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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.

La crisi encara ens acompanya però l’activitat municipal no s’atura. 
Gestió del dia a dia, a vegades no exempta de conflictes i accions 
de més abast i durada omplen les jornades dels qui hem fet de la 
cosa pública caldenca, la nostra passió i el nostre compromís.

Ara ve Nadal i abans, a Caldes, celebrem la festa de Santa Llúcia. 
Són pocs dies de festa però hem procurat que siguin intensos 
i que animim la vostra necessària participació i gaudi. A les 
pàgines interiors hi trobareu tota la informació necessària.

També hi podreu llegir les dades positives de la nova 
recollida de brossa i residus. En milloren el rendiment i 
l’aspecte del poble, ara una mica més net i endreçat. Mèrit 
del sistema però també mèrit de tots, perquè és entre tots 
que ho fem possible. Sisplau, feu que seguim així i si pot ser, 
millorem aquells petits detalls que ens ajudin a avançar.

Menció a banda mereix l’actitud de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
en relació a l’ús de les respectives zones blaves. Al butlletí en 
fem ressenya però es tracta d’una actualitat canviant que per a 
l’Ajuntament de Caldes només pot tenir un final, aquell que no 
perjudiqui els veïns del poble. Si a més, beneficiem els dels municipi 
del costat, millor, però mai sacrificarem els uns per els altres. 

Val a dir que en aquesta qüestió, des del primer moment hem 
tingut el suport del grup del PSC, fet que vull destacar com es 
mereix. Sens dubte la unió de tots els representants polítics 
dels caldencs i caldenques ens dóna tota la força de la raó per 
a seguir dialogant i negociant fins a obtenir el resultat esperat.

Sigui com sigui, vull transmetre un missatge d’il·lusió i 
esperança a l’hora que en nom propi, del Govern Municipal 
i del conjunt dels representants polítics i treballadors de 
l’Ajuntament, us desitjo un bon Nadal i un millor any 2014.

PD.- Un breu missatge d’agraïment al regidor Sergi Sauri (PSC) 
que deixa el seu càrrec i d’ànims i encoratjament a Pere 
Claver Montells Llaberia que ocuparà el seu lloc. Tots aquells 
que dediquen part del seu temps a millorar el bé comú 
de Caldes mereixen el reconeixement, meu i de tots, més 
enllà de les discrepàncies polítiques que puguin existir.

Joaquim Arnó i Porras
Alcalde

2



SERVEIS MUNICIPALS

Les entitats de Caldes i la brigada 
disposen d’un nou equipament
Finalitzen les obres a l’antic escorxador

n S’han acabat les obres i les 
instal·lacions ja són a punt. De fet, 
la brigada municipal ja fa ús de les 
noves instal·lacions, adequades a la 
feina que desenvolupa i totalment 
adaptades a les seves necessitats, 
amb habitacles orientats per a oficis o 
tasques determinades. El material de 
mobiliari urbà s’ha retirat d’altres espais 
municipals i ha quedat centralitzat 
en aquest nou equipament.
El magatzem també dóna cabuda, 
des de fa algun temps, a la feina 
de l’empresa concessionària del 
servei de recollida de residus, que 
procedeix a la neteja dels contenidors 
en aquestes instal·lacions.
El nou edifici, a més de la brigada 
municipal, també està pensat per a 
que en facin ús les entitats de Caldes. 
Així, compta amb una sala polivalent 
que es posa a disposició d’associacions 
i entitats que desitgin utilitzar-la. En 
aquest sentit, l’Ajuntament de Caldes 
comunicarà ben aviat els passos a 
seguir per a sol·licitar aquesta sala 
polivalent, on les entitats tindran la 
possibilitat de gaudir d’un nou espai 
per a desenvolupar la seva activitat.

AVÍS: Recollida del cubell de la 
fracció orgànica (color marró)

Totes aquelles persones que no hagin rebut el cubell 
de color marró per al reciclatge de la fracció orgànica, 
podeu passar a recollir-lo a l’Oficina d’Atenció al Ciu-
tadà (OAC), situada als 
baixos de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac 
(plaça de la Vila, s/n), 
en horari de 9 a 14 h,  
presentant un rebut de 
l’IBI i obtindreu el kit 
complet.

IMATGES

1. Sala polivalent per a entitats

2. Habitacles per a oficis de la brigada (exterior)

3. Detall d’habitacle per a oficis de la brigada (interior)

4.  L’empresa encarregada de la brossa ja treballa al 
magatzem
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Quatre mesos després, milloren les 
xifres de la recollida de brossa

MEDI AMBIENT

n Des de la implantació, el passat 1 de juliol, del nou sistema de 
recollida dels residus, amb la introducció de la fracció orgànica, 
les dades estadístiques mostren una millora notable.

Durant els mesos de juliol a octubre hi hagut un increment de la 
recollida selectiva, passant d’un 12% en els darrers anys a gairebé 
un 50%, i una destacada disminució del rebuig, és a dir, els residus 
que es porta a incinerar, que actualment s’han reduït a la meitat. 

Aquesta reducció del rebuig és conseqüència de la implantació de 
la matèria orgànica i del fet que en cada punt de recollida hi són 
presents les 5 fraccions. Cal afegir també l’alt grau de participació 
dels comerços en aquest sistema de recollida i, de forma evident, 
la col·laboració de la ciutadania en general.

Cal destacar les xifres de la recollida del paper, que demostren 
que és la fracció que menys increment ha registrat en aquests me-
sos, probablement perquè es sostreu dels contenidors per a la 
seva revenda, atesa la crisi econòmica existent.

Les xifres de la recollida de residus, doncs, indiquen una clara mi-
llora, però l’objectiu és que millorin encara més, principalment 

pel que fa a la recollida selectiva. És molt important realitzar de 
forma òptima la separació de residus i, en cas de dubtes sobre on 
dipositar-los, fer-ho al contenidor de rebuig per evitar els “im-
propis” (deixalles dipositades en contenidors que no correspon), 
que tenen una repercussió directa en els ingressos o despeses de 
l’Ajuntament.

Durant aquest mes de desembre un agent cívic col·laborarà amb 
veïns i establiments per ajudar a fer bé la separació de residus i 
resoldre els dubtes dels ciutadans. També trobareu tota la infor-
mació al web municipal, www.caldetes.cat.

L’Ajuntament de Caldes agraeix la col·laboració de tots, però in-
sisteix en que cal encara una major sensibilització envers la cura 
del medi ambient i per a la millora del nostre benestar. “Tant net 
és qui més neteja com qui menys embruta”.

Recordar també el servei de la deixalleria, on es poden dipositar 
estris i deixalles i la necessitat d’utilitzar correctament el servei 
de recollida d’andròmines i trastos vells, prèvia trucada a l’Ajunta-
ment per a fer-lo efectiu.

S’ha aconseguit reduir a la meitat els residus que es porten a cremar

Comparativa recollida selectiva període de juliol a octubre dels anys 2011 a 2013

2011 2012

2013

REBUIG
ENVASOS
PAPER/CARTRÓ
VIDRE
ORGÀNICA

87,43% 88,86%

51,17%

2,68% 2,66%

4,90%

4,49% 3,87%

4,90%

5,40% 4,61%

7,24%

31,79%
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L’Ajuntament de Sant Vicenç trenca el 
conveni d’utilització conjunta de les zones 
blaves. Caldes, però, en manté la vigència

VIA PÚBLICA

n De manera unilateral, l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt va decidir tren-
car el conveni enviant una notificació 
escrita en forma d’ultimàtum en la que 
es deia que si no s’acceptaven les seves 
condicions, deixava d’aplicar-lo a partir 
de l’1 de desembre de 2013.

Davant aquest procedir, l’alcalde de Cal-
des, Joaquim Arnó, i els portaveus del PSC 
i CiU, Miquel González i Àngel Rusiñol, 
van consensuar actuar en conseqüència 
i reciprocitat, si bé mantenint la vigència 
del conveni en la part que afecta Caldes, és 
a dir, permetent l’aparcament als vehicles 
santvicentins, independentment de l’acti-
tud bel·ligerant del seu Ajuntament.

Dit d’una altra manera, de moment la Po-
licia Local de Caldes no multa els vehicles 
del municipi veí, mentre que, malaurada-
ment, sí que hi ha constància que alguns 
caldencs ja han rebut sancions per part de 
la Policia de Sant Vicenç.

La clau del conflicte rau en la pretensió de 
l’alcalde Miquel Àngel Martínez, de que 
tot el municipi de Caldes passi a ser d’ús 
gratuït per als veïns de Sant Vicenç, i vice-
versa, excepte els respectius passejos ma-
rítims, idea a la que s’oposa l’Ajuntament 
de Caldes, atès el desequilibri del parc au-
tomobilístic entre ambdós municipis, que 
faria inviable que els caldencs poguessin 
aparcar en el seu propi terme municipal.

Les negociacions per a renovar el conve-
ni acordat el 2008 entre els dos plenaris 
municipals fa mesos que duren però sense 
acord final, malgrat el govern caldenc hagi 

acceptat algunes de les altres peticions de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç.

A principis de l’any passat, aquest procés ne-
gociador ja es va veure alterat quan l’alcalde 
Martínez, també va suspendre unilateralment 
l’acord de col·laboració per al transport urbà, 
com a mesura de pressió per intentar do-

blegar la posició caldenca en el tema de les 
zones blaves. Una qüestió, la del transport, 
que va provocar la intervenció de la Direcció 
General de Transports de la Generalitat, que 
va donar la raó al consistori caldenc.

Arnó, González i Rusiñol, a l’hora que rei-
teren la seva voluntat de mantenir el diàleg 
des del respecte degut, també lamenten 
les males formes del consistori santvicen-
tí i els perjudicis que ocasiona als veïns en 
general i als de Sant Vicenç en especial, als 
qui ara se’ls convida a anar a buscar el tren 
a l’estació de Llavaneres.
Paral·lelament també han acordat ampliar 
la zona d’estacionament amb horari limi-
tat al carrer dels Eucaliptus perquè es pu-
gui aparcar més i millor al centre de Caldes 
per a realitzar les compres i així, pal·liar els 
efectes negatius que sobre el comerç local 
pugui tenir la mesura ara presa per l’Ajunta-
ment de Sant Vicenç.

Fragment final de l’escrit enviat per l’Ajuntament de Sant Vicenç que mostra ben a les clares el seu plante-
jament i el trencament de l’acord.
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SEGURETAT

El conseller d’Interior visita Caldes i destaca l’esforç 
de l’Ajuntament per garantir la seguretat dels veïns

n La visita institucional que el conseller 
d’Interior de la Generalitat, Ramon Espada-
ler, va fer divendres 22 de novembre, va co-
mençar amb la signatura del Llibre d’Honor 
de l’Ajuntament i, posteriorment, va man-
tenir una reunió de treball amb l’alcalde, 
Joaquim Arnó i altres membres del govern, 
el regidor Marcos Blázquez i les regidores 
Elisabeth Segura i Roser Alsina. També van 
ser presents durant la visita del conseller 
els regidors del PSC, Miquel González i Àn-
gels Massisimo i el cap de la Policia Local 
de Caldes, Joan Sánchez. Acompanyaven 
Espadaler el sotscap de la Regió Policial 
Metropolitana Nord, Xavier Creus, i l’ins-
pector Josep M. Caballé, cap de l’Àrea Bà-
sica Policial Mataró.

El motiu de la visita del conseller d’Interior 
estava motivada per la signatura de l’adhe-
sió de la Policia Local a la Xarxa RESCAT de 
Radiocomunicacions d’Emergències i Segu-
retat de Catalunya i al SIPCAT, un programari 
de gestió dissenyat per la Generalitat amb 
l’objecte d’optimitzar recursos i millorar 
l’eficiència i la gestió operativa dels cossos 
destinats a les emergències i a la seguretat. 

Una plataforma 
tecnològica  amb 
càmeres tèrmiques 
i tecnologia sense 
fils Wimax
En aquesta segona fase del desplegament de la 
vídeovigilància a Caldes s’incorporen a les cà-
meres de seguretat ciutadana ja existents, les 
de control de trànsit amb lectura de matrícules 
(LPR), una bona eina per a la Policia Local, que 
a través de les càmeres va detenir a principis 
d’agost uns individus que havien cremat els con-
tenidors del costat del cementiri.
La plataforma tecnològica amb comunicacions 
sense fils Wimax es completa amb la instal·lació, 
com a prova, de càmeres tèrmiques com a siste-
ma de prevenció d’incendis i intrusió. El govern 
ha decidit instal·lar aquestes càmeres al parc de 
Can Muntanyà, indret amb abundant massa fo-
restal. Aquestes càmeres detecten l’escalfor de 
qualsevol focus d’incendi així com la presència 
de possibles intrusos. La xarxa Wimax permet 
agilitzar el protocol d’intervenció degut a la ra-
pidesa en la detecció dels incidents o fets. 
L’Ajuntament de Caldes desplega així la segona 
fase de la instal·lació de tecnologia destinada a 
la seguretat ciutadana, el trànsit i el control fo-
restal, tasques que desenvolupa la Policia Local. 

El tercer acord signat és el conveni SIP sobre 
les connexions als sistemes d’informació 
policial entre el Departament d’Interior i 
l’Ajuntament de Caldes. 

En el transcurs de la trobada, Ramon Espa-
daler va conèixer l’operativa de la 2a fase 
del desplegament de tecnologia desti-
nada a la seguretat ciutadana, el trànsit 
i el control forestal realitzada per l’Ajun-
tament, a través d’una presentació àudi-
ovisual elaborada per un representant de 
l’empresa encarregada d’aquesta actuació. 
En aquest sentit, el conseller d’Interior va 
reconèixer i agrair “l’esforç que fan muni-
cipis com Caldes en matèria de seguretat 
amb instal·lacions com aquestes destina-
des, sobretot, a la prevenció”, i va valorar 
de forma positiva “la forma com s’ha exe-
cutat, de forma consensuada amb la ciu-
tadania, que mostra així la col·laboració 
directa amb el seu Ajuntament, aportant 
propostes diverses”.

La visita d’Espadaler va finalitzar a  les 
instal·lacions del centre de control de se-
guretat de la Policia Local, als baixos de 
l’edifici consistorial, on l’alcalde, Joaquim 

Arnó, li va mostrar l’operativa recentment 
realitzada pel que fa a sistema de vídeo-
vigilància, que inclou la instal·lació, com 
a prova, de càmeres tèrmiques per a mi-
llorar la seguretat ciutadana i la prevenció 
d’incendis.
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BREUS

Caldes s’integra a la xarxa d’informació 
turística Munip per a telèfons mòbils

Pla de xoc per renovar l’asfalt i les 
voreres del carrer de la Mercè
L’Ajuntament arranjarà, de manera immediata, alguns carrers que presenten un 
mal estat evident. Al de la Mercè, que començarà després de Reis, el seguiran 
mur del cementiri, passeig dels Anglesos, del Mar i Camí Nou. L’alcalde i regidors 
s’han reunit amb els veïns per explicar-los les obres

n Es tracta d’una actuació urgent, plantejada pel Govern i aprovada pel Ple Municipal 
del mes d’octubre, que va assignar una dotació pressupostària de 100.000 € que s’han 
pogut obtenir gràcies als estalvis aconseguits en la gestió ordinària del pressupost 
municipal.

Al carrer de la Mercè es procedirà a reparar la pavimentació i les voreres. Després 
s’actuarà al cementiri municipal, on els continus esllavissaments de terres posen en 
perill l’estructura de molts nínxols de l’interior de l’equipament. 

El Camí Nou i el passeig dels Anglesos i del Mar són els altres punts on es preveu executar 
els projectes d’obres. De fet, el govern ja ha mantingut diverses reunions amb veïns de les 
dues primeres vies per informar-los de les obres a realitzar. Ben aviat, es convocarà els 
veïns del passeig dels Anglesos per presentar el projecte i detallar el calendari d’execució 
de les obres, que es duran a terme durant aquest hivern.

Avis vitals i 
saludables

n El dia 13 de novembre, a la sala d’actes 
de “La Fabriqueta” i organitzada pels 
Serveis Socials, es va oferir la xerrada 
“Avis vitals i saludables”. Amb una bona 
participació de públic –gent gran de la 
nostra vila i d’altres pobles veïns–, el 
psicòleg i terapeuta familiar, Lluís Vilalta, 
va presentar una visió entretinguda, 
imaginativa i didàctica dels beneficis 
saludables que comporta el fet de ser 
avis. Especialment va centrar l’atenció 
en els aspectes emocionals de la 
relació avis-néts, a l’hora que, a través 
del col·loqui i d’un exercici interactiu, 
es van perfilar pautes i recomanacions 
que poden ajudar la gent a afrontar 
el meravellós repte de ser avis.

n Les aplicacions per a dispositius mòbils 
han transformat la relació dels usuaris 
amb internet i el sector del turisme 
és un dels més afectats per aquest 
canvi d’hàbits del consumidor, que ha 
modificat, fins i tot, la seva manera de 
viatjar. L’oci, la cultura, la gastronomia 
i el turisme estan ara a disposició del 
visitant des dels nostres telèfons mòbils. 

Atesa la rellevància que aquestes 
aplicacions prenen dia a dia, l’Àrea 
de Turisme ha contractat els serveis 
de l’aplicació Munip per a incloure-
hi Caldes i així promocionar la seva 
oferta turística, cultural i d’oci.

Munip és una aplicació per a dispositius 
mòbils que ofereix tota la informació 
turística de Catalunya de forma fàcil 
i intuïtiva. Està disponible en castellà, 
català i anglès i es pot descarregar de 
forma gratuïta en tots els dispositius 
mòbils, amb sistema Android o Iphone. 

Munip posa a l’abast dels usuaris 
activitats i esdeveniments que se celebren 
a Catalunya. Permet, a més, rebre alertes a 
l’smartphone o al correu electrònic amb 

les novetats dels municipis que es triïn. És 
també un cercador d’establiments on dormir 
i/o menjar i, per tant, ajuda a planificar 
les sortides i les vacances còmodament.

L’Àrea de Turisme posa Munip a disposició 
de tots aquells establiments i comerços 
que vulguin publicar les seves dades 
i/o ofertes. Per a fer-ho, només cal 
enviar la informació a incloure al correu 
electrònic turisme@caldetes.cat

El regidor del PSC Sergi Saurí deixa el seu càrrec 
El fins ara portaveu de l’oposició i cap del grup municipal del PSC, Sergi Saurí, va renunciar 
al càrrec de regidor en el darrer Ple per motius professionals i personals. La persona que el 
substituirà serà Pere Claver Montells Llaberia, que prendrà possessió del nou càrrec de regidor 
en el pròxim Ple de l’Ajuntament.

A través del codi QR 
us podeu descarregar 

l’aplicació al vostre mòbil
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Divendres 6 desembre

A les 10 del matí, a les Pistes de Petanca del Bassiot
TORNEIG SOCIAL DE FESTA MAJOR D’HIVERN
TIRADA DEL PERNIL
Organitza: Club de Petanca de Caldes d’Estrac

Diumenge 8 de desembre

A partir de les 12 h a l’Esplanada de Can Muntanyà
VERMUT POPULAR PER LA MARATÓ
Organitza: Caldes d’Estrac per la Independència

A les 6 de la tarda a la Sala Cultural
LA VIA CATALANA A CALDES D’ESTRAC EN IMATGES 
(TRAM 476)
Organitza: Caldes d’Estrac per la Independència

Dimarts 10 de desembre

De 8 a 10 del vespre al Metru
TALLER DE COCKTAILS 
Per a majors de 18 anys – Cal inscripció prèvia
Organitza: Àrea de Joventut

Dijous 12 de desembre

A les 6 de la tarda a la Biblioteca Can Milans
HORA DEL CONTE “ELS REPTES DEL NAN TRAPELLA”
a càrrec del Lladre de Guants Blancs
Organitza: Biblioteca Can Milans

Divendres 13 de desembre

A les 11 del matí a la Sala Cultural
JOCS DE DANSA
Dansa creativa per a nens i nenes d’entre 5 i 11 anys
Col·labora: Noemí Ventura i Sílvia Sant

A les 6 de la tarda a la Plaça de la Vila
ENCESA DE L’ARBRE DE NADAL
Tot seguit XOCOLATADA per als nens i nenes participants
Organitza: Comissió de Festes Nadalenques
Col·labora: Escola Bressol Municipal i Escola Sagrada Família

A 2/4 de 8 del vespre a la Parròquia de Santa Maria
MISSA SOLEMNE DE SANTA LLÚCIA
Organitza: Parròquia de Santa Maria

Dissabte 14 de desembre

A les 11 del matí la Sala Cultural
ACTES DE CELEBRACIÓ DEL 10è ANIVERSARI DE 
L’AGERMANAMENT AMB CASTELFRANCO DI 
SOPRA
Amb la col·laboració de les entitats locals

A les 11 del matí a la Biblioteca Can Milans
TROBADA DEL CLUB DE LECTURA:
Sílvia Romero ens parlarà del seu llibre, Júlia M.
Organitza: Biblioteca Can Milans

A les 2/4 d’1 del migdia a la Fabriqueta
LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS DE 
CARTELLS DE LA 25a CURSA POPULAR
Organitza: Àrea d’Esports

A les 2 del migdia a la Sala Cultural
DINAR POPULAR DE CELEBRACIÓ DEL 10è 
ANIVERSARI DE L’AGERMANAMENT AMB 
CASTELFRANCO DI SOPRA
Amb la col·laboració de les entitats locals

A les 7 de la tarda a la Plaça Sant Antoni – Carrer Major 
CORREFOC
amb la Colla de Diables de Caldes d’Estrac
Recorregut: Sortida de la Plaça de Sant Antoni, Carrer 
Major, baixada de l’Església i Riera fins a la Plaça de la Vila.

A partir de les 11 de la nit a la Sala Cultural
BALL amb Dj Straw&Berry i Dj Ricky Vives
Organitza: Àrea de Joventut. Amb la col·laboració de 
l’AMPA de l’Escola Sagrada Família

Diumenge 15 de desembre

A partir de 2/4 de 10 del matí a l’Esplanada de Can 
Muntanyà
PLANTADA DE GEGANTS
Colles participants: La Llagosta, Vilassar de Dalt, Parets del 
Vallès, Teià, Tordera, Molins de Rei, Arenys de Mar i Caldes 
d’Estrac

A les 12 del migdia 
CERCAVILA DE GEGANTS
Itinerari: Esplanada de Can Muntanyà, Riera, Carreró, Camí 
Ral, Carrer Sant Josep, Carrer Sant Pere i Riera fins a la 
Plaça de la Vila

Tot seguit a la Plaça de la Vila
BALLADA DE TOTS ELS GEGANTS I LLIURAMENT 
DE RECORDS
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Caldes d’Estrac

A les 6 de la tarda a la Sala Cultural
ESPECTACLE INFANTIL SOLIDARI
“Moxi Toxi i l’Estrella de Nadal” a càrrec de Diverta
Un espectacle participatiu i interactiu per a tota la família.
Tots els nens i nenes que puguin, podran portar una 
joguina per col·laborar amb la campanya de Reis de la Creu 
Roja de Caldes d’Estrac
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Mesures de seguretat que cal seguir durant el correfoc:

• Mantenir portes i finestres tancades, persianes 
abaixades, aparadors i vidres protegits i tendals 
recollits i no tenir roba estesa i altres elements com 
banderes, etc.

• No col·locar cap element que pugui obstaculitzar el 
desenvolupament de l’actuació o el pas fluid de la 
gent (testos, taules, cadires, etc).

• No llençar aigua fins que no hagi acabat l’actuació.

• No encendre foc ni fumar a prop de les bosses o 
contenidors del material pirotècnic.

• No envair l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no 
agafar ni destorbar cap dels seus membres.

• Utilitzar vestits i calçat resistent al foc i fer servir els 
complements necessaris per deixar la menor part 
possible del cos sense cobrir per evitar-ne danys. 

Divendres 20 de desembre

A les 6 de la tarda a la Biblioteca Can Milans
FESTA DE NADAL A LA BIBLIOTECA
amb Toni Giménez 
+ SORTEIG DELS LOTS DE NADAL DE LA BIBLIOTECA!
Organitza: Biblioteca Can Milans

Diumenge 22 de desembre

De 2/4 de 12 a 1 del migdia a la Plaça de la Vila
CAGADA DEL TIÓ 
Organitza: Comissió de Festes Nadalenques

A les 7 de la tarda a l’Església de Santa Maria 
CONCERT DE NADAL
amb la Coral Belles Arts de Sabadell
Director: Jordi Lluch
Tot seguit BRINDIS DE NADAL
Organitza: Arrels Cultura i Agrupació de Pensionistes i Tercera 
Edat

Diumenge 29 de desembre

A les 7 de la tarda a la Sala Cultural

POEMA DE NADAL de Josep Ma. de Sagarra
a càrrec de Joan Pera i Serra 
Organitza: Arrels Cultura

Diumenge 5 de gener

A partir de les 5 de la tarda
CAVALCADA DE SES MAJESTATS ELS REIS D’ORIENT
Organitza: Comissió de Festes Nadalenques

Festes de Nadal i Reis 
2013-2014
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JOVENTUT

n El conjunt d’actuacions plantejat en el projecte “Reacció jove” 
té l’objectiu de facilitar recursos a la gent jove en el desenvolu-
pament del seu procés vital, al mateix temps que fomenta la seva 
autonomia, emancipació, ocupació i es potencia un incipient es-
perit emprenedor.
“Reacció jove” ha rebut el suport econòmic de Generalitat i Dipu-
tació, que han valorat el projecte de forma positiva. Tant és així 
que la Diputació de Barcelona ha atorgat el 100% de la subvenció 
sol·licitada, un total de 6.000€ –que, a més, dobla en quantitat la 
rebuda l’any passat–, mentre que la de la Generalitat, de 6.450€ 
–atorgada a través de la Direcció General de Joventut– ha multi-
plicat per 10 (de forma proporcional) el valor de l’aportació que ha 

Tornen els Atabalalaiaia
n El taller de percussió per a nens i nenes tornarà a principis 
d’any, a falta de concretar encara les dates. Organitzat pels Dia-
bles d’Estrac i l’Ajuntament de Caldes, aquest és un dels tallers 
que té més èxit, donada l’alta assistència de nens i nenes que hi 
participen. Esteu ben atents perquè aviat us podrem concretar 
les dates per a les inscripcions!

Comencen els nous tallers per a joves
“Reacció jove” és el nom del projecte que ha endegat l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament per ajudar en la formació dels joves 
del poble. Tant la Generalitat com la Diputació de Barcelona ho han valorat positivament i han atorgat els suports necessaris

fet a municipis com Llavaneres, Sant Vicenç o Canet per a projec-
tes d’aquestes característiques. Les propostes incloses en el pro-
jecte són ben diverses i combinen eixos formatius i ocupacionals 
així com l’oci, la cultura, els esports... 
Així, cal destacar el projecte anomenat “Fent camins”, una propos-
ta d’inserció social i laboral per a majors de 16 anys, que tindrà 
una durada de 3 mesos i que consisteix a aprendre un ofici, el de 
jardiner, tot ajudant a la recuperació i manteniment d’espais natu-
rals del municipi, en aquest cas, el Parc de Can Muntanyà. Aquest 
curs és un projecte basat en la metodologia APS (Aprenentatge 
i Servei), que inclou sessions teòriques i pràctiques, així com de 
formació i orientació laboral.

Els dos tallers que ja s’han iniciat consisteixen en propostes com 
el curs de cangurs, adreçat a joves majors de 16 anys, impartit per 
l’Escola oficial d’educació i ciutadania, que ofereix formació per a 
cuidar infants i que va començar el passat 16 de novembre. També 
ha començat ja el “Taller de cuina jove” impartit per un restaura-
dor local, el xef i cuiner Xavier Manau (de la Fonda Manau), que 
ofereix classes bàsiques sobre com cuinar de forma fàcil, ràpida i 
econòmica.
Tanca aquest cicle de cursos una proposta lligada a l’oci, el “Taller 
de cocktails”, adreçat a majors de 18 anys, que ofereix nocions –
per part d’un professional del sector– sobre la preparació d’un 
combinat que està de moda a totes les barres de bars i que ha 
creat ja el que s’ha anomenat “cultura del gin tonic”. Aquest taller 
es farà al bar El Metru, que col·labora amb l’Àrea de Joventut.
Des de l’Àrea de Joventut es continua ara treballant en la progra-
mació de noves propostes de cursos i tallers, que s’inclouran en 
el mateix projecte.
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n El 31 d’octubre vam anar a celebrar la castanyada d’una forma 
diferent. Vam agafar l’autobús per visitar l’Escola d’Hortsavinyà al 
terme municipal de Tordera.
Es troba al cor del Massís del Montnegre en plena natura. És una 
escola unitària on assisteixen 25 nens i nenes. L’escola és petita, 
però gaudeix d’espais exteriors molt grans que els nostres nens i 
nenes van aprofitar per esmorzar, fer excursions, jugar i, fins i tot, 
rebre la visita de la castanyera.

 ESCOLA

L’escola Sagrada Família 
a Hortsavinyà!
Una castanyada a la muntanya

La mestra de música de la nostra escola, la Marta Grané, i el direc-
tor i mestre de música de l’Escola d’Hortsavinyà, el Carlos López, 
van preparar unes danses i cançons típiques de la castanyada i la 
tardor. Després de dinar, els nens i nenes de la nostra escola van 
oferir a tothom, nens i pares d’Hortsavinyà, els panellets que haví-
em elaborat el dia anterior.
Els nens i les nenes d’Hortsavinyà vindran a visitar-nos a Caldes 
d’Estrac per tal de passar un dia al nostre centre.
Des de l’Escola Sagrada Família, volem agrair la seva hospitalitat i 
esperem amb moltes ganes la seva  visita.
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n En l’últim Ple municipal celebrat el passat 
28-10, el govern local va votar per unanimi-
tat (CiU i PSC) l’adhesió a la Declaració de la 
UNESCO sobre Arxius i va expressar també 
el seu agraïment a la tasca de les persones 
que fan treball voluntari a l’Arxiu de Caldes. 

L’article “Arxiu municipal, treballs prelimi-
nars” publicat en aquesta mateixa revista 
(núm. 204,  gener  2011) va fer ressò de la fei-
na que es duia a terme aleshores a l’ARXIU 
MUNICIPAL amb la col·laboració d’algunes 
persones com Helena Minguillón, Tere Ro-
dero, Marc Alsina i Mercè Artigas.

Aquesta feina laboriosa, lenta i polsegosa 
(a més de pols, els papers acumulen fongs, 
‘peixets de plata’ i altres insectes!), però so-
vint interessant i divertida, ha seguit enda-
vant amb en Marc Alsina i la Mercè Artigas, 
amb força regularitat. Han seguit  aplicant el 
protocol que es varen fixar des del comen-
çament eliminant plàstics, carpetes, gomes 
elàstiques, peces de metall i suprimint do-
cuments duplicats. És a dir, guanyant espai, 
clarificant i detallant els continguts de les 
capses d’arxiu ja existents.

Ens podem preguntar a qui pot beneficiar la 
feina que es fa a l’Arxiu municipal. Primer de 
tot hi ha algunes sol·licituds internes proce-

Arxiu municipal, 
treballs en curs

dents de les pròpies àrees de l’Ajuntament 
i segon, les que vénen de l’exterior interes-
sant-se per qüestions familiars o històriques. 
No sempre s’aconsegueix donar una res-
posta satisfactòria a les sol·licituds, perquè 
hi ha una gran quantitat  de documentació 
en desordre que encara no està localitzada 
ni identificada.  Les demandes exteriors es 
canalitzen per correu electrònic adreçat a 
l’Ajuntament i un cop feta la recerca, es res-
ponen pel mateix mitjà. Quan és necessari, 
es concerta una trobada i els documents es 
posen a disposició de la persona interessada. 
Cal indicar que, per la seva banda, el Regis-
tre Civil, del qual té cura el Jutjat de Pau de 
Caldes, també atén sol·licituds de recerca de 
dades sobre persones.    

La documentació municipal més interes-
sant i poc coneguda sembla ser la del pe-
ríode 1936-1938. L’any 2003 una exposició a 
“La fabriqueta” (comissariada per Bartomeu 
Roig i Manuel Llanas de l’associació Arts i 
Lletres), va reunir facsímils i documents 
originals de Caldes i de l’Arxiu comarcal de 
Mataró sobre els nens refugiats a la vila du-
rant la guerra civil1. L’Arxiu té també un fons 
específic d’hemeroteca, que havia estat 
propietat de Fèlix Ma. Milans (terratinent, 
notari i alcalde, segona meitat del s. XIX) 
que no està inventariat2.

D’altra banda, l’associació Arrels Cultura que, 
entre d’altres activitats, inclou la conservació 
de documents i fotografies sobre Caldes, fa 
temps que voldria iniciar una recerca sobre 
l’origen dels noms dels carrers, així com els 
canvis sobrevinguts arran d’esdeveniments 
polítics. El nomenclàtor de l’època franquis-
ta és conegut per la població de Caldes amb 
més edat i l’Ajuntament en té constància es-
crita, però pel que fa al període revolucionari, 
caldria investigar a fons, llegint totes les Actes 
i Acords municipals d’aquesta etapa. Tenim 
però, alguns indicis, com per exemple que el 
passeig dels Anglesos va ser batejat Via Dur-
ruti i que el carrer Major era el carrer Salvador 
Seguí –el noi del sucre–, que el carrer Santa 
Teresa es va dir Joan Maragall i que hi havia un 
carrer amb el nom de Pablo Iglesias...         

Com més coneguem la història del nostre 
poble, més el podrem estimar i respectar, 
en conseqüència, els caldencs i caldenques. 
Hem de recuperar i completar aquest conei-
xement i per aconseguir-ho, un arxiu digne 
d’aquest nom és l’eina idònia.

IMATGES
1.   Fragment d’un document mecanografiat  ERC, ACR, PSUC, 

Caldes 1937
2.  Foto pati Casa Comillas, colònia juvenil Radio Barcelona, 

nens refugiats (1937)
3.  Aspecte de la Casa Comillas, colònia juvenil Ràdio Barce-

lona, 1937, al costat Can Nadal
4. Marc Alsina a l’Arxiu, novembre 2013

NOTES
1. Els nens refugiats procedien d’Euskadi i d’Aragó
2. Les fotografies de les cases d’acollida van ser cedides per 
una usuària investigadora (Glòria Campoy).

CULTURA
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BREUS

El temporal de pluja i vent de mitjans mes de novembre va fer ajornar la Fira d’Arte-
sania i Alimentació fins el següent cap de setmana (22 i 23 de novembre). La fira es va 
desenvolupar amb total normalitat i, tot i el fred, moltes persones van visitar aquesta 
mostra per adquirir algun exemplar de tota la varietat de productes que es podien 
trobar a les parades.

Celebració del 
10è aniversari de 
l’agermanament 
amb Castelfranco
n Enguany es celebren els 10 anys de 
l’agermanament amb la localitat italiana 
de Castelfranco di Sopra, i l’Ajuntament 
de Caldes ha obert la participació a les 
entitats per organitzar diferents actes, que 
s’inclouran en la programació festiva de 
Santa Llúcia. Una comitiva de 15 persones 
de Castelfranco ens acompanyaran en 
aquests actes que tindran lloc el pròxim 
14 de desembre i que consisteixen en 
un acte oficial de la celebració del 
10è aniversari i un dinar popular.

Es crea la Comissió 
sobre la Història 
de Caldes
n L’Ajuntament ha impulsat la creació 
d’aquesta nova comissió de treball amb 
l’objectiu de potenciar el coneixement 
original de la història i l’art locals. Aquest 
nou grup basarà la seva tasca en la 
recerca de documentació i elements que 
configuren la nostra història medieval. 
Totes aquelles entitats i particulars que 
vulguin participar en aquest nucli de 
treball sobre el poble de Caldes s’han de 
posar en contacte amb l’Ajuntament, a 
través del telèfon 937 910 005 o al correu 
electrònic jsholgado@caldetes.cat.

La Comissió del 
Tricentenari es 
reunirà el mes 
de desembre
n El pròxim dia 11 de desembre (6 h 
de la tarda) s’ha convocat una nova 
reunió de la Comissió del Tricentenari 
amb l’objectiu de planificar i establir 
els actes a programar durant l’any 
2014, en el transcurs del qual es 
commemora arreu de Catalunya el 
Tricentenari de l’11 de setembre de 1714.
Aquesta Comissió és oberta a totes  les 
persones i entitats de Caldes que s’hi 
vulguin sumar. Els interessats cal que 
contactin amb l’Ajuntament a través 
del telèfon 937 910 005 o al correu 
electrònic jsholgado@caldetes.cat.

n El passat 27 d’octubre es va celebrar a l’esplanada de Can Muntanyà la Boletada 
Popular. Els bolets van ser cuinats, en directe, per diferents col·laboradors i entitats 
i la recaptació de la jornada –el preu del tiquet era de 2€– es destinarà a finançar la 
Cavalcada de Reis d’enguany.

Força activitat a l’esplanada de Can Muntanyà el passat diumenge 24 de novembre 
amb dues propostes diferenciades per a passar una jornada amb fred però amb moltes 
ganes de gaudir, d’una banda de la Mongetada Popular, programada per a celebrar  les 
Jornades Gastronòmiques de la Mongeta del Ganxet, i d’una altra, la Fira d’Antiqua-
ris, una mostra que ja comença a ser habitual en el nostre poble.

Caldes, vila de fires i gastronomia
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BREUS

El 5 de desembre comença la 
campanya de Nadal al comerç 

n La Regidoria 
de Promoció Eco-
nòmica  posa en 
marxa la campanya 
de promoció i ani-
mació comercial 
“Compra al comerç 
de Caldes d’Estrac 
i passa-t’ho bé”, 
mitjançant la qual 
els tiquets de com-
pra dels diferents 
comerços  són 
bescanviables en 
tiquets gratuïts per 
gaudir dels infla-
bles infantils que 

s’instal·laran a l’esplanada de Can Muntanyà el dissabte 21 de desembre.

Des del 5 fins al 21 de desembre, el client podrà acumular tiquets d’un import 
mínim de 10€.  Els tiquets es poden lliurar directament el dia 21 de desembre a 
l’esplanada de Can Muntanyà. La persona responsable dels inflables validarà el 
tiquet i li retornarà. 

Cada tiquet de compra d’import mínim de 10€ val per una estona gratis als infla-
bles. I es poden presentar tants tiquets com es vulgui. 

Els inflables se situaran a l’esplanada de Can Muntanyà, el dia 21 de desembre, en 
horari d’ 11 a 14 h i de 16:30 fins 19h.

La Mireia i en Lucio van decidir 
obrir un establiment a Caldes, al 
Parc Joan Maragall, moguts per un 
component sentimental de la Mi-
reia, que havia recorregut el parc 
amb els seus pares des de ben peti-
ta i recorda la seva infantesa per la 
façana marítima dels nostre poble 
amb molta nostàlgia. Amb el Lucio, 
a més de compartir la seva vida per-
sonal, també compten amb un res-
taurant pizzeria a la població veïna 
de Canet.
En Lucio, com a bon italià i amb es-
tudis de gastronomia, prepara unes 
pizzes singulars i autòctones del 
país transalpí. Això s’havia d’apro-
fitar i el negoci de Caldes va anar 
prenent forma, amb un component 
sentimental pel mig, i amb la il·lusió 
de crear un negoci diferent del que 
regenten a Canet. Així va néixer 
Piccoloso, la pizzeria situada als 
mòduls 1 i 2 del Parc Joan Maragall, 

PizzeRiA PiccOlOsO

que dirigeixen, de forma personal, 
la Mireia i en Lucio.
El producte que s’ofereix a Piccolo-
so és originalment italià. En Lucio 
prepara personalment la base de les 
pizzes que et transporten amb el seu 
sabor i subtilesa al país de la pasta, 

la pizza i la cuina mediterrània, ele-
ments gastronòmics que compartim 
al nostre petit país. A més d’aquesta 
curada preparació de les bases de 
les pizzes, cal destacar la mozzarel-
la amb la que aquestes s’elaboren. 
Es tracta d’una mozzarella 100% na-

tural. La filosofia, doncs, de la piz-
zeria Piccoloso de Caldes, respon 
al tracte familiar i personalitzat al 
client, a més de la seva cuina 100% 
natural, poc habitual en els negocis 
de pizzeries actuals. Amb un local 
adequat a l’estiu i l’hivern, Piccolo-
so ofereix també servei a domicili 
de dimecres a dilluns i el local està 
obert per qui s’apropi a sopar allà 
mateix de dijous a dilluns (horari de 
19:30 a 23 h).

n Novament, l’Ajuntament col·labora 
amb la Creu Roja de Caldes d’Estrac en 
la campanya de recollida de joguines. 
La situació econòmica actual fa molt 
important la col·laboració de la ciutadania 
per poder arribar a recollir suficients 
joguines per a tots els nens i nenes.
S’han establert i ja són oberts els 3 
punts de recollida, que tancaran  el 
dia 3 de gener, al Mercat Municipal 
(matins), l’Espai Jove (tardes) i l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà, l’OAC (als baixos 
de l’Ajuntament, els matins).
A més, es farà una recollida puntual de 
joguines dins la Festa Major de Santa 
Llúcia, a l’espectacle infantil que, degut 
a aquest fet, tindrà un caire solidari. 
Tots aquells nens i nenes que puguin, 
podran portar una joguina que es 
recollirà a l’entrada de l’espectacle.
Cal recordar que les joguines han de ser 
noves o en molt bon estat de conservació 
i no poden ser bèl·liques ni sexistes.

La creu Roja local i 
l’Ajuntament engeguen 
la campanya de 
joguines per Nadal
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Iniciem en aquesta edició, la publicació de diferents arti-
cles que sota el títol genèric “Què hi guanyem amb l’estat 
propi” aniran recollint diferents aspectes de la realitat 
actual i de la futura que mostra el que succeirà quan Ca-

talunya esdevingui estat.
Viabilitat econòmica de Catalunya
Catalunya produeix quatre vegades més de riquesa, exporta cinc vegades més i con-
centra deu vegades més de producció científica a nivell mundial del que li correspon-
dria d’acord amb la seva població.
Si Catalunya és un estat, serà el setè país més ric de la Unió Europea (UE), amb una 
renda per càpita de 30.416 €.
Relació amb Europa
Si Catalunya és un estat, seguirà formant part de la Unió Europea per diferents motius: 
primer, perquè la UE no preveu mecanismes d’expulsió dels seus membres ni tampoc 
preveu l’expulsió d’aquella part del territori d’un estat membre que s’hagi indepen-

ditzat; segon, perquè el dret internacional estableix que els tractats signats per l’es-
tat predecessor passen directament a l’estat successor; tercer, perquè la ciutadania 
europea és un dret individual adquirit per tots els catalans que no es pot eliminar, i 
quart, perquè Catalunya és bona per a Europa ja que l’aportació neta de Catalunya al 
pressupost de la Unió Europea alleugereix la càrrega solidària dels països contribuents. 
I el més important, perquè som a la UE i en volem continuar formant part.
L’euro
Si Catalunya és un estat, no hi ha cap raó objectiva ni jurídica ni política que condueixi 
a pensar que Catalunya es quedaria fora de l’euro, ja que Catalunya seria un país sorgit 
de la dissolució de l’Estat espanyol i, per tant, hereu i continuador dels drets i les obli-
gacions sorgides del Tractat de Maastricht sobre la Unió Monetària.
A més, l ’euro depassa la realitat de la UE. De fet, la zona euro inclou 17 països 
dels 27 membres de la UE. A més hi ha 6 països que fan servir l ’euro com a única 
moneda i no són membres de la UE: Montenegro, Kosovo, Andorra, Mònaco, San 
Marino i Ciutat del Vaticà.

En el darrer escrit de l’alcalde Sr. Arnó al Portada, acusava 
els socialistes locals i “altres personatges” de tirar de tò-
pics i generalitzacions siguin veritat o no.  Aporta dades 

concretes per mantenir aquesta afirmació? No. Perquè si hagués d’aportar dades i fets 
la seva afirmació es manifestaria com una paella bruta, com diu la dita popular. Ens 
diuen a més, que estant cansats de perdre el temps replicant les mentides i acusacions 
que els llencen els qui s’hi dediquen en comptes d’aportar idees i propostes que ajudin 
a millorar Caldes. Concreta  quines són aquestes mentides i acusacions? No. Perquè si 
hagués d’aportar dades i fets la seva afirmació es manifestaria com una paella bruta, 
com diu la dita popular. Però fem memòria: Totes i cadascuna de les nostres postures 
sobre l’estat de les finances, els serveis municipals o la gestió de l’alcalde Sr. Arnó han 
anat precedides de dades concretes, d’enllaços a les fonts d’informació i de dades 
facilitades pel propi Ajuntament. Podem demostrar totes i cadascuna de les nostres 
afirmacions que hem traslladat a la ciutadania de Caldes.
Sobre la falta d’alternatives? Recordem les més destacades: durant la darrera campanya 
electoral vàrem aportar una alternativa per fer viable una nova escola; vàrem  proposar 

la creació d’una comissió tècnica per avaluar pros i contres d’una superfície comercial 
i un aparcament subterrani a l’esplanada de Can Muntanyà; hem proposat un pla d’in-
versions sobre els serveis municipals per al període 2014-2019; ens hem ofert a negociar 
els pressupostos municipals retallant despeses supèrflues i establint un major control 
sobre la despesa...
A més, hem estat lleials amb el poble: quan va ser el moment vàrem advertir al Sr. Arnó 
que:  la inversió de les plaques fotovoltaiques era un despropòsit tal i com l’estava en-
focant; que atorgar la concessió dels banys municipals a una empresa sense experiència 
era un error: que licitar el contracte de neteja viària i recollida d’escombraries sense 
un estudi econòmic financer previ era una temeritat; que renunciar a les subvencions 
de promoció econòmica per combatre l’atur era un luxe que Caldes no es podia, ni es 
pot, permetre...
Al final, vista la falta de dades concretes, potser, quan l’alcalde Sr. Arnó ens reclama 
alternatives, ens està demanant que governem des de l’oposició perquè ell no té pro-
jecte de poble.  
El PSC de Caldes d’Estrac us desitja Bon Nadal!

Què hi guanyem amb l’estat propi

Sobre les trampes dialèctiques i la transparència

GRUPS MUNICIPALS

LES RECOMANACIONS 
DE CAN MILANS

Temps d’innocència. Carme Riera.
Barcelona: Edicions 62, 2013. 

La història que narren aquestes planes és real. Ens l’ofereix 
la mirada d’una nena –una nina, com diuen a Mallorca–, 
que, entre els tres i els deu anys, contempla el món amb 
els ulls ben oberts, sovint des de balcons i finestres, per 
descobrir-nos els seus secrets. Amb tota la força expressiva 
de la riquesa dels sons de l’illa, Carme Riera recrea el seu 
univers infantil ple de màgia i d’innocència, però també 
de pors, culpes i prohibicions, poblat d’un ampli fresc de 
personatges entranyables, molts d’ells lligats a tradicions i 
oficis que ja han desaparegut.

Aquestes festes aconsegueix el 
lot de Nadal de la biblioteca!
n Volem celebrar les festes de Nadal amb tots vosaltres i és per 
això que, del dia 2 al 19 de desembre, en fer el préstec de qualsevol 
document a la biblioteca, aconseguiràs un número de loteria per 
al sorteig d’un dels lots de llibres, pel·lícules i música que us hem 
preparat! 

El sorteig  tindrà lloc el divendres 20 de desembre a partir de les 
18:30h, a la biblioteca. No hi falteu!

Lot adults

Lot infantil
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AGENDA D’ACTIVITATS DEL MES DE DESEMBRE 2013

1  Diumenge

2/4 de 12 matí, Fundació Palau
“Bon profit Miquel”, 
a càrrec de Micro Troupe
Aquest espectacle és un 
petit homenatge al nen, al 
treballador, a l’home,  l’amant, 
al lluitador, al POETA Miquel 
Martí i Pol. Es tracta de tres 
històries, i a cada una d’elles hi 
ha un noi com a protagonista. 
Hi ha poemes del llibre “Bon 
profit!”, el poema “Plou i fa sol” 
i el poema “l’Elionor”.
Preu: 3 euros per persona
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament Caldes d’Estrac

3Dimarts
 

11 matí, Casal dels Avis
Taller d’informàtica per a 
gent gran
Durada: 2 hores
Organitza: Serveis Socials

4  Dimecres
 

6 h tarda, Espai Jove
Taller de Cuina Jove, a càrrec 
del cuiner-xef  Xavier Manau 
(Fonda Manau)
Ràpida, fàcil i econòmica
Organitza:  Espai Jove

10 Dimarts

11 h matí, Casal dels Avis
Taller d’informàtica per a 
Gent Gran
Durada: 2 hores
Organitza: Serveis Socials

5 h tarda, La Fabriqueta
Xerrada
Organitza: Serveis Socials

8 h vespre, El Metru
Taller de cocktails (per a 
majors de 18 anys)
Organitza:  Espai Jove

11  Dimecres

10 h matí, Ajuntament, Sala 
Manualitats 4a planta
Espai de Salut amb Reiki
Organitza: Serveis Socials

6 h tarda, Espai Jove
Taller de Cuina Jove, a càrrec 
del cuiner-xef  Xavier Manau 
(Fonda Manau)
Ràpida, fàcil i econòmica
Organitza:  Espai Jove

12 Dijous

6 h tarda, Biblioteca Can 
Milans
Hora del conte: “Els reptes 
del Nan Trapella”. A càrrec 
del Lladre de Guants Blancs
El Nan Trapella no l’he vist mai. 
Però cada cert temps, em pren 
la meva maleta dels contes el 
dia que he d’anar a explicar-ne. 
Sé, llavors, que quan arribi a 
destí, em trobaré uns reptes. 
Si els supero podré recuperar 
la maleta i, altre cop, podré 
explicar tots els millors contes 
que tinc allí guardats. Quins 
reptes tocaran aquesta vegada?
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

14  Dissabte
 

11 h matí, Biblioteca Can Milans
Trobada del Club de lectura. 
Col·loqui-tertúlia amb 
l’autora del llibre Júlia M., 
Sílvia Romero.
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

7 h tarda, Fundació Palau
Jornades “Jo em rebel·lo 
nosaltres existim”
Per una política dels llocs 
comuns
Un diàleg amb Marina Garcés 
i Itziar González Virós.
Marina Garcés és professora 
titular de filosofia a la 
Universitat de Saragossa. Es 
dedica a la docència. Ha escrit 
i participat en diversos llibres 
i projectes en què reflexiona 
entorn de la filosofia, la 
política i l’art.
Itziar González Virós és 
arquitecta i forma part d’un 
grup de treball que es dedica 
al reciclatge de polígons en 
desús. Veïna de Ciutat Vella, va 
ser regidora d’aquest districte 
de Barcelona del 2007 al 2009.
És l’impulsora de l’Institut 
Cartogràfic de la Revolta.
Organitza: Fundació Palau

17 Dimarts

11 h matí, Casal dels Avis
Taller d’informàtica per a 
gent gran
Durada: 2 hores
Organitza: Serveis Socials

18 Dimecres

5 h tarda, La Fabriqueta
Festa de Nadal del “Sortim 
de casa”
Organitza: Serveis Socials

20 Divendres

6 h tarda, Biblioteca Can Milans
ConteClub i Taller de Nadal,
a càrrec de Nàdia Panadero
En aquesta sessió del 

Vegeu programes 
específics de la 
Festa de Santa 

Llúcia i les Festes 
de Nadal a les 

pàgines centrals 
d’aquest butlletí Divendres 13 de desembre,

a les 6 de la tarda, a la plaça de la Vila

DECORACIÓ i
ENCESA DE
L’ARBRE
DE NADAL

i després 
XOCOLATADA

ConteClub treballarem amb 
contes sobre el Nadal, en 
llegirem uns quants plegats 
i en acabat farem un taller 
on podreu elaborar una 
manualitat nadalenca i endur-
vos-la a casa de record.
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

6 h tarda, Biblioteca Can Milans
FESTA DE NADAL A LA 
BIBLIOTECA amb Toni 
Giménez i el sorteig dels lots 
de Nadal de la Biblioteca!
Acabem l’any amb el concert 
de música infantil, a càrrec del 
conegut Toni Giménez seguit 
del sorteig de dos lots de 
Nadal (un d’infantil i un altre 
d’adults), amb llibres, música, 
torrons i moltes coses més! No 
hi falteu, volem acomiadar el 
2013 amb tots vosaltres!
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

29  Diumenge
 

2/4 de 12 matí, Fundació Palau
Titelles de dit.
Els Tres Reis Mags
Taller de titelles fets amb 
feltre de colors i amb totes les 
plantilles necessàries per crear 
cadascun dels personatges, que 
es podran emportar a casa. 
Mida aproximada del titella: 
11x8cm. Per a nens i nenes a 
partir de 5 anys. 
Es recomana reservar.
Preu: 3 euros per nen
Organitza: Fundació Palau i 
Activijoc
 

Organitza:                                   Col·labora:

           

ESCOLA BRESSOL MuNICIpAL


