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La lectura estricta i desapassionada de les 
pàgines d’aquesta publicació que teniu a les 
mans, al meu entendre, posa de manifest dues 
constatacions que per a mi i per a l’Ajuntament 
que presideixo són de vital importància.

Una, i la més important, és que per sobre d’en-
trebancs sistemàtics i ben organitzats que 
dissenyen els qui prefereixen la seva promoció 
política personal abans que el progrés del po-
ble, l’activitat de l’Ajuntament no para. Acce-
dim a subvencions en un percentatge mai vist 
fins ara, i executem obres en un any per més 
valor que els que s’havien pressupostat en els 
darrers quatre o cinc del govern anterior, per 
posar només un exemple gens subjectiu, però 
encara hem de lluitar contra algunes resolu-
cions que dicten determinats estaments i or-
ganismes que, en alguns casos, semblen obeir 
més al interessos abans citats que no pas a 
l’exercici estricte i correcte de les competèn-
cies que per Llei els corresponen.

Les actuacions del FEOSL que acabem d’apro-
var, són també una bona mostra de l’acció de 
govern intensa i continuada, com també de la 
voluntat política del govern municipal d’acon-
seguir un desenvolupament harmònic i sostin-
gut de tot el municipi, adequat als nous temps 
i als nous reptes del segle XXI.

La segona constatació a que feia referència és 
la del propi contingut d’aquest butlletí que des 
de que s’ha constituït el nou Ajuntament, ara 
ja quasi fa dos anys, ha passat de ser un vehicle 
de propaganda partidista a un espai veritable-
ment informatiu on s’expliquen les principals 
activitats de l’Ajuntament i també algunes de 
les que es porten a terme al municipi protago-
nitzades per entitats i persones de la vila.

Us convido doncs a llegir-lo amb fruïció i a 
compartir amb mi aquestes sensacions.

Joaquim Arnó i Porras

Alcalde

de l’alcalde

PORTADA és una publicació editada pel Servei de Premsa de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, que es distribueix de forma gratuïta a totes les llars del municipi. Si detecteu 
qualsevol anomalia en el servei de distribució, poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament (937 910 005)
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Urbanisme supedita l’aprovació del 
Pla Parcial Can Comas a modificar 
alguns aspectes del projecte inicial

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) ha 
paralitzat la tramitació del Pla Parcial Can Comas–Can Vidal i 
proposa a l’Ajuntament que concentri més a la part sud del sector, 
la major part de les edificacions previstes per tal de disminuir-ne 
l’impacte visual. El Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques considera que cal acotar l’ocupació de l’edificació per 
sota del torrent de La Fanera per així poder mantenir una bona 
part del seu aspecte visual actual.
Aquestes són algunes de les prescripcions que conté la resolució 
recentment tramesa a l’Ajuntament i als promotors del Pla Parcial 
que, cal recordar-ho, inclou també l’adquisició de la propietat de 
l’antiga fonda de Can Vidal del Camí Ral de Caldes. 
L’Ajuntament, òbviament, ja ha anunciat que tramitarà les 
modificacions necessàries per aconseguir l’aprovació definitiva 
del Pla a fi i efecte que la seva execució pugui iniciar-se el més 
aviat possible. No en va, en aquesta execució s’hi inclouen temes 
de gran importància per al futur immediat de Caldes, com són la 
recuperació per a us social i cívic de l’antiga Fonda Vidal i també 
tota la promoció d’habitatges protegits que es contemplen en el 
Pla i que l’Ajuntament té previst tirar endavant.
A part de les consideracions anteriors, la CTUB veu amb bon 
criteri la tipologia d’habitatges proposats per l’Ajuntament 
–els quals passen a ser plurifamiliars i unifamiliars en filera–, 
l’augment de les cessions obligatòries per a destinar-les 
a espais lliures i equipaments i l’increment de la densitat 
respecte al projecte inicial per tal d’augmentar el nombre 
d’habitatges públics, en concret 30, és a dir, el 20% del sostre 
residencial. La Generalitat però, proposa que l’augment de 
densitat s’acompanyi d’una reducció del sostre i suprimir 
l’edificabilitat complementària destinada a ús comercial, tot 
mantenint l’alçada de planta baixa + 2.
Quant a altres elements destacats, més tècnics, la CPU considera 
que cal definir amb major precisió el traçat del vial de connexió 

per enllaçar amb l’autopista C-32 que substituiria l’actual accés, 
a través d’una corva certament complicada a la cruïlla del carrer 
Major amb el carrer Mercè; i també que cal precisar més els 
detalls per  a  garantir el règim de protecció establert en el 
Pla Especial de Protecció del Patrimoni per a Can Vidal i el seu 
entorn, on s’ubicaran els 30 habitatges de protecció oficial. 
A la vista d’aquest pronunciament de la CPU, i al marge d’alguns 
aspectes tècnics, per part de l’Ajuntament es considera que 
algunes de les seves prescripcions no s’ajusten adequadament 
a les competències que té assignades aquest organisme i que 
envaeixen aspectes que són competència pròpia i exclusiva de 
l’Ajuntament, segons l’ordenament jurídic vigent. És per això 
que una part important de les al·legacions que es presentaran 
aniran en aquesta línia.
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Actuacions en seguretat i accés a l’administració 
electrònica i renovacions d’enllumenat i 
clavegueram, projectes pel FEOSL a Caldes

La renovació del clavegueram i l’enllumenat al carrer del Carme i Sant Pere Abanto, respectivament, la implantació 
de noves tecnologies per a la gestió de l’Ajuntament i la Xarxa PreWimax a tot el municipi, i la dotació econòmica 
per la despesa corrent municipal en Serveis Socials són les actuacions que el govern de Caldes ha sol·licitat al 
Ministeri de Política Territorial en la convocatòria del Fons Estatal d’Ocupació i Sostenibilitat Local (FEOSL) que 
està dotat amb 5.000 milions d’euros

Caldes ha obtingut un total de 295.673€ 
per a finançar els projectes previstos en 
el FEOSL, dels quals un 20% (59.253.02€) 
es destinaran a fer front a la despesa en 
el capítol de Serveis Socials que actual-
ment té l’Ajuntament. Aquesta és una 
de les principals novetats del programa, 
que representa una oportunitat, en un 
moment de crisi econòmica com l’actual, 
de reforçar els serveis socials per donar 
una millor resposta a les demandes crei-
xents de necessitats bàsiques entre la 
ciutadania.

Pel que fa als projectes previstos a Cal-
des a través del finançament del FEOSL, 
cal destacar la renovació de la xarxa de 
clavegueram del carrer del Carme i de 
l’enllumenat públic a Sant Pere Abanto, 
la implantació de la Xarxa Wimax a tot el 
municipi i la dotació d’una eina informà-
tica a l’Ajuntament que permeti l’accés 
electrònic a tota la gestió administrativa 
del consistori.

Actuacions al carrer del 
Carme i Sant Pere Abanto

La renovació de l’actual xarxa de clave-
gueram del carrer del Carme és una de 

les actuacions prioritàries del consistori 
caldenc, perquè les patologies desenvo-
lupades a causa del seu deteriorament 
amb el pas del temps l’han malmès de 
forma considerable fins arribar a quedar 
anul·lada i inservible. 

El projecte d’execució, de 60.973,10€, 
preveu diverses actuacions com la col-
locació d’un nou col·lector, la reposició 
d’embornals amb noves reixes i la nova 
pavimentació del carrer.

Quant al projecte de renovació de l’en-
llumenat de Sant Pere Abanto, l’actua-
ció prevista té un cost de 129.283,97€ i 
té com a objectiu la millora de les instal-
lacions, substituint-les per altres més efi-
cients i de major qualitat. Aquesta millora 
està inclosa en el pla de renovació iniciat 
per  l’Ajuntament de Caldes a tot el mu-
nicipi per a promoure un canvi en la il-
luminació dels espais públics, que inclou 
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també una nova urbanització dels carrers 
on s’actua. 

El projecte dóna doncs continuïtat a la re-
novació de l’enllumenat públic de Caldes 
en una nova fase a Sant Pere Abanto, que 
preveu la instal·lació de nous fanals d’alt 
rendiment i baixa contaminació lumínica 
amb làmpades d’alta eficiència, com s’ha 
pogut comprovar als carrers en els que ja 
s’ha actuat en anteriors fases.

Instal·lació de càmeres de seguretat 
i accés a l’administració electrònica

La dotació a Caldes d’una infraestructu-
ra de xarxa PreWimax és un altre dels 

projectes inclosos en el FEOSL. Es trac-
ta d’implantar una xarxa que permeti 
l’accés a internet a tots els ciutadans de 
forma gratuïta i, en tractar-se d’un ample 
de banda més gran que la xarxa Wifi, la 
PreWimax permetrà també la seva apli-
cació en seguretat ciutadana, amb la col-
locació de càmeres de videovigilància a 
punts estratègics del municipi. 

Amb aquesta actuació –que té un cost 
de 41.638,91€– el govern té la voluntat 
d’instal·lar aquestes càmeres de segure-
tat tan sols en punts problemàtics respec-
te a seguretat i fer-ho de forma consen-
suada amb els ciutadans. Aquesta opció 
ha estat una mesura presa pel consistori 
donat el creixent registre de robatoris 
silenciosos que s’han comès al Maresme, 
sobretot en urbanitzacions allunyades 
dels nuclis urbans. El punt de control de 
les càmeres i la seva gestió es realitzarà 
a les dependències de la Policia Local. En 
aquest sentit, el govern ja ha iniciat una 
ronda de reunions amb els veïns de les 
zones afectades per a establir els punts 
on cal instal·lar aquestes càmeres, “no 
instal·larem càmeres allà on no s’accep-
tin”, ha anunciat l’alcalde, Joaquim Arnó.

Finalment, la implantació del servei elec-
trònic que permeti un fàcil accés dels ciu-
tadans a l’administració local serà la dar-
rera inversió, xifrada en 4.524€, prevista 
en el Fons. Es pretén així complir la llei que 
obliga l’administració a dotar la ciutada-
nia d’un fàcil accés a les gestions a realit-
zar amb l’Ajuntament.  Aquesta nova eina 

permetrà alhora una millora de la gestió 
de l’Ajuntament i, als usuaris, un àgil i rà-
pid accés a informació, gestions i tràmits. 
Els tràmits es podran realitzar a través de 
la recent inaugurada Oficina d’Atenció a 
la Ciutadania (OAC) i el nou web munici-
pal, que ultima la seva renovació.
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Les policies locals de Les 3 Viles ja fa alguns 
mesos que treballen en col·laboració amb el 
cos de Mossos d’Esquadra i han intensificat 
la vigilància a les urbanitzacions dels tres 
municipis per garantir la seguretat dels veïns 
davant aquest tipus de robatoris, “els lladres 
actuen a les zones més allunyades dels nuclis 
urbans o bé en cases aïllades,  i sempre a prop 
de grans vies de comunicació que facilitin una 
ràpida fugida”, explica el cap de la Policia Lo-
cal de Caldes, Joan Sánchez. En aquest sentit, 
la Junta de Seguretat va permetre establir les 
mesures a prendre per augmentar la vigilància 
a les zones afectades, “amb controls a les en-
trades i sortides de l’autopista i als accessos 
als tres municipis”, explicava Joan Sánchez. 

Per la seva banda, l’alcalde de Caldes, Joaquim 
Arnó, va anunciar que “instal·larem càmeres 
de videovigilància a punts estratègics del po-
ble per garantir la seguretat a la nostra po-
blació”, va afegir, “ho farem, a més, de forma 
consensuada amb els nostres veïns i veïnes”. 

Les 3 Viles i Mossos d’Esquadra coordinen més mesures de 
prevenció per fer front a l’onada de robatoris silenciosos
La Junta de Seguretat celebrada el 12 de febrer a Caldes va tenir com a convidats els alcaldes de Sant Andreu de Llavaneres i 
Sant Vicenç de Montalt, Bernat Graupera i Miquel Àngel Martínez, respectivament, poblacions amb les que Caldes manté un 
conveni de seguretat –en el marc de Les 3 Viles- que coordina diverses campanyes entre les seves policies locals. En aquesta re-
unió, a la que també hi van assistir representants dels Mossos d’Esquadra i del Govern Territorial de la Generalitat, es van posar 
sobre la taula les mesures a prendre en matèria de prevenció davant la creixent onada de robatoris silenciosos registrats en els 
darrers mesos a domicilis del Maresme

Reunió informativa amb els 
veïns de les zones afectades
Ajuntament i veïns es van reunir el passat 16 de febrer amb l’objectiu 
de donar a conèixer les mesures de prevenció que el govern té previst 
implantar per fer front a aquesta onada de robatoris silenciosos que 
s’han registrat recentment.   
L’alcalde, Joaquim Arnó, i el cap de la Policia Local de Caldes, Joan 
Sánchez, van reunir-se amb veïns de les zones afectades per aquest 
tipus de delicte: Torrevella, Torrenova, La Ratlla, Cases Mediterrànies 
i Jacint Verdaguer, urbanitzacions allunyades del nucli urbà que són 
els principals indrets on es cometen els robatoris, “per la ràpida i fàcil 
fugida, en tractar-se d’urbanitzacions situades a prop de l’autopista”, 
explicava Joan Sánchez.
Durant la trobada es va informar de les  mesures preventives en ma-
tèria de seguretat ja emprades per la Policia Local, com ara la col-
laboració amb Mossos d’Esquadra i les policies locals de Sant Vicenç 
i Llavaneres per a realitzar controls als principals accessos a Caldes, 
“per sort, només tenim quatre accessos i això ens facilita un control 
més estricte en comparació amb altres municipis”, afegia el cap de 
la policia local, “no es tracta de crear alarma perquè a Caldes només 
s’han comès vuit robatoris, un número molt reduït respecte a d’altres 
pobles de la comarca”.  També es va informar sobre possibles mesures 
de seguretat a instal·lar als domicilis per intentar pal·liar el risc de ro-
batori a les llars.
Malgrat les dades, els veïns van demanar accions immediates com ara 
la proposta de l’alcalde i cap de la Policia Local de tancar carrers al 
trànsit per dissuadir els lladres. “Quants més obstacles els hi posem, 
millor”, anunciava Joan Sánchez. L’alcalde, per la seva banda, va explicar 
que “es tracta d’una bona mesura de dissuació perquè dificulta el de-
licte al lladre per la difícil fugida que se li presenta en no poder accedir 
a segons quins carrers”. En aquest sentit, Joaquim Arnó, va anunciar 

el projecte del govern d’instal·lar càmeres de seguretat per vigilar les 
zones afectades, amb control des de la seu de la Policia Local. “Si els 
delinqüents arriben a una zona controlada amb càmeres i amb accesos 
tallats al trànsit, podem fer que passin de llarg del nostre municipi”, 
manifestava l’alcalde. 
Els veïns van acollir amb satisfacció aquesta mesura, després que Jo-
aquim Arnó els expliqués que es tracta d’un projecte d’instal·lació de 
xarxa PreWimax al municipi –actuació prevista en el FEOSL-, que per-
met una banda ampla segura per a transmetre imatges, i que es realit-
zarà de forma consensuada amb tots els veïns. “Es tracta de càmeres 
de trànsit destinades a seguretat, que no detecta les persones però si 
les matrícules dels vehicles”, i va afegir “no posarem càmeres allà on 
no es vulguin”. Joaquim Arnó va anunciar properes reunions amb cada 
zona afectada per consensuar els punts on cal instal·lar aquestes cà-
meres.
En finalitzar la reunió, els veïns van intervenir per sol·licitar a l’Ajuntament 
una ràpida presa d’aquestes mesures per a prevenir futurs robatoris.
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El nou espai lúdic i de salut es troba en 
ple centre de Caldes, al parc de la Bassa del 
Molí. Allà s’ha instal·lat un circuit d’aparells 
per a realitzar activitat física adequada 
al públic al que s’ha adreça, la gent gran. 
Els espais de salut consisteixen en circuits 
d’exercicis suaus especialment dissenyats 
per afavorir les condicions físiques de la 
gent gran, contribuint a la millora del seu 
benestar. La Diputació de Barcelona instal-
la aquests circuits prèvia sol·licitud dels 
ajuntaments, com és el cas de Caldes. 

L’alcalde, Joaquim Arnó, la regidora d’Aten-
ció Social, Helena Galllardo, i la cap del 
Servei d’Equipaments i Espai Públic de la 
Diputació de Barcelona, Mireia Valls, van 
inaugurar el passat 29 de gener aquest nou 
espai, en un acte que va reunir força públic, 
la majoria gent gran del municipi. Tots tres 
van coincidir en la importància de les noves 
instal·lacions que ajuden a fomentar, entre 
la gent gran, l’exercici de les capacitats fí-
siques i sensorials.

Nou espai espai lúdic i de salut 
per a la gent gran a la plaça de la 
Bassa del Molí
Es tracta d’un espai de salut destinat a fomentar l’exercici entre la gent gran 
del municipi, tot i que el seu disseny permet que els utilitzi un ampli ventall de 
població. L’Ajuntament de Caldes organitza un taller per donar a conèixer l’ús de 
les noves instal·lacions

El regidor d’Esports i Educació, Joan Vázquez i Bellatriu, ha 
assumit recentment la titularitat de la Regidoria de Joventut, 
fins ara en mans de la regidora d’Atenció Social, Helena Ga-
llardo i Sainz. Entre les tasques més destacades de la regido-
ra al capdavant de Joventut cal destacar el trasllat de l’Espai 
Jove –ara al costat del pavelló, en unes noves instal·lacions– i 
l’aprovació del Pla Local de Joventut, en el qual es basa l’actual 
política adreçada al jovent de Caldes. Des d’aquestes línies li 
desitgem al nou titular de Joventut una bona feina al capda-
vant de la Regidoria.

Les 3 Viles i Mossos d’Esquadra coordinen més mesures de 
prevenció per fer front a l’onada de robatoris silenciosos

A més, l’alcalde va explicar que la Junta de Se-
guretat ha establert més presència policial als 
carrers “tant les policies locals com els Mos-
sos faran un esforç per ampliar les patrulles 
de vigilància”.

Tant els alcaldes de Les 3 Viles com els caps de 
les policies locals dels tres municipis, el repre-
sentant de Seguretat Ciutadana de la comis-
saria dels Mossos a Mataró, David Freixedes 
i el secretari de la Delegació del Govern Ter-
ritorial de la Generalitat a Barcelona, Amand 
Calderó, van valorar positivament la Junta ce-
lebrada a Caldes, perquè “és la manera d’es-
tablir més col·laboració entre els cossos poli-
cials de Les 3 Viles, amb increment important 
de serveis preventius”, explicava l’agent dels 
Mossos, David Freixedes, que va destacar que 
“els dispositius policials rebaixen el número 
de robatoris comesos i la prova més recent la 

tenim en la detenció de dues persones com a 
resultat de la feina de les policies locals de Les 
3 Viles”.

A Caldes d’Estrac es van detectar robatoris 
d’aquest tipus a inicis del passat mes de no-
vembre i immediatament es va establir un 
dispositiu preventiu amb col·laboració amb 
Mossos d’Esquadra per a garantir la segure-
tat de la població caldenca. La forma d’actuar 
d’aquestes bandes de lladres silenciosos és 
molt concreta, “actuen a les tardes en fer-se 
fosc, en horari fins a les 8 del vespre”, expli-
ca el cap de la Policia Local caldenca, Joan 
Sánchez. Al poble de Caldes, però, la incidèn-
cia d’aquest tipus de delicte no ha estat tan 
elevat com en altres poblacions. “Caldes té un 
índex de criminalitat molt reduït, un percen-
tatge dels menors de tota Catalunya”, explica 
Sánchez.

La Junta de Seguretat també va tractar altres 
temes de coordinació entre les policies locals de 
Les 3 Viles, com l’adquisició d’un desfibril·lador, 
un etilòmetre, una grua i s’estudia la possibilitat 
de crear uniformes exclusius per als agents de 
les policies locals de les tres poblacions.

Canvis a la Regidoria de Joventut

El nou circuit –que té un cost aproximat de 
12.000€- consisteix en diverses intal·lacions 
que permeten exercitar diferents parts del 
cos segons la seva utilització. Durant l’acte 
d’inauguració, una monitora especialitzada 
proporcionada per la Diputació, va escollir 
gent del públic per a explicar l’ús dels aparells 
que conformen el circuit.

El consistori caldenc ha previst donar a co-
nèixer entre la gent gran la utilització del nou 
parc lúdic i de salut de la Bassa del Molí, a tra-
vés d’un taller que dirigirà una fisioterapeuta 
especialitzada formada per la Diputació per a 
dur a terme aquest curs.
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Març dia a diaMARÇ 2010

MOSTRA LITERÀRIA – FASE LOCAL
Consulteu les bases a les cartelleres 
municipals i al web: www.caldetes.cat
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac

16a PESOLADA
Del 12 de març al 2 de maig 
Consulteu menús als programes 
específics i al web: www.caldetes.cat

EXPOSICIÓ “Menja bé, tu hi guanyes”
Del 2 al 15 de març
Exposició itinerant i interactiva 
organitzada per la Diputació de 
Barcelona amb l’objectiu de promoure 
hàbits alimentaris saludables. S’adreça 
a nens i nenes entre 8 i 12 anys.
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 
14:30 h i dimecres de 17:30  a 20h
Lloc: Equipament de Promoció 
Econòmica i Cultural (La Fabriqueta)
Organitza: Àrea de Sanitat de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac amb la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona

EXPOSICIÓ “La Maternitat d’Elna. 
Bressol de l’Exili- 1934/1944”
Del 20 al 28 de març
Inauguració i conferència: Dissabte 20 
de març a les 19 h a càrrec de Miquel 
Torner - Marxaires Mataró Canigó   
Horari exposició: de dilluns a divendres 
de 9.30 h a 14.30 h, dimecres de 
17.30 h a 20h, dissabtes i diumenges 
d’11 a 14 h i de 18 h a 20.30 h.
Lloc: Equipament de Promoció 
Econòmica i Cultural (La Fabriqueta)
Organitza: Associació de Dones de Caldes 
Col·labora: Memorial Democràtic, 
Generalitat de Catalunya. Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació, Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, Marxaires Mataró Canigó, 
Caixa Laietana i  Fundació Palau

TALLER DE MANUALITATS 
Tots els dimecres dels mesos de març i 
abril, de 16h a 18 h a la Fundació Palau 
Per a totes les edats, 
a càrrec de Pilar de Vilar
Cal fer inscripció prèvia a Serveis 
Socials. Tel.: 93 791 00 05
Organitza: Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
XVIII TALLER DE BONSAIS

agenda

Divendres 5 i dissabte 6 de març
A la Sala Cultural
VIII JORNADES-TALLER INTERNACIONALS 
DE MEDICINA ORTOPÈDICA I MANUAL
Organitza: Grup Barceló de 
Medicina Ortopèdica i Manual

Dissabte 6 de març
A les 10:30h, al pavelló poliesportiu municipal
Bàsquet (Aleví Mixte): CB Caldes vs La Salle 
Organitza: Club Bàsquet de Caldes d’Estrac 
Col·labora: Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

A les 18:30h, al pavelló poliesportiu municipal 
Futbol Sala (Preferent Catalana): Caldes 
d’Estrac FS vs. Sant Joan de Vilassar 
Organitza: Club Caldes d’Estrac FS
Col·labora: Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

Diumenge 7 de març
Al matí a les pistes de la platja del Bassiot
PETANCA. Lliga Burriach
C.P. Caldes d’Estrac vs C.P. AAVV Canet
Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac

D’11 a 14:30 h a l’esplanada de Can Muntanyà
PARADA DE PRODUCTES DE L’ÍNDIA
Organitza: Associació “El somriure dels nens”

Ales 12 h a la Fundació Palau
ELS DIUMENGES DE LA FUNDACIÓ
Narració de contes “La pellissa de l’eriçó”
A càrrec de Jordina Biosca
Organitza: Fundació Palau

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

Dilluns 8 de març
A les 19 h a la Sala Cultural
ESPECTACLE “La dona sola”
Espectacle reivindicatiu dels Drets de 
les Dones. Espectacle de monòlegs, 
màgia, il·lusionisme i música en viu 
Organitza: Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

Dimecres 10 de març
“SORTIM A PASSEJAR”
Passejades en grup pel municipi 
dirigides a la gent gran de Caldes.
Cal inscripció prèvia a Serveis Socials 
de l’Ajuntament. Tel. 93 791 00 05 
Organitza: Regidoria Serveis Socials 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

A les 19:30 h a l’Equipament de 
Promoció Econòmica i Cultural
PRESENTACIÓ DE LES PARELLES 
LINGÜÍSTIQUES
Presentació de les parelles lingüístiques 
que s’han format gràcies al programa 

Del 7 d’octubre al 16 de  juny
Horari: dimecres de 20 a 22 h a 
la caseta de Can Muntanyà
Per a més informació: Tel. 93 791 36 96 
(Aurèlia) i 616 239 018 (Joan  Puig)
Organitza: Amics del Bonsai

EXPOSICIÓ DEL XVIII 
TALLER DE BONSAIS 
Del 2 al 5 d’abril
Inauguració: divendres 2 d’abril a les 12 h
Horari: de divendres 2 d’abril a 
diumenge 4 d’abril d’11 a 14 h i de 17 
a 20h; dilluns 5 d’abril d’11 a 14 h
Lloc: Equipament de Promoció 
Econòmica i Cultural
Organitza: Amics del Bonsai 
de Caldes d’Estrac

COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS 
DE CALDES D’ESTRAC
Podeu consultar les sortides, i altra 
informació referent a la Colla, al web 
http://webs.gegants.cat/caldesdestrac 

ASSOCIACIÓ “EL SOMRIURE DELS NENS”
El primer diumenge del mes de març 
l’associació té una parada de venda 
d’espècies, bijuteria i roba importada de 
l’Índia a l’esplanada de Can Muntanyà. La 
recaptació va destinada a la construcció 
d’una escola i orfenat a l’Índia.
Per a més informació:
www.elsomriuredelsnens.org  i 
elsomriuredelsnens@hotmail.com

FUNDACIÓ PALAU
EXPOSICIÓ “La col·lecció d’un poeta. 
Els dibuixos de la Fundació Palau”
Prorrogada fins el 5 d’abril de 2010 
Horari: de dimarts a dissabte de 
10.30 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenges 
i festius de 10.30 a 14h
Organitza: Fundació Palau

PETANCA
A les pistes de la platja del Bassiot
Melés els dissabtes a les 10h
Premi als dos primers 
classificats de cada grup.
Lliga del Burriach
Del 7 de febrer al 23 de maig
Es jugarà cada diumenge al matí
Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac

Els interessats a anunciar-vos a les 
instal·lacions del Pavelló Poliesportiu 
Municipal us podeu adreçar a les 
oficines del mateix Pavelló o al telèfon 

93 791 29 92
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Març dia a dia
agenda

“Voluntariat per la llengua” del Centre de 
Normalització Lingüística del Maresme
Organitzen: Centre de Normalització 
Lingüística del Maresme, Biblioteca Can 
Milans i Ajuntament de Caldes d’Estrac

Divendres 12  de març
A les 18:30 h a la Biblioteca Can Milans
HORA DEL CONTE
“Marrraaaamiiiaaaaoou” a 
càrrec de Mon Mas
Organitza: Biblioteca Can Milans

Dissabte 13 de març
A les 13h, al pavelló poliesportiu municipal
Futbol sala (Prebenjamí): Caldes 
d’Estrac FS vs CEIP La Llàntia 
Organitza: Club Caldes d’Estrac FS
Col·labora: Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

1r ANIVERSARI DE L’ESPAI JOVE
JORNADA DE PORTES OBERTES, a partir de 
les 17:00h. Pintada del graffitti de l’Espai Jove; 
Espectacle de malabars de foc; Espectacle 
dels Diables d’Estrac; Batalla de galls “rapers”
NIT DE CONCERTS JOVES, a partir 
de les 23:00h a la Sala Cultural
Organitza: Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

A les 18:30h, a l’Equipament de 
Promoció Econòmica i Cultural
CONFERÈNCIA: “La història del Camí 
de Santiago, un viatge a l’interior d’un 
mateix” a càrrec de Jaume Sabater Palmés
Organitza: Biblioteca Can Milans

A les 18:30h, al pavelló poliesportiu municipal
Futbol Sala (Preferent Catalana): Caldes 
d’Estrac FS vs CE Brasil-Grèvol”A”
Organitza: Club Caldes d’Estrac FS
Col·labora: Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

Diumenge 14 de març
A les 10h
21a CURSA POPULAR CALDES D’ESTRAC
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac 

Al matí a les pistes de la platja del Bassiot
PETANCA. Lliga Burriach
C.P. Caldes d’Estrac vs C.P. Palmera
Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac

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

Dimecres 17 de març
“SORTIM A PASSEJAR”
Passejades en grup pel municipi 
dirigides a la gent gran de Caldes.
Cal inscripció prèvia a Serveis Socials 
de l’Ajuntament. Tel. 93 791 00 05 
Organitza: Regidoria Serveis Socials 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

Divendres 19 de març
A les 18:30h a la Biblioteca Can Milans
HORA DEL CONTE
“Contes per menjar del xef Joan”
A càrrec de Joan Boher
Organitza: Biblioteca Can Milans

Dissabte 20 de març
A les 19h a l’Equipament de Promoció 
Econòmica i Cultural (La Fabriqueta) 
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “La 
Maternitat d’Elna. Bressol de l’Exili- 
1934/1944” I CONFERÈNCIA a càrrec de 
Miquel Torner - Marxaires Mataró Canigó
Organitza : Associació de Dones de Caldes 
Col·labora : Memorial Democràtic, 
Generalitat de Catalunya. Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació, Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, Marxaires Mataró Canigó, 
Caixa Laietana i  Fundació Palau

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

Dissabte 20  i diumenge 21 de març
SKIADA JOVE 2010
Per a més informació i inscripcions: 
Espai Jove. Tel.: 93 791 17 78
Organitza: Espai Jove

Dijous 25 de març
EXCURSIÓ  A TÀRREGA
Per a més informació i inscripcions: 
Agrupació de Pensionistes. Tel.: 93 791 1 7 50
Organitza: Agrupació de Pensionistes 
i Tercera Edat de Caldes d’Estrac

Divendres 26 de març
A les 18 h a la Sala Cultural
ASSEMBLEA DE L’AGRUPACIÓ 
DE PENSIONISTES
Organitza: Agrupació de Pensionistes 
i Tercera Edat de Caldes d’Estrac 

Dissabte 27de març
A les 18:30h, al pavelló poliesportiu municipal
Futbol Sala (Preferent Catalana): 
Caldes d’Estrac vs Brafa FS “A”
Organitza: Club Caldes d’Estrac FS
Col·labora: Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

Diumenge 28 de març
Al matí a les pistes de la platja del Bassiot
PETANCA. Lliga Burriach
C.P. Caldes d’Estrac vs C.P. AAVV Canet
Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac

Divendres 2 d’abril
A les 12 h a l’Equipament de 
Promoció Econòmica i Cultural
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
DEL XVIII TALLER DE BONSAIS
Organitza: Associació Amics del 
Bonsai de Caldes d’Estrac

Caldes d’Estrac, diumenge 4 d’abril 2010
A la Unitat Mòbil ubicada a la plaça de les Barques, de 10 a 14 h   

Vine a donar sang!
“La donació de sang és 
un gest de civisme i de 
responsabilitat vers el 
conjunt de la societat”  

     

Banc de Sang i Teixits de Catalunya - Delegació de Caldes d’Estrac
Associació de Donants de Sang del Maresme

Amb el suport de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
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notícies

Els mesos van passant i ja estem fent la 
quarta activitat. Què hem fet durant el 
primer trimestre? Activitats de presenta-
ció, mostra de la nostra cultura nadalen-
ca, i la primera trobada de mestres en la 
qual es va acabar de concretar el projecte 
i vam poder veure les cares dels nostres 
socis. 
Podeu veure l’exposició d’una mostra dels 
treballs fets pels nostres alumnes, tant al 
vestíbul de l’escola (davant l’aula de p3) 
on  hi trobareu un mural, com al bloc que 
compartim amb els nostres socis de pro-
jecte :

http://friendscomenius.blogspot.com
La quarta activitat és la preparació d’una 
llegenda o història local. Podreu veure’n 
el resultat a partir del proper 15 de març 
al bloc del projecte. 
A més, lligat amb la cinquena activitat, que 
serà l’estudi del nostre entorn natural, 4 
alumnes de l’escola aniran a finals d’abril 
a Byalistok (Polònia) a exercir d’ambaixa-
dors/res del nostre centre en la que serà 
la primera trobada d’alumnes. 
Us convidem a anar-nos seguint!       
 CEIP Sagrada Família - Comenius

El projecte Comenius 
va a tota màquina!

El proper 14 de març l’Espai Jove celebra el 
primer aniversari a les instal·lacions del cos-
tat del pavelló poliesportiu municipal. Per a 
aquesta data, la Regidoria de Joventut orga-
nitza una gran festa que començarà un dia 
abans, dissabte 13 de març, amb una jornada 
de portes obertes i activitats diverses i alho-
ra, engrescadores, com la pintura del grafitti 
de l’Espai, i espectacles com malabars de 
focs, actuació dels Diables d’Estrac, una ba-
talla de galls “rapers”, i una nit amb música, 
amb l’actuació de diferents grups (encara 
per confirmar en el moment de tancament 
d’aquest Portada). 

Cal destacar que la recaptació del bar 
d’aquest dia de festa es destinarà a ajuts per 
al poble d’Haití, a través del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament.

Coincidint amb el segon aniversari de la 

mort del poeta Palau i Fabre (23 de febrer 

de 2008) el jurat del I Premi Internacional 

d’Assaig Josep Palau i Fabre ha resolt que 

Jordi Cornudella és el guanyador, en la 

modalitat d’obra original, amb l’assaig titulat 

Les bones companyies. D’altra banda, Das 

vollkommene Leben. Vier Meditationen über 

das Glück (La vida plena. Quatre meditacions 

sobre la felicitat), de Michael Hampe, ha 

obtingut el premi en la modalitat de millor 

obra publicada a l’estranger.

El Jurat ha destacat la gran intel·ligència, 

finesa de lector i penetració intel·lectual 

Intensa activitat del jovent

En els darrers mesos, les activitats organit-
zades i realitzades per l’Àrea de Joventut a 
través de l’Espai Jove ha estat ben nombro-
sa: la 4a Baixada de Carretons i Andròmines 
durant la festa Major d’Hivern, la Nit Jove 
d’Hivern (ambdues amb la col·laboració dels 
Diables d’Estrac), l’Skiada Jove, amb una sor-
tida de més de 20 joves a l’estació d’esquí de 
Super Espot 2000, la decoració amb motius 
nadalencs de l’Espai Jove, el Campionat Juve-
nil de futbolí... 

Entre les activitats recents cal destacar la 
construcció del Rei Carnestoltes i un taller 
de màscares, a més d’un berenar jove (Dijous 
Gras) per celebrar el Carnaval 2010 i la futura 
programació de tallers: de DJ’s, de cuina jove;  
activitats: una nova Skiada Jove; i festes, com 
la que s’anomenarà “Caldes de colors”, una 
festa multicultural. 

Joventut programa una festa d’aniversari 
de l’Espai Jove amb fins benèfics

Atorguen el I Premi Internacional d’Assaig 
Josep Palau i Fabre en el segon aniversari de 
la mort del poeta

d’un assaig sobre el plaer de la lectura que 
mostra com els tractes assidus amb la poesia 
envaeixen la vida dels lectors que s’estimen 
els poetes, i també de com l’experiència de 
llegir versos s’emparenta amb l’experiència 
d’escoltar música. 

També, el Jurat ha aconsellat, i les entitats 
convocants han acceptat, crear una nova 
modalitat del premi Palau i Fabre que permeti 
la difusió entre nosaltres d’obres d’assaig de 
gran rellevància publicades a l’estranger i 
encara inèdites a casa nostra, i concedir-lo ja 
des de la present primera edició.

El I Premi Internacional d’Assaig Palau i Fabre, 
en la modalitat de millor obra publicada a 

l’estranger al llarg del 2009, ha recaigut en el 
llibre Das vollkommene Leben. Vier Meditationen 
über das Glück (La vida plena. Quatre meditacions 
sobre la felicitat), de Michael Hampe. Sobre 
aquesta obra, el Jurat ha manifestat que “és 
un bon exemple del tractament de qüestions 
filosòfiques bàsiques en forma d’assaig literari”.

El Jurat, integrat per escriptors i intel·lectuals 
de gran prestigi i de diversos àmbits culturals 
europeus, ha valorat positivament la qualitat 
mitjana de les obres presentades, i especialment 
la de les dues guanyadores, i considera que 
“són dignes representants de l’assaig com a 
gènere literari”. També ha volgut  fer un esment 
particular de l’obra de François Flahault, Le 
crépuscule de Prométhée, de la qual en recomana 
la publicació. Les dues obres guanyadores seran 
editades per Galàxia Gutenberg/Círculo de 
Lectores i seran presentades en un acte públic 
al llarg de la segona quinzena de setembre.
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esports

La caldenca 
Berta Llorca, 
seleccionada 
per la Federació 
Catalana de 
Patinatge per 
a un programa 
pilot

L’equip aleví mixt del Club de Bàsquet de Caldes, 
que pertany al grup 1 està d’enhorabona. Aquest 
conjunt ha acabat la primera fase com a primer de 
grup amb un total de 10 victòries, 428 punts a fa-
vor i només 29 punts en contra.  L’equip, coordinat 
per la Maria i entrenat per en Miki (CB Arenys) i en 
Pol com a segon, de ben segur ens faran viure una 
temporada plena de bons moments si refermen les 
estadístiques que fins ara han aconseguit.

L’èxit del bàsquet caldenc, a més, té continuïtat 
amb la Mariel López -jugadora- i la Maria, delega-
da del mateix equip de categoria Cadet A femení, 

del Club de Bàsquet Arenys, que han aconseguit la 

classificació per a disputar la segona fase del cam-

pionat, dins del grup 1 preferent del Campionat de 

Catalunya. El partit clau es va viure en directe al 

nostre pavelló poliesportiu municipal de Caldes, 

amb final d’infart inclòs, però amb victòria final de 

7 punts, 57 a 50, davant de tot un gran del bàsquet, 

el CB Tarragona 2017. L’entesa i col·laboració en-

tre Caldes i Arenys de Mar –de la que també en 

gaudeixen els nens de l’escola base del bàsquet 

caldenc- va fer possible viure en directe a Caldes 

aquest partit.

Tot a punt 
per la 21a 
Cursa 
Popular
El proper 14 de març se 
celebra una nova edició de 
la Cursa Popular de Caldes, 
una prova atlètica inscrita 
en la Federació Catalana 
d’Atletisme que enguany 
tancarà les inscripcions als 
700 corredors. 

L'any 2008, la Regidoria 
d'Esports va recuperar amb 
èxit la celebració de la Cur-
sa Popular, després d'uns 
quants anys d'interrupció. 
Des d'aleshores, cada any 
augmenta el registre de 
corredors, per l'alta deman-
da de participació, ja que es 
tracta d'una cursa federada 
que compta amb el precís 
sistema de cronometratge 
Championchip.

Berta Llorca Sants, caldenca 
que entrena actualment al CP 
Parets, ha estat seleccionada 
per la Federació Catalana de 
Patinatge Artístic dins del grup 
de certificat, per al Pla Pilot de 
Tecnificació, que es realitza al 
Centre d’Alt Rendiment (CAR) 
de Sant Cugat.

Aquest programa té com a fi-
nalitat incrementar l’alt nivell 
esportiu, mitjançant activitats 
que es desenvolupen en Cen-
tres d’Alt Rendiment (CAR), 
amb l’objectiu de facilitar la 
detecció d’esportistes que 
podran integrar-se posteri-
orment en un programa d’alt 
rendiment.

La Regidoria d’Esports se 
suma a les felicitacions que 
pares i amigues de la Berta li 
volen transmetre tant a ella 
com als seus entrenadors del 
CP Parets pel gran esforç que 
duen a terme, i destaquen 
la  gran oportunitat que sens 
dubte la Berta sabrà aprofitar. 
Felicitats, Berta!

Èxits esportius del CB Caldes

Caldes acull el Campionat de Catalunya Absolut 
de Duo Kata i Kumite
El pavelló poliesportiu va acollir el passat 21 de febrer el Campionat de Catalunya Absolut del sistema 
Duo Kata i Kumite, una de les disciplines d’art marcial dins del Jiu-Jitsu. L’acte va obtenir una gran expec-
tació de públic i va estar presidit pel regidor d’Esports, Joan Vázquez.

Durant tot el matí es va poder gaudir d’aquests esport gràcies al conveni de col·laboració existent entre 
l’Ajuntament  i la Federació Catalana de Judo i Disciplines Associades (DA), a través del qual el nostre 
municipi és l’escenari de competicions i exhibicions d’aquest esport. 

En el darrer any, el pavelló ha estat escenari de diverses activitats com un seminari de Judo infantil, diver-
sos exàmens tècnics de pas de grau, algunes estades al municipi de Nihon-tai-jitsu, Aikido o el Campionat 
de Catalunya infantil de Jiu-Jitsu.
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Una exposició 
mostra al públic 
infantil la 
importància d’una 
alimentació sana
“Menja bé, tu hi guanyes!” és el títol de 
l’exposició que a principis de març mostrarà 
als joves de Caldes d’edats compreses entre els 
8 i els 12 anys la importància de mantenir una 
alimentació sana i equilibrada i un exercici físic 
adient a les nostres condicions.

Organitzada per la Regidoria de Sanitat amb 
la col·laboració de la Diputació de Barcelona, 
l’exposició té l’objectiu de promoure hàbits ali-
mentaris saludables entre els infants perquè és 
la bona alimentació la que determina, en gran 
mesura, la salut quan som persones adultes. És 
doncs molt important desenvolupar hàbits ali-
mentaris que garanteixin una bona salut al llarg 
de la vida. A més, alimentar-se bé també ens 
garanteix una infància plena d’energia, vitalitat, 
bellesa, intel·ligència i alegria.

Aquesta exposició pretén, de manera didàctica, 
potenciar aquests valors, donant rellevància a 
l’alimentació com a eina útil, on els infants són 
els principals protagonistes. Així, la mostra, 
–que romandrà oberta entre els dies 1 i 16 de 
març a l’Equipament de Promoció Econòmica i 
Cultural– ofereix consells als més joves com els 
següents:

 Recarrega energies, dormint entre 8 i 9 
hores cada nit

 Tria i combina els aliments de la millor 
manera

 Renta bé els aliments, les mans i les 
dents

 Per sentir-te en forma, mou-te, corre i 
salta!

 Beu de 4 a 8 gots d’aigua al dia

 Recorda: 5 àpats al dia!: esmorzar, refri-
geri, dinar, berenar i sopar

 La piràmide dels aliments

L’exposició compta amb diferents suports 
com un DVD de jocs interactius que es po-
den descarregar, els panells informatius que 
s’obren fàcilment, i un audiovisual. A més, a 
cada espai hi ha algun element amagat: la pi-
ràmide dels aliments amb la seva classifica-
ció, l’audiovisual en el que una colla de nens i 
nenes mostren com combinar els aliments de 
forma variada i divertida per créixer sa, i els 
jocs multimèdia per comprovar el que s’ha 
après tot jugant.

El proper 11 de març tindrà lloc l’acte de pre-
sentació de la 16a Pesolada de Caldes d’Es-
trac, una mostra gastronòmica plenament 
consolidada que ha esdevingut un referent a 
la comarca. Tant és així, que enguany seran 24 
els restaurants que hi participaran amb me-
nús i plats elaborats amb la varietat del Pèsol 
de la Floreta. A més, el 2n Concurs de Cuina de 
Pèsol –tot un èxit de participació d’escoles de 
restauració catalanes- portarà a Caldes la xef 
maresmenca Carme Ruscalleda, que lliurarà 
els premis durant l’acte de presentació de la 
Pesolada, que enguany s’allargarà fins el 2 de 
maig.

La 16a edició de la Pesolada arriba enguany 
amb novetats destacades, entre les que des-
taca l’àmplia participació de restauradors de 
la comarca. A més del sector de la restauració 
caldenca, han confirmat la seva presència res-
taurants d’Argentona, Arenys de Mar, Arenys 
de Munt, Mataró, Sant Andreu de Llavaneres, 
Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar i Sant 

Un total de 24 restaurants 
participaran en la 16a Pesolada

Vicenç de Montalt. En total, prendran part 
d’aquesta mostra gastronòmica 24 restau-
rants de 9 poblacions del Maresme. “Estem 
satisfets de la bona acollida que ha obtingut la 
Pesolada pel salt qualitatiu que suposa l’aug-
ment de restauradors participants”, explica 
el regidor de Promoció Econòmica, Comerç i 
Turisme, Àngel Rusiñol.

Els restauradors participants elaboraran a 
les seves cuines plats i menús amb el Pèsol 
de la Floreta com a protagonista, entre el 12 
de març i el 2 de maig, a preus especials. L’ex-
quisidesa d’aquesta varietat de pèsol, que es 
conrea al Maresme –afavorit pel suau i benig-
ne clima de la comarca–, fa que sigui un pro-
ducte molt preuat en gastronomia, perquè és 
més tendre, no és gens farinós i la dolçor és 
una de les seves característiques més desta-
cades. La seva cuina permet, a més, elaborar 
tot tipus de plats.

Durant l’acte de presentació de la 16a Peso-
lada, que se celebrarà el proper 11 de març 
-a partir de les 7 de la tarda a la Sala Cultural 
(edifici consistorial)- els restauradors parti-
cipants a la mostra oferiran els seus plats als 
convidats. També es lliurarà el premi del 2n 
Concurs de Cuina de Pèsol de Caldes d’Estrac, 
adreçat a alumnes de les escoles de restau-
ració que des del matí hauran cuinat els seus 
plats amb el Pèsol de la Floreta. La xef cata-
lana Carme Ruscalleda, del restaurant Santa 
Pau de Sant Pol de Mar, serà l’encarregada 
de lliurar els premis als guanyadors d’aquest 
concurs.

Cal recordar que la Pesolada de Caldes d’Es-
trac va néixer ara fa 16 anys de la mà d’un grup 
de restauradors de Caldes que sota el nom 
d’Unicost,  feia revifar el cultiu d’un producte 
autòcton del Maresme molt apreciat però que 
patia un cert desús, el Pèsol de la Floreta.  Al-
tres poblacions de la comarca aviat es van su-
mar a la promoció d’aquesta delícia gastronò-
mica i es van organitzar cites gastronòmiques 
al voltant d’aquest llegum. Caldes d’Estrac, 
fou doncs la pionera en la promoció del pèsol, 
i avui tothom recorda els primers certàmens.

Caldes d’Estrac:   Can Suñé, El Taller, El Vellard, Fonda Manau,  
    Hotel Colon, Hotel Jet, Marola, Petit Suñé,  
    Pizzeria Estrac, Voramar

Arenys de Mar:    La Perera, Nou de nou 

Arenys de Munt:    Collsacreu, L’Era Restaurant

Argentona:    Can Baladia, Celler d’Argentona

Mataró:     Castell de Mata, Sangiovese 

Sant Andreu de Llavaneres:   Can Morera dels Tarongers, Pins Mar

Sant Iscle de Vallalta:   Can Mingo

Sant Pol de Mar:    El Sot del Morer

Sant Vicenç de Montalt:   Casinet Bar, Castell de l’OliverRE
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sala de sessions

col·laboració

Acords del Ple ordinari de 25 de gener de 2010

Acords del Ple extraordinari de 29 de gener
de 2010

Sistemes per estalviar aigua als nostres habitatges
Consumim una mitjana de 
180 litres d’aigua potable al 
dia per persona. Utilitzem 
aquesta aigua per beure i cui-
nar, el bany, el lavabo, rentar la 
roba, rentar els plats, regar el 
nostre jardí i rentar el cotxe.

Moltes d’aquestes accions es 
podrien fer sense fer servir 
l’aigua potable, i si a més su-
mem les fuites i els mals hà-
bits...

Aplicant sistemes d’estalvi 
d’aigua i millorant els nostres 
hàbits, podem estalviar grans 
quantitats de litres a les nos-
tres llars.

El següent quadre és il-
lustratiu del consum d’aigua 
aproximat a les nostres llars:

Banys i dutxes: 39%

Rentavaixelles: 10%

Beure:  1%

WC: 20%

Cuina: 6%

Rentadora: 12%

Neteja: 6%

Aquí teniu uns quants consells 
per estalviar aigua:

 Les aixetes: Cal obrir-les 
amb seny. El cabal normal 
d’una aixeta és de 12 litres 
per minut, aproximadament. 
Si deixem l’aixeta oberta quan 
ens rentem les dents, podem 
arribar a malbaratar 10.000 
litres d’aigua l’any!

 Les fuites: Són fàcils de 
comprovar: verifiqueu el vos-
tre comptador a la nit, quan 
tingueu tots els aparells apa-
gats, amb una hora d’interval i 
així sabreu si n’hi ha, de fuites. 

 Instal·lar una dutxa eco-
nòmica, un reductor de ca-
bal a la dutxa/banyera o una 
aixeta termostàtica: Estal-
viareu uns 70€/any i sempre 
és millor dutxar-se que no ba-
nyar-se.

 Instal·lar un sistema de 
doble descàrrega per al WC 
o un dispositiu per disminuir 
el volum d’aigua de la cister-
na (posant-hi una ampolla de 
plàstic, per exemple): Estalvia-
reu uns 35€/any.

 Electrodomèstics de clas-
se A: Poc a poc hem d’anar 
canviant els electrodomèstics 
antics per uns de nous de clas-
se A. Així estalviarem aigua i 
energia elèctrica.

 Recuperar l’aigua de la 
pluja: per regar les plantes i el 
jardí i rentar el cotxe!

Per a més informació consul-
teu l’Agència Catalana de l’Ai-
gua: www.gencat.net/aca

  Aprovació de l’acta de la sessió anterior

 Acta 30 novembre aprovada per unanimitat

 L’acta del ple de 21 de desembre queda aprovada amb  
 els vots a favor de CiU i en contra de PSC-PSOE

  Despatx de l’alcaldia

(En aquest punt, l’alcalde suspèn el Ple)

L’energia és un bé escàs i es-

gotable. La seva  producció 

compromet els recursos natu-

rals i el medi ambient. 

Utilitzar-la de forma respon-

sable és compartir un bé molt 

valuós que ens pertany a tots.

Gràcies per la vostra contribu-

ció.

Tomás García
Assessor energètic

(S’inicia el Ple en el punt en el que es va 
quedar en la sessió anterior)

  Aprovació de la nova fitxa descriptiva del lloc 
de treball: “Auxiliar Tècnic/a del Territori”

Deixar sense efecte la fitxa descriptiva del lloc de treball 
amb denominació: “Auxiliar Tècnic Delineant” per no 

ajustar-se aquesta denominació a l’actual normativa i 
aprovar la nova fitxa descriptiva del lloc de treball

Proposta aprovada amb els vots a favor del grup municipal 
de CiU i l’abstenció dels regidors del PSC-PSOE.

  Aprovació de l’amortització supressió 
d’una plaça de la plantilla de personal

Aprovar l’amortització supressió de la plaça de l’escala 
d’administració especial, subescala tècnica, tècnic 
de grau mig arquitecte tècnic, degut a que una plaça 
d’aquestes característiques és innecessària per les 
característiques del municipi de Caldes d’Estrac.

Proposta aprovada amb els vots a favor del grup municipal 
de CiU i els vots en contra dels regidors del PSC-PSOE.

Mocions:
  Aprovació d’un ajut econòmic per col·laborar a 

pal·liar la catàstrofe que ha patit el poble haitià.

Aprovada per unanimitat.
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tribuna

Mentir i desinformar 
o com fer el ridícul i 
quedar-se tan tranquil

És el que es dedueix de la lectura de l’article sobre l’endeuta-
ment que publica el PSC local en el seu “Opinions” on s’hi con-
tenen diverses mentides i on sobretot, es deixa de dir el més 
important i el que justifica tota l’acció. Malament si és mala fe, 
pitjor encara si és ignorància.

I és que enlloc diuen que el crèdit que ha concedit el Ministeri 
d’Indústria per a l’execució de l’obra del pàrquing fotovoltaic del 
davant del poliesportiu, es tornarà amb els ingressos que s’ob-
tenen per la venda de l’energia que produiran les plaques foto-
voltaiques que s’instal·laran a l’aparcament on s’executa l’obra. 
A part de dir algunes altres falsedats que ni val la pena citar, 
curiosament “s’obliden” de dir el més important. Fan el ridícul 
una altra vegada intentant –inútilment- enganyar els ciutadans 
i ciutadanes de Caldes. 

Com tampoc diuen que la venda d’energia està garantida –per 
Llei- durant 25 anys, mentre que el crèdit es tornarà en un mà-
xim de quinze. És a dir, l’Ajuntament hi guanyarà diners, molts 
diners en l’operació, tal i com fan molts altres ajuntaments de 
tota Espanya on, la seva respectiva oposició, sens dubte més 
“ben informada”, en lloc de criticar, s’apunta a operacions com 
aquesta que a més, són respectuoses amb el medi ambient i 
serveixen d’exemple per als particulars.

Tant és així que per a l’any 2010, el Fons d’Inversió Local que ha 
preparat el govern Zapatero, estableix ajudes per a operacions 
com aquesta. Mentre aquí a Caldes ells ho critiquen, els seus 
companys de partit i en general, tothom a tot arreu, ho alaba i 
ho considera un encert.

Sincerament, hi ha vegades que callar és una virtut enfront del 
parlar sense saber del que es parla o pitjor encara, intentant en-
ganyar la ciutadania, fet aquest cada cop més improbable atès 
el món de comunicació global en què vivim. Per això parlem del 
nou ridícul que ha comès el PSC local.

Els diners per “tornar” el crèdit del 
Ministeri d’Indústria s’obtenen per la 

venda de l’energia que generen les plaques 
fotovoltaiques i encara en sobren!!

Parlar del crèdit i de l’endeutament sense citar 
els ingressos o és ignorància o és mala fe. En 
qualsevol cas, és fer el ridícul més espantós

14



les recomanacions del mes de Can Milans
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ÓEl símbol perdut  / Dan Brown

Washington DC: Robert Langdon, 
professor de simbologia de la 
Universitat de Harvard, vola cap a la 
capital dels Estats Units per donar 
una classe magistral al Capitoli. Poc 
després de la seva arribada, apareix al 
centre de la Rotonda un objecte amb 
un missatge desconcertant xifrat en 
cinc símbols. En aquesta enigmàtica 
inscripció en Langdon hi reconeix 
de seguida una invitació atàvica, una 
crida misteriosa que prové d’un món 
esotèric i llunyà. Aquest descobriment 
coincideix amb el segrest del seu amic 
i mentor, Peter Solomon, filantrop i 
membre de la maçoneria. En Langdon 
comprèn que els dos fets estan 
relacionats i no li queda sinó acceptar 
el repte de resoldre aquest estrany 
misteri. A partir d’aquí, en Langdon 
és arrossegat a una aventura plena de 
revelacions inquietants que el portarà 
cap als túnels, temples i cambres 
secretes de la ciutat més important 
dels Estats Units.

Activitats març:
Divendres, 12 de març: Hora del conte, Marrraaammmiiioou!, a càrrec de Mon Mas. A les 18.30h.
Dissabte, 13 de març: Conferència, La història del camí de Santiago, un viatge a l’interior d’un 
mateix. A càrrec de Jaume Sabater.  A les 18.30h a la sala d’actes del Local de Promoció Econòmica 
(La Fabriqueta).
Divendres, 19 de març: Hora del conte, Contes per menjar del Xef Joan, a càrrec de Joan Boher. A 
les 18.30h.

Domina las técnicas de Photoshop  
Mike Crawford

Domina las técnicas de Photoshop 
explora totes les etapes de la fotografia 
digital. Aquesta completa guia mostra 
com poden aplicar-se les eines, filtres, 
diàlegs i processos de Photoshop de 
forma subtil i professional per crear 
increïbles impressions i imatges digitals 
per a una àmplia gamma d’aplicacions. 
S’inclou la creació d’impressions de 
qualitat d’exposició, la preparació de 
les imatges per a imprimir, com afegir 
marques d’aigua i altres mesures de 
seguretat, i com augmentar al màxim 
conservant la qualitat. Aquest llibre 
estén un pont creatiu i tècnic entre les 
possibilitats creatives de la fotografia 
i els recursos tecnològics necessaris 
per convertir la inspiració en resultats 
professionals.

Infiltrados / Martin Scorsese

El Departament de Policia de 
Massachussets es veu envoltat en una 
guerra campal per a derrotar la banda 
de crim organitzat més gran de la ciutat. 
L’estratègia és acabar amb el regnat del 
poderós cap de la màfia Frank Costello 
des de dins. A un jove principiant, 
Billy Costigan, criat al sud de Boston, 
li encarreguen que s’infiltri a la màfia 
dirigida per Costello. Mentre Billy intenta 
guanyar-se la confiança de Costello, un 
altre jove policia que també ha sorgit 
dels carrers del sud, Colin Sullivan, puja 
ràpidament de categoria dins de la 
policia de l’Estat. Colin, que s’ha guanyat 
un bon lloc a la unitat d’investigacions 
especials, forma part d’un grup d’oficials 
d’elit la missió dels quals és acabar amb 
Costello. Però el que els seus superiors 
no saben és que Colin treballa per a 
Costello, i el manté un pas per endavant 
de la policia. Tots dos acaben totalment 
consumits per la seva doble vida. Però 
quan els gàngsters i la policia s’adonen 
que hi ha un talp entre ells, Billy i Colin es 
troben en el perill constant que els agafin 
i quedin exposats a l’enemic, i cadascun 
ha d’afanyar-se en desvetllar la identitat 
de l’altre per salvar-se a si mateix.

Un cargol fabufantàstic
Eulàlia Canal

El Cargol és un animal eixerit i 
sensible. Viu al camp amb les seves 
amigues, la Vaca, l’Oca i la Cabra. La 
Vaca és amorosa i es preocupa per 
tothom. L’Oca i la Cabra són una mica 
esbojarrades, fan molt de xivarri i es 
fiquen per tot arreu. El Cargol sovint se 
sent sol, envoltat d’animals més ràpids 
i més forts que ell. El Cargol, però, 
farà nous amics i trobarà una manera 
divertida de comunicar-se i fer-se 
escoltar per tothom.

CONFERÈNCIA: LA HISTÒRIA DEL CAMÍ DE SANTIAGO, UN VIATGE A L’INTERIOR D’UN MATEIX
Jaume Sabater Palmés va néixer a Barcelona el 1946 i resideix, des de 1993, a la població costanera de Pineda de Mar.
La conferència anirà orientada a explicar el com, el quan i les arrels del Camí de Santiago, com eren els peregrinatges 
a l’Antiguitat,  les rutes més conegudes per arribar a Santiago de Compostela, i altres temes relacionats amb el Camí 
Xacobeo.
La seva antiga feina com a guia turístic, la seva faceta d’historiador i conferenciant i els múltiples 
peregrinatges a Santiago fan de Jaume Sabater, un excel·lent narrador d’històries.
L’autor també presentarà el seu últim llibre, Un Ángel en el Camino de Santiago, on Lucía, una 

noia de vint-i-set anys, maltractada i humiliada pel seu marit, decideix posar fi a la seva existència. Tot i això, abans 
de culminar el seu acte, Bienvenida, una desconeguda, intentarà fer-li entendre com pot ser-ne de meravellosa  
la vida.  I per demostrar-li, la convidarà a acompanyar-la a recórrer el Camí de Santiago.
Altres obres de l’autor són  Los misterios de Colón (1996), Nada es por casualidad (1997), Operación Morfeo 
(1998), Los prodigios del Camino (2002), La sombra de Leverkusen (2006) i Glasgow, el sueño continúa 
(2007).
Emprenem, doncs, el viatge cap a la ruta mil·lenària aprofitant l’entrada de  l’any Xacobeo 2010. 
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