i que ho va fer  tant des de l’Ajuntament com
des de l’antic CIT. Rusiñol va manifestar que “salvant les distàncies
i els moments, res ha canviat i a Caldes segueix essent necessària
la promoció de l’activitat econòmica i comercial per a garantir
el benestar de l’entramat social dels caldencs”,  va afegir,  “per
tant, aspiro a que em considereu un digne succesor de la que
fa anys va ser la meva predecessora en el càrrec”.

Carolina Clariana,
primera dona regidora a
l’Ajuntament de Caldes
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LEntre dones soles / Cesare Pavese
Entre dones soles, escrita l’any 1949, un any abans
de la seva mort, mostra el Pavese més madur, el
novel·lista capaç de crear una atmosfera amb una
economia de detall sorprenent. Pavese hi descriu
l’alta societat del Torí de postguerra, que comença
a aixecar el cap entre edificis encara esfondrats
pels últims bombardeigs. Clelia, la narradora, és
una modista d’origen humil que ha prosperat a
Roma i que al cap dels anys torna a Torí, la seva
ciutat natal, on fa dues amigues entre l’alta
burgesia piemontesa. Tant Rosetta, la burgesa
suïcida, com Momina, aristocràtica i amargada,
no saben què és treballar, i mai no s’han hagut
de guanyar la vida. Assetjada per les insinuacions
de tots els homes que la voldrien seduir, Clelia no
ha trobat un home que pugui estimar, potser
perquè la seva mare li va inculcar que un marit és
“un trist assumpte” i que “els homes no són
dolents sinó estúpids”. Atrapada en un cercle
d’enveges, rancúnies i insatisfaccions, Clelia
aprendrà que no podem estimar ningú més que
a nosaltres mateixos. Qui no se salva tot sol, no
el salva ningú.

Les aventures de Tom Sawyer
Mark Twain
Tom Sawyer i el seu inseparable amic Huckleberry
Finn viuen un munt d’aventures a la vora del riu,
que per a ells és un paradís ple de possibilitats.
Però una nit s’endinsen al cementiri i són
testimonis d’un fet esgarrifós. Mark Twain és el
psudònim de Samuel Langhorne Clemens,
escriptor nascut a Florida l’any 1835. Orfe als onze
anys, la seva infantesa a la vora del riu Mississipí
va marcar intensament la seva obra.

El carrer de les Camèlies
Mercè Rodoreda
“Em van deixar en el carrer de les Camèlies, al peu
d’un reixat de jardí, i el vigilant em va trobar a la
matinada”. Així comença la història de Cecília Ce,
escrita tot just després de La plaça del Diamant.
Però aquí, en lloc d’una sacrificada mare de família,
qui s’explica és una dona marginada que viu de
“fer senyors”. Potser perquè no pot saber si el seu
pare era un criminal o un pianista, Cecília Ce busca
la companyia dels homes a les barraques i als pisos
rics de l’Eixample. El seu viatge al final de la nit és
una de les peces més fortes de l’obra rodoreriana.

ACTIVITATS MES DE MAIG:

Divendres, 15 a les 18:30h L’hora del conte: Catxins, quines
paraules!, a càrrec de Roger Corominas.

Divendres, 29 a les 18:30h L’hora del conte: Contes del
món, a càrrec de Sherezade.

La venjança del bandoler
Martí Gironell
1808. Els francesos envaeixen Catalunya i comença
una guerra que durarà sis anys. A Besalú, Josep
Pujol de can Boquina, un jove traginer que coneix
tots els camins de les comarques frontereres, es
posa al capdavant d’una guerrilla contra la invasió
napoleònica. Però la fam i la decepció amb els
dirigents patriotes l’impulsen a convertir el seu
grup en una banda de miquelets, els milicians
partidaris dels francesos. Amb fama de bandit
sanguinari, en Boquica aleshores passa a ser un
“caragirat”, literalment un renegat o traïdor. Un
traïdor peculiar. En tots dos bàndols, ell hi té un
nombre creixent d’enemics, fins al punt que algú
contracta un mercenari per eliminar-lo. I no pas
un qualsevol. Amistat i traïció, ambició i passió
en l’extraordinària història del bandit més honest
de la guerra del Francès.

Ciudad de ladrones / David Benioff
Una ciutat devastada: Leningrad, durant l’hivern més fred de la història, assetjat pel feroç
exèrcit alemany. Una època atroç: la Segona Guerra Mundial. Dos singular i carismàtics
lladres: Lev, un jove baixet, innocent i insegur de disset anys detingut per saquejar el cos
d’un paracaigudista mort, i Kolya, un ben plantat i valent soldat de vint anys acusat de
deserció. Un desafiament impossible: trobar una dotzena d’ous per al pastís de casament
de la filla d’un poderós coronel de l’exèrcit rus en una ciutat assolada per la fam i la misèria.
Les seves úniques armes: l’enginy, l’amistat, l’humor i el valor. El premi si ho aconsegueixen:
la vida. El càstig si fallen: la mort. Un llibre amb ànima: un novel·la tendra i diferent que
t’acompanyarà sempre.

Les rondalles del bard Gallard
J.K. Rowling
Les rondalles del bard Gallard són cinc contes de
fades esfereïdors i plens de màgia, farcits
d’aventures fantàstiques i terriblement perilloses,
que tan aviat faran plorar de riure els lectors com
els posaran els pèls de punta. Les rondalles
inclouen notes complementàries del professor
Albus Dumbledore, que seran celebrades tant per
muggles com per mags, on el professor reflexiona
sobre l’ensenyament que hi ha al darrere de cada
conte i revela alguns secrets suculents sobre la
vida a Hogwarts. Un volum únic i màgic, amb
il·lustracions de l’autora, J.K. Rowling, que els
lectors conservaran com un tresor per anys i
panys.

Tina Superbruixa: un pirata a la banyera
Knister
La Tina troba un truc pirata al seu llibre secret de
màgia i... FIUUUU! Un papagai amb un barret de
pirata apareix a la seva banyera, al costat d’en
Pitus! Quan crida: “Pets de balena i cervell de
tauró”, el papagai pirata comença a volar per tota
la casa. La Tina i en Pitus s’han ficat en un bon
embolic! Una nova aventura de la Tina, aquesta
vegada per als més petits!




