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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)

Aquest butlletí està imprès amb paper reciclat que s’obté de paper vell o residual. Aquest paper garanteix que com a mínim conté el 90% 
en pes de f ibres de recuperació i, a més, s’ha elaborat sense utilitzar clor en el procés de decoloració de la pasta. D’altra banda, la tinta 
utilitzada no porta olis minerals i està composada per materials reciclables i no contaminants.

Joaquim Arnó i Porras
Alcalde

Coincidint amb l’inici de l’estiu, hem preparat un Portada especial, 
amb informació detallada del nou sistema de recollida de residus, 
fruit de la recent adjudicació d’aquest servei i el de la neteja viària 
i de platges, que esperem que signifiquin un salt endavant en el 
respecte i l’aspecte del nostre entorn ciutadà més immediat.
A les pàgines interiors hi ha una explicació resumida i el més 
entenedora possible de tots els canvis i millores. Com diu 
la dita “és tan net qui més neteja com qui menys embruta” 
i per tant, a part de posar en funcionament tots els medis 
humans i tècnics necessaris, sempre caldrà la col·laboració 
de tots en vetllar perquè aquesta màxima s’acompleixi. 
Honestament crec que entre tots hem de fer el possible per 
treure’ns de sobre l’estigma de que som un dels municipis del 
Maresme que menys recicla. Ja no és només pel seu efecte 
mediambiental sinó per l’econòmic, que ens cal corregir aquesta 
situació. Tot residu que no se selecciona acaba transportat a 
la Planta de Tractament de Mataró, a la qual paguem per cada 
quilo que hi portem. Sense recordar ara l’estafa descoberta 
durant els anys anteriors, sembla molt clar que cal aportar-hi 
el menys possible per així estalviar-nos els quilos de més.
En aquest butlletí també hi trobareu una detallada explicació 
d’un aspecte important de les finances municipals: el deute. Com 
comprovareu en llegir-lo, res a veure amb les veus alarmistes i 
catastrofistes dels qui només busquen sembrar la discòrdia i el 
malestar. A cada acte públic que celebrem ho expliquem i ho 
tornarem a fer sempre que calgui. L’Ajuntament és de tots i per 
això ens esforcem a fer la seva gestió el més transparent possible.
Ben aviat convocarem un nou acte públic per fer balanç 
dels dos primers anys del nostre govern. Parlarem 
d’aquest temes i d’altres, així com dels que se’ns plantegin. 
Res a amagar, tot a explicar! Caldes s’ho val !!
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TEMA DEL MES

El deute de l’Ajuntament
n En relació a la difusió pública i recent 
d’opinions i comentaris alarmistes i 
injustificats sobre la situació de les 
finances municipals, l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac vol fer públiques 
les següents consideracions: 

PRIMERA.-  El deute de l’Ajuntament 
a 31.12.2012 és de 4,759 milions d’€ 
d’acord amb les dades que publica el 
Ministeri d’Economia. Dins d’aquest 
deute general s’inclou el préstec 
productiu FOMIT de 2 milions d’€ que 
ha servit per a finançar les obres del 
pàrquing fotovoltaic, la reforma del 
passeig dels Anglesos i l’avantprojecte 
d’ampliació dels Banys Termals que ha 
fet possible una nova concessió, que 
ara no costa diners als ciutadans.

SEGONA.- Aquest és un préstec a llarg 
termini (10 anys), que es paga amb els 
ingressos de la producció d’energia 
elèctrica fotovoltaica durant els 25 anys 
de vigència del contracte amb ENDESA. 
A més, gràcies a  la inversió efectuada, 
la zona blava afectada ha incrementat 
la seva recaptació en més de 20 mil €/
any. Es tracta doncs d’un préstec que 
ha servit per a millorar infraestructures, 
que genera ingressos i que no afecta 
els recursos ordinaris municipals.

TERCERA.- El govern municipal, 
atesa la situació de crisi econòmica 
generalitzada, va optar per acudir al 
deute per finançar obres públiques 
necessàries com ara l’urbanització del 
barri de la Isla, la reconstrucció del mur i 
de l’espai de la carretera de Sant Vicenç, 
en comptes de fer-les pagar als veïns 
mitjançant contribucions especials, tal 
i com s’havia fet en anys anteriors. En 
total, es pot parlar de 800 mil € que 
s’han finançat d’aquesta manera.

QUARTA.- Al mateix temps, el govern 
municipal ha hagut de fer front a la 
morositat de les administracions, 
especialment de la Generalitat 
(quasi 1 milió d’€), acudint al crèdit 
de tresoreria de 1,8 milions d’€ que 
el 2012 va promoure el Ministeri 
d’Hisenda per facilitar el pagament 
al conjunt dels seus proveïdors i 
empreses que han fet obra pública.

CINQUENA.- Cal esmentar que quan 
es va demanar el préstec anterior, la 
morositat que suportava l’Ajuntament 
era de 2,4 milions d’€. Es tracta per 
tant, d’una operació de tresoreria a 
10 anys i que igualment com la del 
FOMIT no implica cap tensió a les 
arques municipals, que la poden 
atendre amb els seus ingressos 
ordinaris sense problemes.
SISENA.- Un altre motiu per acudir 
al deute ha estat la morositat 
detectada en els ingressos fiscals 
(impostos i taxes). En total, més de 
700 mil € pendents de cobrament.
SETENA.- No gens menys important 
ha estat la caiguda d’ingressos dels 
darrers anys, igual com està passant al 
conjunt de les administracions locals. 
A Caldes, per exemple, els ingressos 
provinents de l’activitat immobiliària 
han caigut des dels 170 mil € previstos 
el 2007  fins als 10 mil € del 2013.
VUITENA.- Malgrat les circumstàncies 
negatives anteriors que justifiquen 
sobradament el deute contret, el 
Govern Municipal ha estat plenament 
conscient del dèficit econòmic 
estructural de l’Ajuntament i per això ha 
impulsat una decidida reestructuració 
de les finances municipals buscant 
nous ingressos alternatius i reduint al 
màxim les despeses innecessàries.
NOVENA.- En aquest sentit, una de 
les principals actuacions ha estat la 
de regular les concessions municipals 
i actius públics, eliminant privilegis 
i incrementant el seu rendiment. En 

concret s’ha passat dels 117 mil € de 
l’any 2006 als 580 mil € del 2012.
DESENA.- Igualment també s’han 
buscat ingressos atípics i/o estalvis 
importants com poden ser els de la 
zona blava -190 mil €/any-, la venda 
d’energia fotovoltaica  -86 mil€/any-, i 
les subvencions d’altres administracions 
(FEDER, Diputació Barcelona, etc.)
ONZENA.-  En definitiva, l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac vol fer arribar als 
ciutadans i ciutadanes la seva més 
ferma convicció de que la gestió 
econòmica dels recursos públics ha 
millorat en els darrers anys, que el 
deute és important, però raonable 
i assumible a canvi de millores 
substancials i d’inversions productives.
DOTZENA.- Igualment, l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac reitera el seu 
propòsit de seguir racionalitzant els 
serveis i prestacions tot millorant el 
rendiment dels recursos econòmics 
per a facilitar el millor grau possible 
de qualitat al conjunt dels caldencs 
i caldenques que en són, en 
definitiva, els únics destinataris.
TRETZENA.- Finalment, l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac denuncia les 
pràctiques reiterades de manipulació 
de la informació que interessadament 
alguns utilitzen i referma la seva 
voluntat de facilitar i difondre totes les 
dades i explicacions de la seva activitat 
al conjunt de la ciutadania, mitjançant 
els canals informatius establerts (actes, 
publicacions, reunions) o aquells altres 
que es puguin establir (consultes, 
documentació, entrevistes, etc).
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VIA PÚBLICA

El servei de neteja prioritza el manteniment 
continu i el respecte al medi ambient
Per poder gaudir de carrers, places, parcs, jardins 
i platges netes, el servei de neteja s’ha planificat 
tenint en compte els usos i les necessitats de cada 
zona. L’escombrat mecànic amb reforços manuals 
segons zona i temporada n’és una característica 
principal, igualment com la neteja amb aigua a pressió 
i baldeig, que també vénen condicionats per la 
peculiar configuració dels carrers de Caldes (pendents 
pronunciades, voreres estretes, urbanitzacions de 
segona residència, platges amples i de temporada).
Naturalment, la neteja inclou especial atenció als 
embornals i escocells, a més del buidat, manteniment 
i reposició de les prop de 200 papereres que hi 
ha repartides pel territori urbà i de platges.  

Residus:  nous contenidors per a 
totes les recollides específiques
Pel que fa la recollida de residus i després d’un molt 
acurat estudi de l’experiència acumulada en els 
darrers anys, a part de la renovació de la flota i del 
material, es preveuen 35 àrees d’aportació repartides 
adequadament pel municipi amb un total de 274 
contenidors: 63 contenidors de rebuig, 36 de matèria 
orgànica, 70 de paper-cartró, 70 d’envasos i 35 de vidre. 
Són contenidors nous, de capacitat mitjana (1.100 litres), 
fàcilment accessibles que, a més, veuran incrementada 
la freqüència de la seva neteja (in situ, mitjançant vehicle 
adaptat), per evitar males olors i problemes de salubritat. 
Com a novetat principal aquest contenidors 
incorporen el sistema RFID de pesatge automàtic 
que permetrà control permanent i seguiment total 
de la recollida, per al seu posterior tractament 
i també per a una millor planificació.
L’empresa GBI, que es fa càrrec del servei, també aporta 
més i millor maquinària per a la neteja de platges 
(uns 42.000 m2 de sorra) i més dotació de personal, 
especialment durant la temporada de més ocupació.
En conjunt, qualitativament i quantitativa, aquesta 
adjudicació suposa un salt endavant molt important 
en la qualitat de vida dels caldencs i caldenques.

Després de dos procesos concursals oberts consecutius, l’Ajuntament ha adjudicat a l’empresa GBI 
Serveis la neteja de l’espai públic i la recollida de la brossa domiciliària. Són serveis bàsics municipals 
que a partir d’ara incorporaran criteris de qualitat i sostenibilitat i s’acompanyaran dels instruments 
necessaris per a una actitud respectuosa amb el medi ambient. Serà bo, però, que els ciutadans 
també s’impliquin i col·laborin activament, adoptant bons hàbits en la gestió de residus i en la neteja 
de l’espai públic, perquè com diu la dita: “tan net és qui més neteja com qui menys embruta”.

Caldes fa un pas endavant per cuidar la seva imatge i garantir salubritat
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VIA PÚBLICA

Caldes fa un pas endavant per cuidar la seva imatge i garantir salubritat

ALGUNES XIFRES
Freqüència de neteja: diària (programada per sectors), reforç en temporada alta

Freqüència de recollida de residus: diària (amb excepcions 
segons matèria, mai dos dies seguits sense recollir)

Recollida total de residus (2011): 1.835,86 tones

Recollida selectiva (2011): Rebuig (1.419 t), Orgànica (No), Paper-Cartró (82,4 t), Envasos 
(46,3 t), Vidre (90,5 t). En conjunt: 22,7 % del total (mitjana del Maresme: 43,1%).

Rendiment de la recollida (sense considerar transport): 33 contenidors/hora

Transport de residus: Rebuig, Orgànica, Paper i Cartró a 
Mataró, envasos a Palautordera, Vidre a Mollet. 

Entre recollida i transport, un camió i personal 
suficient, a ple rendiment, tots els dies

L’import de l’adjudicació ha estat de 524.183 €/any per 10 anys, 
quantitat que suposa una ràtio de 77,2 €/hab/any

Segons el darrer cens, a finals del 2012, el nombre d’habitants era de 2.773, i la d’habitatges 
de 1.940 (dades INE). Per a fer els càlculs, s’ha considerat el promig estadístic habitual de 
3,5 habitants a cada llar. En total, 6.790 persones que són, en realitat, els usuaris teòrics 
del serveis adjudicats (neteja viària, recollida i tractament de residus, neteja de platges). 
Segons dades estadístiques de la Diputació de Barcelona, la ràtio mitjana a Catalunya és de 
77,8 €/hab/any, per tant, la xifra de l’adjudicació de Caldes és perfectament homologable.
Aquest mateix estudi de la Diputació determina una ràtio de 48,5 habitants per paperera. 
En el cas de Caldes, si considerem el parc actual (152 papereres) i la previsió immediata 
d’arribar a les 200, obtindrem la ràtio de 33 habitants/paparera, millor resultat que el de la 
mitjana catalana”.

Es redueixen les àrees 
d’aportació (de 75 a 35) 
amb contenidors nous 
per facilitar una recollida 
més eficient i ocupar 
menys via pública

Els contenidors 
es netejaran “in 
situ”, mitjançant 
un camió 
adaptat per a 
aquest servei
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n Seleccionar la brossa en 
origen i dipositar-la al contenidor 
corresponent no és un caprici 
ni una moda. És una necessitat, 
i a més, un estalvi per a tots.
Bàsicament es tracta de recollir 
separadament diferents fraccions 
dels residus amb la finalitat de 
poder-les reciclar. La recollida 
selectiva estalvia energia i 
possibilita la fabricació de nous 
productes, evitant que acabin 
en abocadors o incineradores. 

RECICLATGE

La recollida selectiva és més 
important del que sembla!
Caldes, un dels pobles pitjors fins ara

La recollida selectiva ha augmentat 
progressivament al llarg dels 
últims anys a Catalunya i varia 
segons les característiques dels 
municipis, els models de recollida 
i les campanyes de comunicació 
desplegades. Així, els percentatges 
de recollida selectiva oscil·len entre 
més del 80% en les poblacions que 
obtenen els millors resultats i al 
voltant del 2-4% que presenten els 
municipis situats al vagó de cua.
Caldes és més a prop de la cua 
que del cap. El 2011 la selectiva 
significava un 22,7% del total 
dels residus recollits, molt per 
sota del promig dels municipis 
de la comarca (43,1%) i del 
conjunt de Catalunya (40,6%).
Cal doncs insistir-hi i millorar. 
Coincidint amb la nova adjudicació 
del servei de recollida, l’Ajuntament 
s’ha fixat l’objectiu d’incrementar la 

Caldes només recull el 
22,7 dels seus residus 
de forma selectiva. El 
promig dels pobles del 
Maresme és del 43,6%. Si no 
s’incrementa la proporció, 
seguirem pagant més que 
els altres per eliminar el 
residus que produïm.

Vidre, paper-cartró, 
envasos, rebuig i ara també 
matèria orgànica. Cal triar i 
separar abans de llençar !

selectiva posant en servei també la 
nova recollida de matèria orgànica, 
que s’afegeix a les altres fraccions 
que ja s’estaven separant i recollint.
A partir d’ara, les restes de menjar i 
altres residus orgànics s’hauran de 
triar i dipositar als contenidors amb 
la tapa de color marró. Durant el mes 
de juliol es visitaran totes les llars del 
municipi amb l’objectiu de repartir 
material informatiu i explicar bé el 
procediment, i també per insistir 
en la conveniència de seleccionar 
més els residus domèstics.
Així, es facilitarà un cubell de color 
marró de 10 litres de capacitat 
per a dipositar-hi la matèria 
orgànica, un paquet de bosses 
compostables, un tríptic i un imant 
per al frigorífic que informaran sobre 
la recollida de l’orgànica, a més 
d’un fulletó explicatiu sobre quin 
tipus de residu cal dipositar a cada 

contenidor. També, per a aquells 
que encara no la tinguin, se’ls 
facilitarà la tarja de la deixalleria. 
Cal destacar la importància de 
realitzar de forma correcta aquesta 
separació de residus, fonamental 
perquè la recollida selectiva sigui el 
més òptima possible, el nou model 
funcioni i tots hi sortim guanyant.
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BREUS

Cinc anys de bandera 
blava a la platja 
n La platja dels Tres Micos ha obtingut un any més el distintiu que 
l’acredita com una platja de primera línia segons els exigents criteris 
sanitaris, ambientals i d’accessibilitat que estableix la Fundació 
Europea d’Educació Ambiental, que és qui l’atorga cada any.

El distintiu Bandera Blava, guardó d’abast mundial, reconeix 
que les platges compleixen amb criteris de legalitat, 
accessibilitat, sanitat, neteja i seguretat, així com que 
disposen d’una informació i gestió ambiental apropiada.

En concret, entre els requisits per poder optar a aquest distintiu 
destaca l’obligatorietat de disposar d’informació actualitzada 
de la qualitat de l’aigua de bany, realitzar activitats relacionades 
amb la informació i educació ambiental, garantir la neteja i 
la recollida selectiva de residus, donar un servei professional 
de salvament i socorrisme i que la platja estigui adaptada 
per a persones amb mobilitat reduïda, entre altres. 

n Un total de 30 agents de 
policies locals provinents de 
10 poblacions han assistit 
durant quinze dies al curs 
formatiu i d’actualització 
d’agents que ha organitzat 
l’Ajuntament de Caldes, i més 
concretament, el seu inspector 
en cap, Joan Sánchez.

El curs s’ha impartit després 
de constatar la conveniència 
d’actualitzar i millorar els 
coneixements dels agents 

de servei actiu i adequar-se 
als canvis normatius i legals 
dels darrers temps. Han estat 
55 hores lectives, que s’han 
impartit a La Fabriqueta a càrrec 
d’un professorat altament 
qualificat en matèries com 
coordinació policial, dret civil, 
dret penal, dret penal del menor, 
estrangeria, gestió de l’espai 
públic i policies locals, noves 
tecnologies, policia de trànsit, 
policia i mass media, primers 
auxilis i seguretat ciutadana.

La Policia Local educa els 
infants en mobilitat segura
n Evitar accidents provocats per conductes imprudents 
a la via pública és l’objectiu primordial de les sessions 
formatives teòriques i pràctiques que agents de la Policia 
Local imparteixen regularment als infants de l’Escola Bressol. 
Llenguatge planer i exemples pràctics són els eixos bàsics 
sobre els que descansa aquesta activitat que pot ser de 
gran utilitat per a la seguretat vial dels qui les reben.

Després d’una xerrada inicial de presentació i recordatori de 
les sessions teòriques ja impartides a les aules, els nens i nenes 
van circular en bicicleta pel circuit, degudament senyalitzat, 
que ocupava tot el pati del centre escolar. Segons valoracions 
dels agents, mestres per un dia, el més important va ser la 
prudència amb què van actuar els alumnes, així com la bona 
assimilació dels principals conceptes de seguretat i respecte vial.

AVÍS: Modificació d’horaris 
del servei d’atenció 
sanitària en època estival
A partir del 6 de juliol, es modifica l’horari d’atenció sa-
nitària que es presta de forma habitual els dissabtes al 
CAP de Llavaneres, que passa a cobrir-se des de les 8 del 
matí a les 5 h de la tarda. A partir d’aquesta hora, les 5, 
l’atenció es realitzarà al CAP d’Arenys de Mar.
A més, l’atenció sanitària als usuaris desplaçats es farà 
al CL de Sant Vicenç-Centre Vila des del 22 de juliol al 
9 d’agost i al CL de Montalparc,  del 12 al 23 d’agost de 
2013.

Caldes, centre de formació per a policies
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BREUS

Servei Local d’Ocupació: una 
eina al servei dels ciutadans 
nEn relació a l’afirmació publicada a la revista local del PSC de Caldes d’Estrac 
en la seva edició del mes de maig de 2013 relativa a que l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac no ha cursat cap petició de subvenció a la Diputació de Barcelona en 
matèria d’ocupació, el govern municipal vol deixar pública constància:

1.    El Servei Local d’Ocupació és una àrea de suport i servei als ciutadans 
que necessiten trobar feina, que va ser creada, finançada i tutelada a 
principis del mandat anterior, per part del govern presidit per l’alcalde, 
Joaquim Arnó. Anteriorment no existia aquest servei. 
2.  En el document adjunt podeu consultar les peticions d’ajut, de 
subvenció i de convenis que l’Ajuntament de Caldes ha cursat durant l’any 
2012 a la Diputació de Barcelona. Aquesta documentació demostra que la 
informació que facilita el PSC és falsa i només posa en evidència la falta de 
dedicació dels seus integrants i dels seus representants a la Diputació si es 
fa cas de les seves paraules en el sentit que eren aquests els que els havien 
facilitat les dades.
3.  El govern municipal lamenta aquesta manera de fer política dels 
membres del PSC local, que només busca la desqualificació i l’enfrontament 
innecessaris. Sobta que no s’hagin dirigit directament a l’Ajuntament per 
a reclamar–ho i que hagin esperat a publicar-ho (de forma errònia) al seu 
butlletí.
4.  L’Ajuntament vol fer arribar al conjunt dels ciutadans i en especial, 
als usuaris del Servei Local d’Ocupació, que els polítics i professionals 
responsables desenvolupen bé la seva feina, amb esforç i dedicació, i que 
res els plauria més que la seva recompensa fos la d’haver estat útils en la 
recerca de solucions per als seus problemes.

L’escola de sardanes fa 
un parèntesi estival
n Amb l’arribada de l’estiu, com cada any, l’escola 
de sardanes que cada diumenge organitza 
l’Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat deixa 
de fer la seva activitat fins la pròxima tardor.

El Club de Petanca 
segon a la Lliga 
Burriach 
n El Cub Petanca Caldes d’Estrac ha 
obtingut un merescut segon lloc a la 
classificació final de la Lliga Burriach 
2013, aconseguint la millor classificació 
en la història del club caldenc. El passat 
2 de juny dues de les quatre tripletes 
presentades van arribar a la final 
d’aquesta competició, assolint una d’elles 
la segona posició, mentre que l’altra va 
aconseguir el tercer lloc. Enhorabona!

La foguera més televisiva
TV3 emet des de Caldes
nUn equip de la televisió pública va realitzar una connexió en 
directe el passat diumenge 23 de juny des de la platja del Kalima, 
dins l’emissió del Telenotícies Vespre, en horari de prime time 
(màxima audiència). L’equip d’informatius de TV3, encapçalat 
per la periodista Núria Bacardit, encarregada dels directes dels 
telenotícies, havia informat l’Ajuntament de Caldes sobre aquesta emissió amb motiu de 
la foguera popular que es celebraria durant la revetlla de Sant Joan, l’única que es celebra 
a la platja catalana, segons les mateixes fonts.

Tot i que la pluja va fer la guitza durant l’emissió d’aquesta connexió, els curiosos no van 
faltar a la cita i van ser moltes les persones que van acudir a la platja per a veure aquest 
esdeveniment. Durant la connexió, Núria Bacardit va donar apunts de la tradició caldenca 
de la celebració de la revetlla de Sant Joan amb l’arribada de la Flama del Canigó que 
encén, posteriorment, la foguera a la platja. 

Caldes celebra la 
revetlla de Sant Joan
nEl 23 de juny, com marca la tradició, es 
va celebrar la Festa dels Països Catalans, la 
revetlla de Sant Joan, amb l’arribada de la 
Flama del Canigó per mar –a càrrec de la 
Creu Roja local–mentre l’ANC (Assemblea 
Nacional Catalana) de Caldes es feia càrrec 
de la lectura de la història d’aquesta flama 
que posteriorment va encendre la foguera 
de la platja, on hi havia acumulades algunes 
fustes per aquesta ocasió. L’acte va aplegar 
un nombrós públic que no va perdre’s 
l’espectacularitat del foc de la nit de revetlla.
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BREUS

LES RECOMANACIONS DE CAN MILANS

Al juliol, dos 
concerts del 
Festival de 
Música del 
Maresme
n Els dies 13 i 19 de juliol 
s’han programat a Caldes dos 
actes que formen part del 
prestigiós Festival de Música 
del Maresme, un certamen 
que compta amb 36 anys 
d’història a la nostra comarca. 

El 13 de juliol tindrà lloc 
el Concert del Carme amb 
l’actuació de Gemma 
Sangerman, que ens delectarà 
amb la poesia musicada de la 
seva “Antologia de Salvador 
Espriu” (al carrer de l’Església, 
a les 10 h de la nit). La segona 
actuació que forma part del 
festival serà el 19 de juliol, a la 
biblioteca Can Milans (10 h de 
la nit), amb  una actuació de 
poesica i música a càrrec d’en 
Dídac Rocher.

El Festival de Música del 
Maresme l’organitza des de 
1977 el Patronat Pro-Música de 
Premià de Dalt, amb el suport 
de l’Ajuntament de Premià de 
Dalt i la Diputació de Barcelona 
i la col·laboració de l’Escola 
Municipal de Música de la 
mateixa població maresmenca. 
D’aleshores ençà, diverses 
poblacions de la comarca 
s’han afegit a la programació 
d’aquest certamen musical, 
que compta amb actuacions 
de primer ordre.

Trobareu més informació al 
web específic del festival, www.
festivalmusicamaresme.cat

Es lliuren els premis de la fase local 
de la Mostra Literària del Maresme

A1 PROSA (6-7 anys)
1r. Sira Bendicho Pareja, La Laia va amb 
avió 
Accèssit.  Ainé Bosch Barraseta, Els 
extraterrestres viatgen a la terra 
A2 PROSA (8 anys)
1r. Paula Muñoz Segura, La Jina i en Marc
Accèssit.  Jana Pujol Reverte, El brillant 
màgic
A2 POESIA (8 anys)
1r. Mar Vázquez González, La gossa i 
altres poemes
Accèssit. Lília Molina Rodríguez, L’ocellet i 
altres poemes
B PROSA (9-11 anys)
1r. Ariadna Artigas Loire, Que dibuixo bé?
Accèssit. Marc Molina Rodríguez, La porta 
del món X

B POESIA (9-11 anys)
1r. Jana Marín Roma, La nit
Accèssit. Jorge Riesco Navarro, La pau
C PROSA (12-14 anys)
1r. Mar Aguado Lanceta, La tempesta de 
la nau 
C POESIA (12-14 anys)
1r. Júlia Calduch Gas, La mar, la meva 
mar… 
Accèssit. Mar Quiles Pedrola, La meva 
infantesa i altres poemes
F PROSA (a partir de 26 anys)
1r. Maribel Bueno Mullor, Evocació
F POESIA (a partir de 26 anys)
1r. Irene Xampeny Saurí, Senzillament… 
poesia

Arrenca la 
8a edició del 
Poesia i + a la 
Fundació Palau
n El passat divendres 28 de juny 
es va donar el tret de sortida al 
festival Poesia i +, que enguany 
coincideix amb el 10è aniversari 
de la Fundació Palau. En aquesta 
8a edició el Festival augmenta 
les activitats i referma la seva 
voluntat de presentar propostes 
actuals i arriscades i de convertir-
se en un dels festivals d’estiu 
de referència. El Festival, que  
finalitzarà el 12 de juliol, es 
celebrarà  en dos espais singulars 
de Caldes: el pati de la Fundació 
i el Parc de Can Muntanyà (al 
costat de la Fundació) amb una 
vista privilegiada sobre el poble 
i el mar.
En aquesta 8a edició la música 
pren molt protagonisme: poetes 
i músics desfilen durant les 9 
nits del Festival, des de clàssics 
de l’experimentació com Carles 
Santos i Pau Riba a propostes 
més noves com les d’Enric 
Casasses amb Pascal Comelade, 
El Petit de Ca l’Eril, Ajo & Judit 
Farrés i l’espectacle Retaule 
d’avars del Brossa Quartet de 
Corda, que uneix música clàssica 
i hip hop.
Una de les nits del Festival, 
com és tradició des del seu 
naixement, acollirà la Nit de 
Poetes, en què veus destacades 
de la poesia catalana, com el 
recent premi Lletra d’Or Josep 
Pedrals, en Manuel Forcano i la 
Núria Martínez Vernis prendran la 
paraula. El Festival també acollirà 
poetes que estan desenvolupant 
nous projectes escènics amb 
altres creadors. El diàleg de la 
poesia contemporània amb les 
altres arts és un tret distintiu del 
Festival des dels seus orígens.
Si voleu consultar la programació 
i comprar les vostres entrades, 
visiteu la pàgina web de la 
Fundació: www.fundaciopalau.cat

Plans de futur. Màrius Serra
Barcelona: Proa, 2013.
Plans de futur és una novel·la sobre l’esperança i l’esperit de superació. Recrea lliurement el 
peculiar entorn familiar del matemàtic figuerenc Ferran Sunyer, tetraplègic i autodidacte, 
que va assolir projecció internacional malgrat les seves limitacions físiques i els entrebancs 
de la universitat franquista. En aquesta història de família destaquen les dues cosines, 
Maria i Àngels Carbona, que li van dedicar la vida, i el pare absent, que va fugir de casa de 
manera inexplicable. Les dificultats i desgràcies que pateixen les famílies Sunyer i Carbona 
contrasten amb l’actitud positiva i el sentit de l’humor del matemàtic tetraplègic i les dues 
cosines. L’acció transcorre entre la casa familiar a Sarrià i la casa d’estiueig empordanesa a 
Vilajoan. Però també hi ha incursions a Niça, Figueres i Cadaqués, on Salvador Dalí va fer 
un retrat de Maria Carbona que els acompanyarà la resta de les seves vides i que tindrà un 
paper en el desenllaç final de la novel·la.

n Dissabte, 22 de juny es van atorgar els premis de la fase local de la 
XXX Mostra Literària del Maresme, que passen directament a la fase 
comarcal. Enguany s’han presentat 130 treballs aproximadament en 
les diferents categories de les que consta el certamen literari.
Per aquesta convocatòria de la fase local, l’Ajuntament de Caldes ha 
comptat amb la col·laboració de l’Escola Sagrada Família i l’Escola 
Bressol municipal, amb l’objectiu clar de fomentar la lectura, 
l’escriptura i la creativitat entre l’alumnat caldenc.

GUANYADORS/ES
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La Gemma i la seva família, resi-
dents  a Sant Andreu de Llavane-
res, estan des de setembre de 2012 
formant part del comerç de Caldes 
d’Estrac, al front de La Cuina.
La Cuina és un establiment dedi-
cat al menjar preparat, per endur 
a casa, amb un gran al·licient a 
destacar, el menjar casolà, cuinat 
amb productes de primera qualitat, 
elaborat amb oli d’oliva i introdu-
int fruites i verdures de producció 
ecològica. A La Cuina creuen que 
perquè un menjar sigui ben bo, ha 
de ser primer de tot de bona pro-
cedència i desprès cuinat amb molt 
d’afecte i això és el que volen trans-
metre sempre als seus clients. 
La Gemma s’ha dedicat sempre 
al tracte amb el públic i abans de 
començar amb aquest projecte de 
futur, tenia molta il·lusió de dedi-
car-se a alguna cosa relacionada 
amb la gastronomia, ja que el seu 
entorn més proper celebrava sem-
pre els seus plats. Per atzar de la 
vida, La Cuina va anar a parar a les 

La Cuina, el menjar fet com a casa

seves mans i amb molta dedicació, 
estima i voluntat, va iniciar el ne-
goci. Per a ella, l’opinió dels seus 
clients és molt important, procu-
rant sempre que estiguin satisfets i 
contents amb el que s’emporten, i 
té present  la seva opinió per poder 
millorar allò que sigui necessari.

Els pollastres a l’ast són el producte 
de referència, amb un gust exquisit,  
cosa que fa que no només vinguin 
clients de Caldes, sinó de pobles 
propers a buscar-ne! Els canelons, 
les croquetes, les amanides, les 
fideuàs i paelles per encàrrec, els 
diferents tipus de carns com el  

fricandó i els peus de porc, els dife-
rents tipus de peix com el bacallà i 
els calamars farcits tenen un gran 
èxit entre la clientela i només són 
un petit tast de tota la carta de 
menjars. Poc a poc van ampliant 
les seves fronteres per poder oferir 
sempre el millor i que els clients 
estiguin satisfets, amb l’afegit d’un 
bon assortit de vins, caves , aperi-
tius i postres perquè tinguin tot el 
necessari per gaudir d’un bon àpat.
En aquest establiment es respira un 
aire acollidor, casolà i càlid, situat 
al costat dels emblemàtics Banys 
Termals, Riera, 27. Properament el 
negoci disposarà de pagina web i 
de facebook.

El conseller de la Presidència i portaveu del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, Francesc Homs, ha protagonitzat la conferencia “Que està 
passant a Catalunya?” que s’ha celebrat aquest passat 2 de juliol a la Sala 
Cultural de Caldes d’Estrac.

La conferència, organitzada per l’Agrupació local de CiU, pretén explicar el punt de vista sobre la 
situació econòmica, política i social que viu Catalunya, i quines solucions es veuen per tal de sortir 
de l’atzucac actual. En aquest sentit, la consulta que pregunti al poble de Catalunya quin vol que 
sigui el seu futur i la necessitat d’una hisenda pròpia per a Catalunya que serveixi per gestionar els 
seus propis recursos, són algunes de les apostes que es fan per tal de superar la situació actual.

Aquest és el primer acte del seguit que té previst organitzar l’Agrupació local de CiU per plantejar i 
debatre amb el conjunt de la ciutadania temes d’actualitat d’abast local i nacional.

Així és com en diuen els estudiants quan 
celebren el punt mig de la seva carrera. Així 
n’hem dit nosaltres per designar la meitat del 

mandat municipal de quatre anys, que fa uns dies s’ha esdevingut. 

Aquest aniversari l’hem volgut fer servir per fer-ne un balanç. Un 
balanç d’allò fet i d’allò no fet. Un balanç de com veiem el poble i un 
compromís d’acció per als dos anys que ens queden per davant. 

Les persones que van assistir a l’assemblea del divendres, 23 de 
maig, van poder escoltar els diferents membres del Grup Municipal 
informar i valorar les àrees de la seva responsabilitat. Alguns dels 
temes que allà es van parlar semblen haver inspirat el darrer Portada, 
i nosaltres ens n’alegrem. Ens alegrem que el Govern municipal 

també intenti, a la seva manera, fer el seu balanç; més encara, ens 
alegrem d’haver-los servit d’inspiració per fer-ho. Però encara 
ens n’alegraríem més si aquest balanç fos una mica més realista, i 
sobretot si anés acompanyat d’alguns compromisos de futur.

Donat que les “retallades” també han arribat al Portada, no tenim 
més espai. Us remetem, doncs, als propers Opinions.

Què està passant a Catalunya ?

El pas de l’equador

GRUPS MUNICIPALS
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AGENDA D’ACTIVITATS DEL MES DE JULIOL DE 2013

2Dimarts

10 h nit, a les pistes municipals 
de Petanca
Melés Golfes
Organitza: Club Petanca Caldes 
d’Estrac

4Dimarts

10 h nit, a la Fundació Palau
Desvío Nooteboom, d’Erik 
Haasnoot (presentació 
documental)
POESIA I +. Festival d’estiu a la 
Fundació Palau
Del 28 de juny al 12 de juliol
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament Caldes d’Estrac

5Divendres

2/4 de 4 tarda, a la biblioteca 
Can Milans
Exposició dels 20 anys de Bola 
de Drac
Exposició a càrrec de l’Escola 
Joso, centre de còmic i arts 
visuals.
Horari de l’exposició: de dilluns a 
divendres,  de 15:30 a 20:30.
Fins el 25 de juliol 
Organitza: Biblioteca Can Milans
 
2/4 de 8 tarda, a la Fundació 
Palau
Visita guiada a l’exposició 
permanent
POESIA I +. Festival d’estiu a la 
Fundació Palau
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament Caldes d’Estrac

8 h vespre, a la Fundació Palau
Portes obertes a la Fundació 
Palau
POESIA I +. Festival d’estiu a la 
Fundació Palau
Portes obertes a la Fundació 
Palau per poder visitar el 
fons permanent i l’exposició 
temporal Nocturn Diürn. Sant Pol 
de Mar.1911-1980.
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament Caldes d’Estrac
 
9 h vespre, a la Pèrgola de Can 
Muntanyà
Nit de poetes. Recital de 
Manuel Forcano, Núria 
Martínez Vernis i Josep 
Pedrals.
POESIA I +. Festival d’estiu a la 
Fundació Palau
Preu: 6€ (el preu de l’entrada es 
conjunta amb el Concert de Pau 
Riba i Els gripaus)
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament Caldes d’Estrac

10 h nit, a les pistes municipals 
de Petanca
Melés Golfes
Organitza: Club Petanca Caldes 
d’Estrac

2/4 d’11 nit, a la Pèrgola de Can 
Muntanyà
Concert de Pau Riba i Els 
Gripaus, 40 gripaus
POESIA I +. Festival d’estiu a la 
Fundació Palau
Preu: 6€ (entrada conjunta amb 
Nit de Poetes)
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament Caldes d’Estrac

6Dissabte

6 h tarda, a les pistes municipals 
de Petanca
Melé. Premis als 2 primers 
classificats de cada grup
Per a inscripcions en qualsevol 
de les activitats del club o més 
informació, telèfon 605 805 388 
(Àngel Travilla, delegat esportiu) 
Preu: 4 €
Organitza: Club Petanca Caldes 
d’Estrac

8 h vespre, al pati de la Fundació 
Palau
Pep Blay & Krishoo Monthieux, 
De la llum a la foscor
POESIA I +. Festival d’estiu a la 
Fundació Palau
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament Caldes d’Estrac

9 h vespre, a la pèrgola de Can 
Muntanyà
Ajo & Judit Farrés (micropoesia)
POESIA I +. Festival d’estiu a la 
Fundació Palau
Preu: 10€ (Entrada conjunta amb 
l’actuació d’Enric Casasses)
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament Caldes d’Estrac

2/4 d’11 nit, a la pèrgola de Can 
Muntanyà
Enric Casasses i Pascal 
Comelade (música i poesia)
POESIA I +. Festival d’estiu a la 
Fundació Palau
Preu: 10€ (Entrada conjunta amb 
l’actuació Ajo & Judit Farrés)
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament Caldes d’Estrac

Pavelló de Cerdanyola del Vallès
Campionat d’Espanya Juvenil 
2013 de Patinatge Artístic
Competició de Patinatge 
Artístic  (6 i 7 de juliol)
El Club de Caldes es desplaçarà 
fins a Cerdanyola per participar 
amb les dues patinadores 
juvenils del club, en el 
Campionat d’Espanya 2013.
Organitza: Club de Patinatge 
Artístic Caldes d’Estrac
 

7Diumenge

7 h tarda, al pati de la Fundació 
Palau
Animalades, activitat familiar
POESIA I +. Festival d’estiu a la 
Fundació Palau
A partir de poemes de Joana 
Raspall s’ha confeccionat un 
recital variat i atractiu per al 
públic infantil. Tot plegat farà que 
la poesia arribi a petits i grans.
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament Caldes d’Estrac

9Dimarts

10 h nit, al pati de la Fundació 
Palau
My left foot, de Jim Sheridan
POESIA I +. Festival d’estiu a la 
Fundació Palau
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament Caldes d’Estrac

10 h nit, a les pistes municipals 
de Petanca
Melés Golfes
Organitza: Club Petanca Caldes 
d’Estrac

10Dimecres

10 h matí, a la Sala Cultural
Espai de Salut amb Reiki
Organitza: Voluntaris terapeutes 
Reiki de Catalunya de Caldes

5 h tarda, a La Fabriqueta
Taller intergeneracional 
“Tastet del Banc del Temps a 
Caldes”
Durada: 2 hores
Organitza: Serveis Socials 
(Ajuntament de Caldes d’Estrac)

11Dijous

8 h vespre, al Pati de la Fundació 
Palau
Combat d’amor i guerra, 
alquímia poètica de Marc 
Serrats, Carles Belda, Pau 
Gener i Xavier Grimau
POESIA I +. Festival d’estiu a la 
Fundació Palau
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament Caldes d’Estrac

12Divendres

7 h tarda, a la biblioteca Can 
Milans
Taller de còmic: Aprenem a 
dibuixar els personatges de 
Bola de Drac
A càrrec de Rafael Vargas-
Machuca (C de còmic)
Places limitades, inscripcions 
gratuïtes a la biblioteca o al tel. 
937 913 025.
Organitza: Biblioteca Can Milans
 
8 h vespre, al Pati de la Fundació 
Palau
Accidents polipoètics 
(polipoesia)
POESIA I +. Festival d’estiu a la 
Fundació Palau
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament Caldes d’Estrac

9 h vespre, a la Pèrgola de Can 
Muntanyà
Bradien + Eduard Escoffet 
(música electrònica i poesia)
POESIA I +. Festival d’estiu a la 
Fundació Palau
Preu: 10€ (Entrada conjunta amb 
l’actuació El Petit de Ca l’Eril)
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament Caldes d’Estrac

10 h nit, a les pistes municipals 
de Petanca
Melés Golfes
Organitza: Club Petanca Caldes 
d’Estrac

2/4 d’11 nit, a la Pèrgola de Can 
Muntanyà
El petit de Ca l’Eril (música folk)
POESIA I +. Festival d’estiu a la 
Fundació Palau
Preu: 10€ (Entrada conjunta amb 
l’actuació Bradien)
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament Caldes d’Estrac

13Dissabte

11 h matí, a la biblioteca Can 
Milans
Trobada dels clubs de lectura 
de les biblioteques de Caldes 
de Malavella i Caldes d’Estrac

Activitats:
11 h del matí: Col·loqui sobre 
Contes de capçalera, de Josep 
Palau i Fabre
1 h del migdia: dinar
5 h de la tarda: visita guiada a la 
Fundació Palau.
Per a més informació, truqueu a 
la biblioteca (937 913 025).
Organitza: Biblioteca Can Milans

6 h tarda, a les pistes municipals 
de Petanca
Melé. Premis als 2 primers 
classificats de cada grup
Organitza: Club Petanca Caldes 
d’Estrac

10 h nit, al carrer de l’Esglèsia 
(davant la Biblioteca Can Milans)
Concert del Carme
Poesia musicada, “Antologia 
de Salvador Espriu”, a càrrec 
de Gemma Sangerman
Dins el 36è Festival de Música 
del Maresme
Organitza: Arrels Cultura i 
Agrupació de Pensionistes i 
Tercera Edat, amb el patrocini de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

14Diumenge

10 h matí, al Parc Joan Maragall
Fira d’artesania i alimentació
Fira d’alimentació artesanal: 
embotits, pa, coques i 
pastisseria, mel,
formatges... i més.
Fira d’artesans: cuir, roba 
pintada, bijuteria, plantes 
medicinals, sandàlies, etc.
Organitza: Arrels Cultura

16Dimarts

10 h nit, a les pistes municipals 
de Petanca
Melés Golfes
Organitza: Club Petanca Caldes 
d’Estrac

17Dimecres

5 h tarda, a La Fabriqueta
Taller intergeneracional 
“Tastet del Banc del Temps a 
Caldes”
Durada: 2 hores
Organitza: Serveis Socials

6 h tarda, a les pistes municipals 
de Petanca
Petanca. Setmana social amb 
torneig especial (17-18 de juliol)
Organització segons el nombre 
de participants. Preu: 5 €
Organitza: Club Petanca Caldes 
d’Estrac

18Dimecres

6 h tarda, a les pistes municipals 
de Petanca
Petanca. Setmana social amb 
torneig especial (17-18 de juliol)
Organitza: Club Petanca Caldes 
d’Estrac

19Dijous

10 h nit, a la Biblioteca Can 
Milans
Música i poesia a càrrec de 

Dídac Rocher
Dins el 36è Festival de Música 
del Maresme
Organitza: Patronat Pro Musica 
de Premià de Dalt, amb la 
participació de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

10 h nit, a les pistes municipals 
de Petanca
Melés Golfes
Organitza: Club Petanca Caldes 
d’Estrac

20 Dissabte

6 h tarda, a les pistes municipals 
de Petanca
Melé. Premis als 2 primers 
classificats de cada grup
Organitza: Club Petanca Caldes 
d’Estrac

23  Dimarts

10 h nit, a les pistes municipals 
de Petanca
Melés Golfes
Organitza: Club Petanca Caldes 
d’Estrac

24  Dimecres

10 h matí, a la Sala Cultural
Espai de Salut amb Reiki
Organitza: Voluntaris terapeutes 
Reiki de Catalunya de Caldes

5 h tarda, a La Fabriqueta
Taller intergeneracional 
“Tastet del Banc del Temps a 
Caldes”
Durada: 2 hores
Organitza: Serveis Socials

26 Divendres

6 h tarda, a la Biblioteca Can 
Milans
Festa infantil dels 20 anys de 
la biblioteca Can Milans
Diverses activitats
Taller de plastilina i manualitats, 
a càrrec d’Artiscle Creacions,
Xocolatada popular i m      
wwwúsica, a càrrec del grup de 
percussió Destraktukupak
Organitza: Biblioteca Can Milans       

10 h nit, a les pistes municipals 
de Petanca
Melés Golfes
Organitza: Club Petanca Caldes 
d’Estrac

27 Dissabte

6 h tarda, a les pistes municipals 
de Petanca
Melé. Premis als 2 primers 
classificats de cada grup
Organitza: Club Petanca Caldes 
d’Estrac

30 Dimarts

10 h nit, a les pistes municipals 
de Petanca
Melés Golfes
Organitza: Club Petanca Caldes 
d’Estrac


