
L’informatiu municipal 
de Caldes d’Estrac

núm. 221
octubre 2013

PORTADA

Les millors imatges de la Festa Major obtenen premi
(vegeu la llista dels guanyadors a la contraportada)

1 2

3 4



Si vols rebre informació municipal al teu correu, entra a

www.caldetes.cat
i subscriu-t’hi amb el formulari que trobaràs a l’apartat 

d’Atenció Ciutadana

EDITORIAL

Redacció: Servei de Premsa de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac (Cristina Costa) Coordinació editorial: Joan Navarro 
Col·laboracions: David Serra i Biblioteca Can Milans Fotografies: Servei de Premsa (Ajuntament de Caldes d’Estrac), 
David Serra i Joan Navarro Disseny i maquetació: Santi Artigas   Imprimeix: Emseram  Dipòsit legal: B-31.469-2008

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 fibres 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.

Enceto aquest espai amb la bona notícia de la reobertura de la 
farmàcia al poble, després que el nou empresari de l’establiment 
ha superat tota la tramitació administrativa. Han estat mesos 
i mesos de negociacions i contactes directes amb el Col·legi 
de Farmacèutics per aconseguir reobrir aquesta empresa que, 
tot i ser privada, ofereix un servei públic a la ciutadania. 

L’Ajuntament de Caldes ha procurat, des que la farmàcia va 
tancar les seves portes, posar tot allò que era al seu abast per 
aconseguir al més aviat possible la reobertura de l’establiment 
farmacèutic. Cal especificar que la nostra intervenció –realitzada 
a través de l’Àrea de Salut-  ha estat sempre des dels mitjans 
possibles que tot consistori té en qüestions com aquesta, i 
respectant les decisions del Col·legi de Farmacèutics, òrgan 
que compta amb les plenes competències d’aquest procés.

Farmàcia a banda, permeteu-me agrair en nom de tot l’equip de 
govern la gran Festa Major que hem viscut, un any més, al nostre 
poble. És ben cert que alguns actes han patit modificacions per 
causa de la pluja que durant alguns dies ens va fer la guitza però 
també és cert que la festa s’ha desenvolupat amb total normalitat i 
hem pogut gaudir dels esforços que l’organització –àrees municipals 
i entitats– havien preparat per a tots nosaltres. En aquest sentit, us 
recordo que sense la participació d’entitats i veïns i veïnes a títol 
personal, aquests dies de celebració no haguessin estat possibles.

Us oferim doncs, en aquesta edició, un ampli recull 
fotogràfic del que ha estat la Festa Major, a més 
d’altres temes que trobareu en aquestes pàgines.

Joaquim Arnó i Porras
Alcalde
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BREUS

n 24 alcaldes del Maresme -entre ells, el de Caldes d’Estrac, 
Joaquim Arnó- van signar el 5 de setembre passat el 
document que expressa el suport dels alcaldes signants a la 
Declaració de Sobirania del Parlament de Catalunya i al Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir. El document també expressa 
la solidaritat cap els municipis maresmencs  objecte dels 
contenciosos de la Delegació del Govern a Catalunya. 
Són molts els pobles del Maresme que ja han dut a terme accions 
que han mostrat el seu posicionament respecte la sobirania 
catalana, com ara la sobirania fiscal o les declaracions de territori 
lliure català, i un gran nombre de municipis, de manera natural i 
pacífica, tenen com a únics símbols les ensenyes catalana i local 
com a emblemes institucionals. La Declaració de Vilassar de Dalt 
s’ha redactat amb la voluntat de mostrar el suport dels alcaldes 
signants cap els municipis objecte dels atacs de la Delegació del 
Govern contra els posicionaments democràtics municipals.

Caldes s’afegeix a la Declaració de Vilassar de Dalt 
d’alcaldes i alcaldesses del Maresme pel Dret a Decidir

Caldes torna a 
fer presència a 
Termatalia
n La ciutat d’Ourense va ser l’escenari 
de la 13a edició de la Fira Termatalia, la 
mostra de referència del turisme de salut, 
termalisme, talassoteràpia i spa. Un total de 
20 països han participat en l’edició de l’any 
2013 –celebrada entre els dies 20 i 22 de 
setembre–, que ha esdevingut un destacat 
fòrum de treball i intercanvi entre diferents 
actors vinculats al sector del termalisme.

Paral·lelament a la fira s’han realitzat 
diverses accions professionals com ara 
un workshop amb operadors turístics, 
les visites de premsa especialitzada, 
així com dels anomenats farm trips, 
agents de viatge minoristes i negocis 
entre proveïdors i distribuïdors.

La Policia Local  
deté un jove quan 
intentava vendre 
droga davant les 
escoles
n El cos policial de Caldes va 
detenir el passat 24 de setembre 
un jove de 21 anys i veí del municipi 
quan intentava vendre droga 
just al davant  de les escoles. En 
el moment de la seva detenció, 
A.J.R.M. anava proveït d’una 
trinxadora i una bàscula per al 
pesatge dels 74,03 g de cabdells de 
marihuana que portava al damunt 
per a la seva venda, a més d’utilitzar 
un gat de raça siamesa per atraure 
l’atenció. El detingut va passar 
ràpidament a disposició judicial i va 
quedar en llibertat al dia següent.
La col·laboració d’alumnes i pares 
i mares de les escoles ha permès 
aquesta nova actuació de la Policia 
Local de Caldes, que va intensificar  
la vigilància a la zona de les escoles, 
arran dels avisos rebuts sobre 
possibles accions d’aquest tipus. 
Us recordem que en cas de 
detectar qualsevol actuació 
sospitosa, us poseu en contacte 
amb la Policia Local als telèfons:

937 91 21 21 / 629 359 359

Caldes va estar present a la fira –en l’exercici 
de la presidència del Consorci de Viles 
Termals– a través de l’alcalde, Joaquim 
Arnó, i el regidor de Turisme, Promoció 
Econòmica i Comerç, Àngel Rusiñol. La 
presència activa a Termatalia ha estat 
centrada en un estand del Consorci, que va 
rebre la visita, entre altres, d’Alberto Núñez 
Feijoo, president de la Xunta de Galícia.
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La Festa Major 2013 ha estat, una vegada més, un èxit de participació al nostre municipi 
i hem aconseguit passar uns dies de celebracions ben distesos en una època complicada 
per a molts dels nostres conciutadans. Volem expressar el nostre agraïment a totes 
aquelles persones i entitats que han treballat perquè la festa s’hagi desenvolupat amb  
la normalitat que la caracteritza, amb permís de les inclemències meteorològiques, que 
ens han fet la guitza i han obligat a modificar la programació en alguna ocasió.  En aquest 
sentit, volem donar les gràcies de forma especial, a totes les colles de gegants d’arreu 
vingudes al nostre poble, amb la colla de Caldes al capdavant, i lamentem no haver 
gaudit de la seva cercavila, un dels actes més participatius de la nostra Festa Major.
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BREUS

L’estiu que comença. Sílvia Soler 
Barcelona: Planeta, 2013.

L’estiu que comença la protagonitzen la Júlia 
Reig i l’Andreu Balart, dos joves que estan pre-
destinats a ser amics durant tota la vida. Les 
seves respectives mares són amigues i les dues 
famílies es van retrobant cada revetlla de Sant 
Joan. Aquesta tradició segueix anys després i 
la novel·la narra cinquanta anys de la vida dels 
dos joves nascuts l’any 1961. És una novel·la 
entenedora i planera, com gairebé totes les 
de l’autora, que atrapa des del començament 
amb un to a vegades nostàlgic, a vegades ale-
gre, cosa que fa que tinguis ganes de plorar en 
alguns moments i de riure en d’altres. En de-
finitiva, una novel·la que et transportarà fins 
al jardí de la casa de la platja cada nit de Sant 
Joan. Premi Ramon Llull 2013.

LES RECOMANACIONS 
DE CAN MILANS

Caldes compta amb un renovat esta-
bliment farmacèutic des del passat 23 
de setembre, un cop superada tota la 
tramitació administrativa que com-
porta un establiment d’aquest tipus.

La nova farmàcia està regentada per 
Cesáreo Areales, que té una altra 
farmàcia a Pineda de Mar, i compta 
amb dos professionals més, l’Albert 
i la Marta, que presten els seus ser-
veis a la població caldenca.

En Cesáreo Areales va obrir la pri-
mera farmàcia a Les Garrigues l’any 
1982, època en la qual va coincidir 
professionalment amb el doctor 
Biscarri, amb qui manté una amis-
tat que el porta a visitar Caldes en 
diverses ocasions. Després de dedi-
car-se durant un temps a la distri-
bució farmacèutica, en Cesáreo va 
obrir una farmàcia a Pineda de Mar 

La nova farmàcia de Caldes

l’any 1996, que encara regenta. A tra-
vés del Col·legi de Farmacèutics, va 
assabentar-se del concurs per optar 
a la farmàcia de Caldes.

Per definir la seva filosofia, el far-
macèutic usa la definició del Depar-
tament de Salut que assegura que 
“una farmàcia és una empresa privada 

al servei de l’interès públic”.  El seu 
màxim objectiu consisteix a oferir un 
servei combinat amb consells, reco-
manacions i, si cal, un seguiment.

A més dels productes farmacèutics 
habituals, l’establiment comptarà 
amb un stock mínim d’homeopatia i 
oferirà un servei personalitzat de do-
sificació de medicaments (SPD) a per-
sones de la tercera edat, prèvia pres-
cripció mèdica, fent un seguiment 
farmacoterapèutic d’aquest sistema.

La farmàcia està situada 
a la Riera, número 
20, i compta amb 
un nou telèfon:

937 910 421

Moltes gràcies!
n En nom de l’Assemblea Nacional Catalana, la territorial de Caldes d’Estrac vol agrair 
a tots els participants en el tram 476 de la Via Catalana la seva entusiasta col·laboració, 
el passat 11 de setembre, en un acte sense precedents al nostre país. Junts ho hem fet 
possible i junts hem de continuar treballant per convèncer tots aquells que encara no 
ho tenen clar, que l’únic camí per a la llibertat i la justícia social és la independència. 

Per a més informació, o per fer-vos socis de l’ANC: www.assemblea.cat
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L’onze de setembre de 2013 serà una Diada que 
passarà a la història perquè 1.600.000 persones 
van sortir al carrer a Catalunya per unir les se-

ves mans i reclamar el dret a decidir i l’estat propi i, com no podia ser 
d’una altra manera, els militants i simpatitzants de Convergència i Unió 
de Caldes d’Estrac no vam faltar a aquesta cita. 

Va ser una celebració totalment pacífica on l’emoció, l’orgull de país i el 
compromís van estar presents durant tota la jornada. A més, la cadena 
humana va demostrar al món que la manifestació de la Diada de l’any 
passat no era una flor d’estiu i, novament, es va aconseguir donar una 
imatge sòlida de la voluntat de la ciutadania de fer una consulta per 
poder decidir el seu futur.

Volem ser independents per a donar respostes a les nostres urgències 
socials, a la manca d’esperança de les famílies més castigades per la 
crisi. Volem un país nou on la justícia social, el benestar de les persones 
sigui el més alt objectiu. Per això volem decidir: per a triar el nostre 
destí. Volem una Catalunya plena.

Des de CiU Caldes d’Estrac posem èmfasi en el fet que la nostra afirma-
ció com a nació no va contra ningú, sinó que simplement és el nostre 
dret. No s’està forçant ningú però tampoc volem que ningú ens forci 
a deixar de ser allò que volem ser. El futur no està escrit sinó que serà 
aquell que siguem capaços d’escriure tots junts. Sense exclusions.

Després de la Festa Major de 2013, amb encerts de 
les entitats del poble i desencerts del govern muni-
cipal, s’inicia un nou curs polític. Ens trobem a l’equa-

dor de la legislatura i cal encarar el que queda de mandat. Fóra bo que l’alcalde, 
Sr. Arnó, convoqués un ple de política general per debatre quins són els objec-
tius del govern municipal fins al maig del 2015. Així tindrà sentit, posteriorment, 
el debat sobre les ordenances fiscals i el ple de pressupostos del 2014. Seria 
interessant que per a aquest debat de política general coneguéssim la liquidació 
real del pressupost del 2012, per saber quin és el punt de partida. 

Aquest ple serviria per conèixer si l’alcalde, Sr. Arnó, disposa d’un projecte de 
poble o bé es limita a gestionar, mal que bé, el dia a dia del poble, sense rumb 
ni meta coneguda. El que sí sabem, fins a dia d’avui, és que, després de sis anys 
de govern, el deute viu de l’Ajuntament s’ha incrementat substancialment; que 

s’han realitzat inversions que no responien a les necessitats imminents del mu-
nicipi, com ara les plaques fotovoltaiques; que a hores d’ara no disposem en-
cara d’un projecte global de renovació integral de la xarxa de clavegueram i de 
subministrament d’aigua potable (i mentrestant en patim més avaries del que 
seria desitjable); que han desaparegut entitats esportives; que han desaparegut 
activitats culturals; que s’ha incrementat la opacitat de l’Ajuntament (que sus-
pèn en els estudis de qualitat democràtica efectuats pels organismes oficials); 
que no hi ha habitatge social a Can Vidal; que no hi ha nou Casal d’Avis;  i  que 
tampoc no hi ha nova escola de primària (i si no és per l’interès del PSC de Cal-
des d’Estrac i de Sant Vicenç de Montalt no hi hauria tampoc compromís de la 
consellera d’Educació per construir el nou Institut en breu).

Massa decepcions a l’hora d’iniciar el nou curs polític, i un gran desconeixement 
de cap on ens vol portar l’alcalde, Sr. Arnó.

Una altra Diada per a la història

Un nou curs polític. Podrem conèixer si l’alcalde Sr. Arnó sap cap on va?

BREUS

GRUPS MUNICIPALS

Activitats dels Serveis Socials
n Els Serveis Socials municipals van organitzar, el passat mes de 
juliol, un Taller Intergeneracional, a càrrec de Josefina Altès. Hi van 
participar persones de totes les edats i es va fer un tastet del banc 
del temps amb diversos temes tractats com el facebook, la com-
partició de receptes i una breu sessió de relaxació, entre d’altres.

La Fabriqueta acull la  1a Trobada 
Artística Internacional del Maresme
n Del 5 al 19 d’octubre, les instal·lacions de La Fabriqueta 
acullen una proposta cultural de primer nivell que combina 
diverses disciplines artístiques com la pintura, l’escultura i 
la música. Es tracta de la 1a Trobada Artística Internacional 
del Maresme, que arriba a Caldes de la mà de l’associació 
artística La Palette du Monde, una entitat multidisciplinar 
en el context artístic.

L’acte d’inauguració té lloc el dia 5 d’octubre, a les 6h de la 
tarda, amb un concert i el posterior brindis, que obriran el 
període d’exposició, durant el qual l’organització d’aquesta 
trobada ha organitzat actes complementaris com ara un con-
curs de pintura entre els mateixos membres de l’associació i 
alguna sortida. L’exposició es podrà visitar entre els dies 5 i 19 
d’octubre, en horari de 10h del matí a 7h de la tarda.

n Atesa la necessitat de mantenir els espais 
públics nets i en condicions adequades, les 
àrees d’Educació i Via Pública ha enviat una 
carta a tots els veïns i veïnes dels espais d’accés 
als centres escolars per tal de poder eradicar 
aquestes actituds incíviques, sobretot pel 
que fa als excrements de gossos. Durant les 
tasques de manteniment i neteja periòdica 
que realitza l’Ajuntament als accessos de les 

escoles i les escales del Fondo, s’ha detectat 
l’actitud incívica d’alguns propietaris de 
gossos, que no recullen els excrements dels 
seus animals domèstics en aquestes zones. 
Atesa la circumstància que es tracta d’espais 
de pas de la majoria d’infants del municipi, 
estem davant una important manca de 
civisme i un problema de salut  pública que 
cal solucionar.
La carta, que té com a finalitat la col·laboració 
de veïns i veïnes, també recorda l’ordenança 
de civisme vigent i la sanció corresponent en 
actituds com aquesta.

Crida al civisme de la 
població
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AGENDA D’ACTIVITATS DEL MES D’OCTUBRE DE 2013

1Dimarts

11 h matí, Sala Cultural
Taller de Musicoteràpia
Organitza: Serveis Socials 
(Ajuntament de Caldes 
d’Estrac)

2Dimecres

5 h tarda, La Fabriqueta
Xerrada, “Altres maneres de 
viure en societat”
Organitza: Serveis Socials 
(Ajuntament de Caldes 
d’Estrac)

4Divendres

6 h tarda, 
biblioteca Can Milans 
Hora del conte 
“La maleta d’en Quico”, 
a càrrec d’Ulldistret
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

5Dissabte
 

9 h matí,  
esplanada de Can Muntanyà
Mercat de 2a mà
Fins les 3 de la tarda
Organitza: SerieBmarket / 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

6 h tarda, La Fabriqueta
1a Trobada Artística 
Internacional del Maresme
Del 5 al 19 d’octubre
Pintura, escultura i música
Concurs de Pintura
Inauguració 5 d’octubre, 6 h 
tarda, Concert i brindis
Consulteu actes programats 
durant l’exposició a la  
cartellera específica
Horari d’exposició, de 10 h matí 
a 7 h tarda
Organitza: Associació Artística 
La Pallette du Monde i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

8Dimarts
 

11 h matí, Sala Cultural
Taller de Musicoteràpia
Organitza: Serveis Socials 
(Ajuntament de Caldes 
d’Estrac)

9Dimecres
 

10 h matí, Sala de manualitats 
de l’Ajuntament (4a planta)
Espai de Salut amb Reiki
Organitza: Serveis Socials 
(Ajuntament de Caldes d’Estrac)

Guanyadors del concurs 
fotogràfic de Festa Major

Al voltant de 200 fotografies han participat en aquest 
concurs convocat per les àrees de Cultura, Joventut, 
Promoció Econòmica i Turisme. En el moment de tan-
car la present edició del butlletí, el jurat ha escollit 
els guanyadors de les dues categories del concurs i el 
premi a la votació popular. 

Els guanyadors i els premis han estat:

1. Categoria #caldesdestrac_fm2013jove (de 15 a 29 
anys)  Cristian Cerqueda, premi d’una tablet

2. Categoria #caldesdestrac_fm2013 (de 30 
anys en endavant) Abel Pujol, premi Pack 
gastronòmic, cultural i  termal a Caldes 
d’Estrac: (dinar o sopar  per a  2 persones   
al   Restaurant   Can   Suñé + un   circuit   
termal   als   Banys Termals  per a 2 persones  
i   2   entrades   a   la   Fundació   Palau 

3. Accèssit: Sergi Rovira, premi d’un sopar 
a La Quadra del Mar i publicació de la 
fotografia en edicions municipals

4. Premi votació popular: Ignasi Torrentó 
(18 likes), premi un aperitiu per a 2 per-
sones al Bar–Restaurant  Tête- à- tête  

L’organització del concurs vol agrair la col·laboració 
dels participants en aquest concurs, així com d v w  
els establiments que han donat suport de forma de-
sinteressada amb els premis atorgats.

Banys Termals, Can Suñé, Fundació Palau, La Quadra 
del Mar i Tête-a-Tête.

11 Divendres

6 h tarda, biblioteca Can 
Milans 
ConteClub: “l’amor”, 
dinamitza: Nàdia Panadero 
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

13  Diumenge

De 10 dl matí a 8 h del vespre, 
a l’esplanada de Can Muntanyà
1a Fira Animalnatural
Organitza: APUAD  i  
Ajuntament de Caldes d’Estrac

15 Dimarts

11 h matí, Sala Cultural
Taller de Musicoteràpia
Organitza: Serveis Socials 
(Ajuntament de Caldes 
d’Estrac)

18  Divendres

6 h tarda, 
biblioteca Can Milans 
Hora del conte, “Amb gossos i 
gat”,  a càrrec de Rosa Pou 
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

19  Dissabte

A partir de les 10 h del matí
Ruta literària per la 
Barcelona de Mercè 
Rodoreda
Sortida cultural al barri de 
Gràcia de Barcelona
Activitat per a membres del 
Club de Lectura i altres usuaris 
inscrits.
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

21  Dilluns

6 h tarda, La Fabriqueta
Curs d’iniciació al Català
Organitza: Serveis Socials 
(Ajuntament de Caldes 
d’Estrac)

22Dimarts

11 h matí, Sala Cultural
Taller de Musicoteràpia
Organitza: Serveis Socials 
(Ajuntament de Caldes 
d’Estrac)

23Dimarts
 

10 h matí, Sala de manualitats 
de l’Ajuntament (4a planta)
Espai de Salut amb Reiki
Organitza: Serveis Socials 
(Ajuntament de Caldes 
d’Estrac)

24 Dijous
 

6 h tarda, La Fabriqueta
Curs d’iniciació al Català
Organitza: Serveis Socials 
(Ajuntament de Caldes 
d’Estrac)

25 Divendres

7 h tarda, La Fabriqueta
XERRADA“Els conflictes a 
l’adolescència: Quan cal 
preocupar-se?”
amb Àfrica Martí, Psicòloga 
de l’Associació de Planificació 
Familiar de Catalunya i Balears, 
APFCB
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac, Diputació 
de Barcelona i Associació 
de Planificació Familiar de 
Catalunya i Balears, APFCB

7 h tarda, biblioteca Can Milans 
Recital poètic: Salvador 
Espriu, tres obsessions i 
una visió, a càrrec d’Anna 
Maluquer
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

28  Dilluns

6 h tarda, La Fabriqueta
Curs d’iniciació al Català
Organitza: Serveis Socials 
(Ajuntament de Caldes 
d’Estrac)

29Dimarts

11 h matí, Sala Cultural
Taller de Musicoteràpia
Organitza: Serveis Socials 
(Ajuntament de Caldes 
d’Estrac)

      


