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Teniu a les vostres mans una nova edició
del butlletí municipal Portada corresponent
als mesos d’agost i setembre. Es tracta d’una
edició especial perquè el Portada tanca per
vacances coincidint amb l’època estival.

Parlant de l’estiu, època de lleure i oci per
excel·lència, us avancem en aquest número
especial les nombroses activitats esportives
que la Regidoria d’Esports ha programat i a
les que us convida a participar. Es tracta
d’un ampli ventall d’activitats ben diverses
i que tenen per escenari la platja de Caldes
i les instal·lacions esportives municipals. En
aquest sentit, vull destacar l’important esforç
que hem realitzat per posar a punt les
instal·lacions del pavelló i el seu entorn, un
esforç que s’ha completat amb la piscina
municipal. Hem realitzat diverses millores
i continuem treballant en aquests
equipaments esportius per oferir-vos un
millor servei.

També volem explicar-vos la nostra voluntat
d’iniciar els tràmits per suprimir el pont de
la carretera N-II al seu pas pel poble. Es
tracta d’un tema que hem treballat i del qual
us deixem constància en aquesta publicació
perquè de ben segur necessitarem el vostre
recolzament.

L’estiu avança i a Caldes això vol dir que
som a les portes d’una altra Festa Major.
En aquestes pàgines que us presento us
avancem el programa d’actes que hem
previst perquè aneu fent boca. Esperem que
aquesta programació sigui del vostre gust
i us encoratgem a participar en aquests dies
de festa i xerinola al poble. Ben aviat, us
convidem a fer poble d’una manera més
alegre i festiva que la resta de l’any.

No vull acomiadar-me sense desitjar-vos
unes bones vacances i un bon estiu a tots
i totes, esperant retrobar-nos a la tornada,
mentre treballem per a fer possible un altre
Caldes!

Bon estiu i bona Festa Major!

Joaquim Arnó
Alcalde
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L’estiu esportiu bull
d’activitats a Caldes
Les instal·lacions esportives i de lleure de Caldes funcionen a ple rendiment. La posada en marxa de la piscina
al complex del poliesportiu ha estat la darrera incorporació després que s'arrangessin les deficiències detectades

Un cop recuperada la gestió del pavelló per part de l’Ajuntament
i després d’haver detectat l’estat deficient de les instal·lacions
esportives, el consistori ha posat fil a l’agulla per enllestir les
obres d’adequació el més ràpid possible i restablir l’activitat
pròpia d’un equipament tan important per Caldes.

L’Ajuntament de Caldes continua realitzant millores a les
instal·lacions del pavelló i el seu entorn. A més de la creació
d’una zona de seguretat a la piscina i l’habilitació de quatre nous
vestidors, s’ha instal·lat una font d’aigua i s’han sanejat les zones
verdes. Quant a l’equip de persones que vetllen per les
instal·lacions esportives, el consistori caldenc ha reforçat el servei
de consergeria i manteniment diari amb la incorporació d’un
bidell, que juntament amb el tècnic i el regidor d’Esports, Joan
Vázquez, conformen l’equip humà d’aquest equipament.

La piscina municipal obre les seves portes

Un cop enllestides les obres de condicionament de les seves
instal·lacions, les quals han suposat una inversió addicional de
40.000 euros sobre el pressupost previst inicialment, la piscina
municipal ha obert al públic coincidint amb l’inici de la temporada
d’estiu. Les actuacions realitzades han consistit en l’adequació

dels vestidors, i d’altres de complementàries que no estaven
previstes com per exemple les noves escomeses de clavegueram,
electricitat i aigua per a omplir la piscina, així com una canalització
de les aigües pluvials.

La piscina compleix les mesures de seguretat que estableixen
les lleis de piscines municipals, a més de comptar amb un servei
de vigilància aquàtica, amb la presència d’un socorrista. Aquest
equipament dóna un servei privilegiat al poble de Caldes  per a
gaudir d’un espai adequat entre natura i esport.

La piscina municipal forma part de les instal·lacions de l’entorn
del pavelló poliesportiu de Caldes i és oberta de dilluns a divendres
de 9.30 a 13h i de 15 a 18h, i  els dissabtes de 10 a 14h (vegeu els
preus per a gaudir de la piscina en quadre a part).

Tanmateix, l’activitat esportiva a Caldes no se centra
únicament a les instal·lacions del pavelló i el seu entorn. Un
cop arribat l’estiu, la Regidoria d’Esports ha programat actes
a d’altres indrets del municipi com la platja, on s’ha procedit
a millorar-ne les instal·lacions. Així, l’Ajuntament ha renovat
el mobiliari esportiu existent i ha col·locat noves xarxes per
al voleibol i noves porteries de futbol.
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Amb la millora d’aquestes instal·lacions esportives, la platja de
Caldes acollirà diverses activitats durant els mesos d’estiu, com
és el cas del 3r Campionat de Volei Platja 4x4, Pliz Magazine,
que en el moment de tancar la present edició del butlletí municipal
Portada s’havia de celebrar els dies 26 i 27 de juliol.

Les regidories d’Esports i Joventut presenten dues propostes
per a aquest estiu esportiu. La primera d’elles és el 1r Campionat
Intermunicipal de Ping-Pong, que es durà a terme de forma
mancomunada amb els municipis d’Arenys de Mar, Arenys de
Munt, Canet de Mar, Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç
de Montalt.  El torneig –que compta amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona- s’adreça a joves de 16 a 30 anys dels 6
municipis que hi participen i a Caldes es realitzarà tots els
dissabtes del mes d’agost, al Casal de Joves.

La segona proposta és l’anomenada 1a Cursa d’Objectes Flotants,
que consisteix en una mena de cursa d’andròmines o baixada
de carretons però a l’aigua. Aquesta cursa se celebrarà el 8 de
setembre, dins els actes de la Tarda-Nit Jove de la Festa Major
d’enguany. Fins al 30 d’agost podeu inscriure-us en aquesta

cursa que promet ser d’allò més vistosa i divertida al Casal Jove
(plaça de la Vila, s/n), en horari de dilluns a dissabte, de 6 de la
tarda a 9 del vespre (tel. 93 791 11 78).

La Regidoria d’Esports també ha previst la celebració d’un Karting
Infantil de Seguretat Vial gratuït per a nens i nenes de Caldes
pels propers 16 i 17 d’agost. Es tracta d’un multiespai que
s’instal·larà a l’Esplanada de Can Muntanyà i que comptarà amb
un circuit de karts i diverses carpes.

El circuit estarà perfectament senyalitzat amb tot tipus
d’identificadors de seguretat vial abans de sortir de la pista, amb
semàfor real, rotonda i pas de vianants. Cada kart serà de benzina
i comptarà amb un monitor i tota mena d’elements de seguretat
com el casc i el cinturó de seguretat. El muntatge també inclou

TARIFES PISCINA

un sistema de control remot amb parada i limitador de velocitat,
la presència d’un policia fictici i un mecànic per a qualsevol
eventualitat.

Ple d’activitats esportives per a la Festa Major 2008

Altres cites esportives al municipi arribaran amb la celebració de
la Festa Major 2008, a més de la Cursa d’Objectes Flotants. Es
tracta del Torneig de Festa Major que cada any organitza el Club
Caldes d’Estrac Futbol Sala que enguany començarà el 18 d’agost
i finalitzarà el 5 de setembre, data en què es disputaran les finals.
Es compleix ja la 12a edició del Torneig, que es farà al Pavelló
Poliesportiu Municipal i constarà de diverses categories en joc.

L’activitat esportiva per la Festa Major d’enguany també inclou
la celebració de dues novetats, el 1r Open de Tennis Vila de
Caldes i un Torneig de Futbol Platja, que se celebraran el 13 de
setembre i el 30 d’agost, respectivament.

ACTES ESPORTIUS

16 i 17 d’agost:
1r  Karting de Circulació Viària a l’Esplanada de Can Muntanyà,
a partir de les 10h

30 d’agost:
1r Torneig de Futbol Platja,
a partir de les 10h,  a la platja de Caldes
Més informació al Poliesportiu Municipal
Organitza: Club de Futbol Sala Caldes d’Estrac

5 de setembre:
A les 21h, Presentació dels equips del Club Futbol Sala Caldes
d’Estrac
Organitza: Club de Futbol Sala Caldes d’Estrac

12 de setembre:
Inflables flotants i diversió en remull a la Piscina Municipal de
10h a 13h i de  15h a 18h.
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac

1a  Festa del Bàsquet (3x3) des de categoria aleví a categoria cadet,
al Poliesportiu Municipal,  de 10h a 13h
Organitza: Club de Bàsquet Caldes d’Estrac

13 de setembre:
A les 10h, 1r Open de Tennis “VILA DE CALDES” al Poliesportiu
Municipal
Organitza: Associació pel Foment de l’Esport

1r Torneig de simultànies d’escacs, amb la participació de l’ex-
jugador de la Lliga Preferent Catalana d’Escacs
Inscripcions oberts. Places limitades
Organitza:  Ajuntament de Caldes d’Estrac
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Èxit de
participació en el
Casal i el Campus
d’Estiu 2008
Un total aproximat de 70 nens/es
participen a hores d’ara al Casal i
al Campus d’Estiu’08

Aquest any, l’Ajuntament ha treballat
des de les regidories de Joventut i Esports
per fer un Casal per a nens i nenes de
P3, P4 i P5, i alhora un Campus Esportiu
per a nens/es de 6 a 12 anys.

Aquesta iniciativa ha estat molt ben acollida
per la gent de Caldes, tant pel gaudiment
de les instal·lacions esportives municipals
(Complex Esportiu Municipal) on es duu
a terme l’activitat, com per l’alt nivell de
professionalitat de la direcció del Casal
(Regidoria de Joventut) i del Campus
(Regidoria d’Esports). Tot plegat permet
donar als nens/es el servei que sens dubte
mereixen per tal de gaudir al màxim d’un
estiu ple d’activitats esportives i lúdiques,
com per exemple les sortides i visites
guiades pel poble, plenes d’emoció i alegria.

Consell d’Esports

President: Joan Vázquez (regidor d’Esports)

Suplent: Helena Gallardo

Representant de l’Equip de Govern de CIU: Àngel Rusiñol

Suplent: Marcos Blázquez

Representant del Grup del PSC: Miquel González

Grup de veïns de Caldes d’Estrac: Enric Illa, Giuseppe d’Amico,
Josep Maria Alcaraz

Tècnic d’Esports: Daniel Fiamberti

Representant de l’entitat d’aikido: Pedro Cano

Representant de l’entitat A.E.Caldes d’Estrac: Antonio Sánchez (absent)

Representant de l’entitat de bàsquet: Juan Antonio Llongueras (absent)

Representant de l’entitat per
al Foment de l’Esport: Francesc Montalbán (absent)

Representant de l’entitat de petanca: Joan Mora

Representant de l’entitat de patinatge: Joan Llorca

Representant de l’entitat de futbol sala: Jonathan Sánchez

Primeres reunions
del Consell
Municipal
d’Esports
El passat dimecres dia 25 de juny de 2008
a les 20h, es va celebrar la primera reunió
oficial del Consell Municipal d’Esports.
Aquest Consell té com a principal  objectiu
el foment de l’esport mitjançant la pràctica
i col.laboració de tot el teixit associatiu i
esportiu existent durant tot l’any a Caldes
d’Estrac. Es va comptar amb la repre-
sentació de 5 de les 7 entitats esportives
del poble, 3 veïns representants de Caldes
i 1 representant de l´actual govern
municipal de CIU i un altre del PSC, a més
del regidor d’Esports, Joan Vázquez,  i el
tècnic d’Esports.

D’entre els punts de l’ordre del dia que es
van aprovar en aquesta primera reunió cal
destacar l’aprovació de la composició del
Consell i de la seva Junta, que queden de
la següent manera:

Junta del Consell

President: Joan Vázquez, Vicepresident: Enric Illa, Secretari: Giuseppe d’Amico,
Vocal 1r: Joan Llorca, Vocal 2n: Pedro Cano, Vocal 3r: Jonathan Sánchez,Vocal

4t: Josep Maria Alcaraz
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Comencen les
obres de les
noves pistes de
petanca
El 26 de juny van començar les obres
de les noves pistes de petanca al front
marítim de Caldes –a la platja entre
l’Hotel Colón i la guingueta l’Ametller-
, on el Club de Petanca gaudirà de 6
pistes de 15x4, a més d’un espai per a
l’entitat, una zona enjardinada i un
sistema d’enllumenat adient per a la
pràctica d’aquest esport.

El Club de Petanca de Caldes duu a terme
des del passat 1 de juliol les Melées de
Nit, a les pistes de La Ratlla, cada dimarts
i dijous a partir de les 10 de la nit.

Curs internacional i exàmens de cinturó
negre de Nihon Tai-Jitsu al pavelló
El Club d’Aikido de Caldes va organitzar –amb el suport de la Regidoria d’Esports–
un curs de Nihon Kabuda Tai-Jitsu, els dies 12 i 13 de juliol passats. El curs el va
impartir el 10è Dan Hanshi Nihon Tai-Jitsu i Nihon Ju-Jutsu, Roland Hernáez.

El benjamí
del Club
Bàsquet de
Caldes rep el
seu trofeu
Els nens de l’equip benjamí
d’aquesta entitat esportiva
caldenca van rebre el trofeu de
campions de lliga de la seva
categoria dels Jocs Esportius
Escolars de Catalunya, com ja us
vam avançar en anteriors
edicions. Felicitats, campions!

Curs de monitor
nacional de Judo
Una cinquantena de judoques i
practicants d’aquest art marcial van
participar entre el 2 i el 9 de juliol al curs
de monitor nacional que es va dur a
terme a les instal·lacions del Pavelló
Poliesportiu de Caldes d’Estrac. Aquesta
activitat és fruit del conveni que
l’Ajuntament caldenc ha subscrit amb
la Federació Catalana de Judo i
Disciplines Associades.
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El programa
Sortim a passejar
assoleix una alta
participació

Les noies del Club Patinatge Artístic de Caldes no paren
d’aconseguir triomfs. Aquest cop ha estat en el Trofeu Mediterrani
de Castelldefels, celebrat el passat 12 de juliol. Les millors
classificacions del club caldenc en les diferents categories van
ser les següents:

Nou èxit del Patinatge en el Trofeu Mediterrani
de Castelldefels

Cal recordar que Sortim a passejar és el
nom d’aquesta novedosa acció de
dinamització de la gent gran a través de
passejades pel municipi i el seu entorn, i
que serveixen per a reconèixer l’entorn i
compartir les històries personals i
col·lectives al llarg de la història
relacionades amb Caldes d’Estrac. Com el
seu nom indica, l’acció consisteix en treure
a passejar a grups de gent gran del municipi
per diversos indrets de Caldes d’Estrac,

oferint un espai de relació i integració i un
coneixement del seu entorn natural. A partir
d’aquí, ells mateixos reconeixen l’entorn i
comparteixen en grup les seves vivències
personals i aquelles que tenen relació
directa amb aquest entorn. Així, el
programa funciona com un punt de trobada
i proporciona alhora una oportunitat i una
motivació per a sortir de casa i relacionar-
se amb els seus veïns, a més de l’exercici
físic que comporten aquestes passejades.

A més, es tracta d’una iniciativa que
potencia l’ajuda mutua entre els
participants. En les darreres trobades del
programa Sortim a passejar, els participants
han realitzat activitats diverses com la visita
als vivers Matavacas, un berenar amb
coques o el passi d’una pel·lícula a la
Fundació Palau.

La propera trobada del Sortim a passejar es
durà a terme el proper 17 de setembre,
amb una activitat encara per determinar.

La gent gran de Caldes participa
activament en el programa “Sortim
a passejar” des de la seva posada en
marxa, a finals de l’any 2007. Durant
aquests mesos els avis i àvies del
municipi han assistit a les sortides
proposades des de la Regidoria de
Serveis Socials
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El Club Futbol Sala Caldes d’Estrac,
organitzador de la XIXa edició de la Cursa
Popular, juntament amb la Regidoria
d’Esports de l’Ajuntament, han presentat
el balanç econòmic de la prova atlètica que
es va celebrar el passat 16 de març.

Cal recordar que la direcció tècnica de la
cursa va ser a càrrec de Joaquim Torres,
del Centre Atlètic Laietània de Mataró,
mentre que el cronometratge informàtic
el va realitzar l’entitat mataronina
Maimakansu. El Club Futbol Sala Caldes
d’Estrac es va encarregar de les tasques
de gestió, inscripció, infraestructura...

Els comptes de la cursa, que va comptar
amb 249 participants,  són els del quadre
adjunt.

Balanç de la XIXa
Cursa Popular

Un cop comprovat el balanç econòmic de la XIXa Cursa Popular de Caldes d’Estrac, el saldo restant favorable serà ingressat en el
compte corrent específic del Club Futbol Sala Caldes d’Estrac com a entitat organitzadora de l’activitat.

El passeig dels Anglesos de Caldes d’Estrac
–davant del número 19- va acollir entre el
11 i el 13 de juliol, la 1a Trobada Custom,
organitzada per l’empresa W&W Cycles
España i l’Ajuntament de Caldes, amb la
col·laboració de Les 3 Viles.

La Trobada va fer viure l’espectacularitat
de l’ambient custom amb una mostra de
tot tipus de complements, roba i
merchandising, i el plat fort de la Trobada,
una exposició de motos custom i tot tipus
de recanvis i elements per a la customització.
En aquesta mostra també hi estaven
representades Les 3 Viles, per a
promocionar els municipis que la
conformen, Caldes d’Estrac, Sant Andreu
de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt.

A més d’aquesta exposició, la Trobada va
comptar amb l’actuació d’un grup de
mexicans que realitzen acrobàcies amb
motos, “Los Halcones de México”, que
van actuar a l’Esplanada de Can Muntanyà.
Aquest grup mexicà són la tercera generació
d’una família que va començar en el món

Caldes viu
l’espectacularitat
de les motos
“custom”

de l’espectacle en moto de la mà del
creador al seu país de les acrobàcies en
espais tancats l’any 1935, Enrique Martínez
Escalante.

L’espectacular actuació d’aquest grup
d’acròbates la va seguir un nombrós
públic que no va deixar d’animar-los
durant el que ells anomenen collage,
una combinació de números individuals
i en grup que va culminar amb tota una
sèrie de castells humans, això sí, sempre
pilotant les seves motos. En acabar
l’acte, les fotos amb tots el membres

del grup van servir de reconeixement
per tan vistosa i difícil actuació.

Caldes d’Estrac, a 28 de març de 2008.
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Les obres del mercat
es reprendran a la
tardor
Els imprevistos no contemplats en el projecte
han alentit els treballs

La fase intermitja de les obres de millora
del Mercat Municipal s’aturarà durant l’estiu
perquè suposa el trasllat dels paradistes i el
reajustament de les parades i aquestes són
tasques força incompatibles amb el
desenvolupament de l’activitat diària pròpia
del mercat, i més encara a l’estiu, quan es
registra un major nombre de vendes. Així
doncs, les obres s’aturaran de forma
imminent i es reprendran a la tardor.

Les obres de remodelació del mercat han
patit diferents retards perquè han aparegut
actuacions a fer que no formaven part del
projecte inicial, com per exemple filtracions
en la xarxa de clavegueram, substitució del
tram de canonades d’aigua des dels
comptadors fins als muntants de la primera
planta, patologia estructural en un dels pòrtics
principals que sustenta els murs de càrrega
de les plantes superiors de l’edifici... A banda,
les obres també adequaran la instal·lació
elèctrica de l’edifici a la normativa vigent, fet
obligatori però igualment no previst en el
projecte inicial. Òbviament, aquestes
actuacions cal fer-les, però en no formar part
del projecte inicial han provocat importants
endarreriments en la remodelació i posada
a punt d’aquest equipament comercial.

A títol d’exemple, cal dur a terme la instal·lació
d’aigua calenta en cadascuna de les parades
mitjançant la instal·lació prèvia d’un
escalfador d’aigua, una recomanació que
arribava des de l’Àrea de Sanitat de Mercats
Municipals i que tampoc s’establia en el
projecte d’obres inicial. Tots aquests
contratemps han provocat un important
retard alhora que ha impedit als ciutadans
de Caldes d’Estrac gaudir d’un Mercat
Municipal reformat i en millors condicions
de les actuals, tal i com desitgen els paradistes
que hi treballen.

El Govern Municipal de Caldes ha decidit fer un pas endavant i, recollint una idea
que segur és un desig unànime de tots els caldencs, ha presentat una moció per a
demanar la substitució i enderroc del viaducte de la carretera N-II que sobrevola el
poble i també per insisitir en la demanda que ja han formulat molts ajuntaments
de demanar la gratuïtat de l’autopista pels residents al Maresme.

El recent acord signat entre el Ministeri de Foment i el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya pel  traspàs de l’actual
carretera N-II al seu pas per la comarca del Maresme a la Generalitat i la dotació
de 400 milions d’euros per a la definició i posterior construcció d’una nova
infraestructura de doble calçada paral·lela a l’autopista C-32 entre Montgat i Tordera,
ha posat de nou sobre la taula la necessitat de definir clarament quins són els criteris
i actuacions necessàries per a facilitar la mobilitat dels ciutadans i ciutadanes del
Maresme i també la conveniència d’adequar determinades infraestructures existents
així com la necessitat de crear-ne de noves.

En aquest sentit, el Consell Comarcal del Maresme va aprovar al maig de 2004 el
document “Posicionament sobre la mobilitat i les infraestructures del Maresme”
que recollia les principals característiques de les solucions a adoptar i també la
circulació gratuïta per l’autopista dels ciutadans de la comarca.

Igualment es considerava i avui encara es considera més, que era imprescindible
pacificar l’actual N-II per millorar la qualitat de vida de la ciutadania de les viles de
mar. En el cas de Caldes, el govern entén que aquesta pacificació passa per suprimir
el pas elevat de dita carretera que des de fa massa anys sobrevola per sobre les
teulades dels habitatges del poble.

I és que les previsions de la nova infraestructura a construir per la Generalitat com
a alternativa a l’actual N-II, fan possible la “variant de Caldes” –si cal- , aprofitant
els traçats de les actuals carreteres que uneixen l’N-II amb Sant Vicenç de Montalt
per un costat i la sortida actual de l’autopista dins el terme municipal d’Arenys de
Mar, per l’altre.

Sens dubte aquest és un tema molt important sobre el qual caldrà buscar l’acord de
totes les forces polítiques locals, comarcals i nacionals. A l’hora de tancar l’edició
d’aquest butlletí el Ple Municipal que ha de debatre la qüestió encara no s’ha celebrat,
però és intenció del govern que aquesta proposta sigui consensuada i aprovada també
pel PSC local, repetint així el procediment que s’ha seguit al Parlament de Catalunya
on CiU ha presentat la mateixa proposta amb el vist-i-plau i acord del PSC.

El Govern Municipal pren la
iniciativa de demanar la substitució
del viaducte de l’N-II
Es presenta una proposta al Ple de l'Ajuntament i al Parlament de Catalunya en què
també es demana la gratuïtat de l'autopista per a tots els maresmencs
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agenda

Dissabte 2 d’agost
SOPAR DE GERMANOR AL CARRER SANT
PERE
Organitza: Veïns del C. St. Pere

Dissabte 9 d’agost
A les 23h, a la Pèrgola del Parc Muntanyà
MOSTRA DE GUITARRA DE CALDES
D’ESTRAC
A càrrec de Javier Olondo Quartet (guitarra
llatinoamericana)
Preu: 5 euros
Organitza: Arrels Cultura

Diumenge 10 d’agost
Durant tot el dia, al Parc Joan Maragall
FIRA D’ALIMENTACIÓ I ARTESANS
Organitza: Arrels Cultura

Dissabte 16 d’agost
A les 23h, a la Pèrgola del Parc Muntanyà
MOSTRA DE GUITARRA DE CALDES
D’ESTRAC
A càrrec d’Argento Trio (tango fusió i dansa)
Preu: 5 euros
Organitza: Arrels Cultura

Dissabte 23 d’agost
A les 18h, al Pavelló Poliesportiu Municipal
PETANCA. ASSEMBLEA GENERAL
Organitza: Club Petanca de Caldes d’Estrac

A les 23h, a la Pèrgola del Parc Muntanyà
MOSTRA DE GUITARRA DE CALDES
D’ESTRAC
A càrrec de Manuel Delgado (flamenc)
Preu: 5 euros
Organitza: Arrels Cultura

Diumenge 24 d’agost
Durant tot el dia, al passeig dels Anglesos
FIRA DE PINTURA
Organitza: Arrels Cultura

A les 18h, al carrer Sant Pere
ESPECTACLE INFANTIL
A càrrec de Toni Vives
Organitza: Veïns del carrer St. Pere
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac

Dissabte 30 d’agost
DORMIDA
Consulteu cartelleres
Organitza: Diables d’Estrac

Diumenge 31 d’agost
MINI-CREUER TOSSA-PLATJA D’ARO
Preu: 41 euros
Organitza: Agrupació de Pensionistes i Tercera
Edat de Caldes d’Estrac

AGOST i SETEMBRE  2008

Del 31 de juliol al 14 d’agost
EXPOSICIÓ “Paseos por el amor y sus colores”
A càrrec d’Errealvaro
Horari: d’11 a 14h i de 18 a 22h
Lloc: Equipament de Promoció Econòmica i Cultural

Del 8 al 13 de setembre
EXPOSICIÓ “Percepció del medi ambient dels nens i nenes de Caldes d’Estrac. Respectem-
lo”
Exposició dels dibuixos i murals realitzats pels nens i nenes del CEIP Sagrada Família
i l’Escola Bressol de Caldes d’Estrac.
Obert matins: els dies 9,10,12 i 13 de setembre. Tardes: els dies 8, 10 i 13 de setembre.
El dia 11 l’exposició romandrà tancada.
Lloc: Equipament de Promoció Econòmica i Cultural

Del 19 al 28 de setembre
EXPOSICIÓ DE JOAN COLOMINAS
Consulteu horari a les cartelleres municipals
Lloc: Equipament de Promoció Econòmica i Cultural

De maig a agost
FUNDACIÓ PALAU
EXPOSICIÓ “La col·lecció creix. Noves incorporacions al fons d’art”
Amb motiu del 5è aniversari es presenten les noves adquisicions de la Fundació.
Horari: de dimarts a dissabte de 10:30 a 14h i de 16 a 19h. Diumenges i festius de 10:30
a 14h.
Lloc: Fundació Palau
Organitza: Fundació Palau

Del 4 de setembre al 19 d’octubre
EXPOSICIÓ “El poblat ibèric de la Torre dels Encantats”
Gràcies a aquesta exposició podrem conèixer les peces trobades al poblat ibèric de la
Torre dels Encantats que es troben al Museu d’Arenys de Mar.
Lloc: Fundació Palau
Horari: de dimarts a dissabte d’11 a 14h i de 17 a 20:30h. Diumenges i festius d’11 a
14 h.
Organitza: Museu d’Arenys de Mar i Arrels Cultura
Col·labora: Fundació Palau, Diputació de Barcelona
Patrocina: Ajuntament de Caldes d’Estrac

PETANCA
Melés els dissabtes a les 17h.
Premi als dos primers classificats de cada grup.
De l’1 de juliol al 29 d’agost
Melés golfes. Tots els dimarts i divendres a les 22 h a La Ratlla
4,6 i 7 d’agost
Campionat social dupletes femenines. Dupletes formades per sorteig, premis a les
quatre primeres classificades. Organització segons el nombre de participants.
18, 20 i 21 d’agost
Campionat social dupletes masculines. Dupletes formades per sorteig, premis als
quatre primers classificats. Organització segons el nombre de participants.
27 i 28 d’agost
Torneig de Súper Campions. Els tres primers classificats del torneig de dupletes
femenines i masculines s’enfrontaran entre ells. Premi al primer i segon classificats.
Del 12 al 14 de setembre
V TORNEIG INTERNACIONAL DE PETANCA a Saint Saturnin les Apt (França).
Torneig triangular que aplega als jugadors de Caldes d’Estrac, Castelfranco di Sopra
(població agermanada amb Caldes d’Estrac) i als amfitrions, Saint Saturnin les Apt.
Organitza: Club Petanca de Saint Saturnin les Apt.

CONCURS DE FOTOGRAFIA DE SANTA LLÚCIA
El tema del concurs de fotografia de Sta. Llúcia serà: “Festa Major 2008”.
Consulteu les bases específiques.
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac

CALDETES RÀDIO
El Magazín 92.3 FM
Dissabtes a les 12 h i dimecres a les 19 h.



agenda

Agost - setembre dia a dia

Dimecres 10 de setembre
A les 18h a l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural
REUNIÓ INFORMATIVA ESCOLA BRESSOL
Organitza: Àrea d’Educació

Del 12 al 14 de setembre
A Saint Saturnin les Apt (França)
TORNEIG INTERNACIONAL DE PETANCA
Amb els clubs de Saint Saturnin les Apt
(França), Castelfranco di Sopra (Itàlia) i
Caldes d’Estrac

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

Dissabte 20 de setembre
A les 19h a la Sala Cultural
BALL POPULAR
Organitza: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

Diumenge 21 de setembre
A les 11 h a la Fundació Palau
TALLER D’ARQUEOLOGIA. Tema: Ibers
Amb motiu de l’exposició “El poblat ibèric
de la Torre dels Encantats”
Horari: per a nens/nes de 6 a 9 anys a les
11h, i de 10 a 14 anys a les 12h
Organitza: Arrels Cultura

Diumenge 28 de setembre
A les 11h, a la Fundació Palau
TALLER D’ARQUEOLOGIA. Tema: Pintura
Amb motiu de l’exposició “El poblat ibèric
de la Torre dels Encantats”
Horari: per a nens/es de 6 a 9 anys a les
11h, i de 10 a 14 anys a les 12h
Organitza: Arrels Cultura

VISITA AL MUSEU DEL TRAGINER
D’IGUALADA
Preu excursió: 34 euros. Entrada al museu:
2 euros
Organitza: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

11

Aquesta programació d'activitats es pot
veure alterada per canvis de darrera
hora

FESTA MAJOR DE CALDES D’ESTRAC
Del 30 d’agost al 14 de setembre.
Consulteu programa específic a les
pàgines 12 i 13
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30 d’agost - 14 de setembre 2008
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notícies

Caldes viu un augment d’atacs vandàlics
que afecten el mobiliari urbà del municipi.
El regidor de Serveis Públics, Marcos
Blázquez, explica que “aquesta proliferació
s’ha produït en els darrers quatre mesos,
amb 97 casos registrats”, i afegeix, “els
atacs detectats afecten sobretot papereres,
contenidors, bústies i llums de passos
subterranis però també s’han produit
destrosses en el mobiliari de parcs infantils,
alguns grafits i pintades, trencament de
fanals i faristols i alguns focus del Parc”.

La preocupació de l’Ajuntament de Caldes
per aquest tipus d’actes és prou evident,
tenint en compte que és el consistori qui
ha de procedir a la restauració, arranjament
o substitució –depenent del cas- del
mobiliari afectat.

L’Associació de
Puntaires renuncia
a fer la trobada
anual de Festa
Major

Per primer cop en molts anys, i si no hi ha un
canvi d’última hora, és molt possible que
enguany no se celebri la tradicional “Trobada
de Puntaires” el diumenge de la Festa Major.
L’Associació, que presideix Assumpta Arnó, així
ho ha comunicat a l’Ajuntament després que
aquest demanés a l’entitat que presentés el
balanç de la seva gestió econòmica, amb
constància expressa dels ingressos i despeses
de l’entitat i també de les aportacions
econòmiques que efectuen les associades en
concepte de retribució a l’activitat de la
professora i alhora presidenta de l’entitat.

Aquest és un requisit que s’hauria de sol·licitar
i que des de fa molts anys, es contempla en la
normativa de subvencions a les entitats i
associacions locals i que enguany totes han
presentat sense cap mena de problema.

En el cas de l’Associació de Puntaires es dóna
el cas que vénen utilitzant un ampli local del
tercer pis de l’edifici de l’Ajuntament des de fa
més de 16 anys, sense cap tipus de
contraprestació econòmica, només amb el
compromís –segons explica la pròpia entitat en
un document entrat per a registre a l’Ajuntament-
 d’organitzar i col·laborar en actes de promoció
cultural del municipi i en especial de la seva
pròpia activitat. Exactament el mateix acord que
regeix l’activitat de les altres entitats caldenques

que no disposen de cap local per a fer-ho, ni
molt menys disposen d’un local municipal amb
totes les despeses pagades.

L’Associació, que travessa problemes de filiació,
d’entrada va negar les dades, al·legant que com
a entitat no cobrava res de les seves associades
per a realitzar l’activitat, si bé, després, en el
document abans citat, ha reconegut, per escrit,
que “l’Associació no té cap vincle mercantil, laboral
o d’altre tipus amb la professora Assumpta Arnó,
només l’associatiu, ja que és una associada més
– per bé que n’és la presidenta-. Altra cosa és la
relació mercantil i de prestació de serveis que la
professora té amb les integrants de l’associació a
títol particular”.

Per la seva banda, l’Ajuntament s’ha limitat a

demanar les dades prescrites, i a fer notar a
l’entitat – i a la seva presidenta-professora– la
seva situació avantatjosa per l’ús del local
municipal, tot  mantenint l’import de la subvenció
que anyalment s’atorga per a l’organització
d’alguns actes singulars, en especial, el de la
“Trobada de Puntaires” que tradicional s’ha
celebrat coincidint amb els dies de la Festa Major,
i que aquest any era de gairebé un 10% més.

Doncs bé, a pesar d’aquestes circumstàncies,
a l’escrit citat anteriorment, es deixava ben clar
quines eren les conclusions a què havia arribat
l’Associació: “cessar tot tipus d’activitat en el local
que fins ara disposàvem a l’Ajuntament i posar fi
a qualsevol activitat de promoció cultural a partir
del 31 de juliol de 2008”. Es a dir, deixar  en
suspens la Trobada de Puntaires de la Festa
Major, malgrat disposar de tota la col·laboració
econòmica i logística de l’Ajuntament, ja s’hagin
cursat les invitacions –signades per l’alcalde i
l’Ajuntament– i que aproximadament unes 300
puntaires hagin confirmat la seva assistència.

A l’hora del tancament d’aquesta edició,
l’Ajuntament considera la possibilitat de
mantenir la convocatòria de l’acte de la Festa
Major, per evitar el descrèdit que pot ocasionar
la decisió unilateral i injustificada de l’Associació,
si bé també contempla la seva anulació i la
possibilitat de reconduir la situació de cara a
l’any proper, facilitant abans la represa de
l’activitat formativa de manera gratuïta tot
facilitant els serveis necessaris d’un tècnic-
professor que guiï l’activitat, sempre i quan hi
hagi demanda suficient.

L’Ajuntament crearà una Aula de Tallers per
a totes aquelles persones que tinguin la
necessitat de realitzar qualsevol tipus d’activitat
creativa (puntes, costura, ganxet, etc.) i
restituirà l’Aula de Pintura. D’aquesta manera,
gaudiran d’un mateix espai –que paguem entre
tots– moltes més persones sense acotació.

Preocupant increment del vandalisme en
els darrers 4 mesos
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ensenyament

El govern municipal enceta una nova
forma de gestionar l’educació

ESCOLA BRESSOL: GAIREBÉ
EL DOBLE D’ALUMNES PEL

CURS VINENT
L’Escola Bressol Municipal de Caldes
d’Estrac neix d’un conveni signat als
anys 90. Òbviament, la normativa
canvia amb el pas del temps i en aquests
moments s’està tramitant al
Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya tota la
documentació necessària per posar al
dia les aules per als alumnes de 2 a 3
anys d’aquest centre educatiu caldenc.

A banda, l’Ajuntament rebrà una
subvenció per dur a terme l’ampliació
de les places d’escola bressol, les quals
passen de les 38 actuals a les 61 pel
curs 2008-2009. Tanmateix, s’ha previst
la possibilitat d’augmentar un 10% més
segons la capacitat del centre, en cas
de necessitat.

LA BIBLIOTECA CAN MILANS
OBRE UN BLOG A LA XARXA

http://bibliotecacanmilans.blogspot.com.
és l’adreça del nou blog que enceta la
biblioteca. En aquest espai es recull tota
l’actualitat, les novetats de cada mes i
comentaris de llibres, a més d’incloure
una agenda dels actes que s’organitzen
en aquest equipament cultural del poble.

CREACIÓ DE L’ESCOLA DE
DANSA

Caldes estrena Escola de Dansa, per a
la qual ja ha efectuat les inscripcions
durant el mes de juliol. L’Escola s’adreça
a totes les edats i ofereix cursos de balls
de saló, hip-hop, clàssic, contemporani,
espanyol, contemporani, jazz, claqué
i/o boleros.

L’equip de govern de Caldes ha posat en pràctica una nova manera de gestionar l’àmbit
educatiu municipal, mitjançant la complicitat amb els educadors. En aquest sentit, per
primera vegada aquest any les mestres de l’Escola Bressol Municipal reben,
voluntàriament, cursos de formació continuada. Concretament, “L’art en joc”, “Relació
amb les famílies” i “Estratègies i habilitats comunicatives per a docents i famílies”. Es
tracta d’una de les maneres més directes que els nostres fills puguin formar-se amb
les noves eines de treball.

Una altra iniciativa que clarifica aquesta nova gestió és la celebració del Dia del Medi
Ambient al CEIP Sagrada Família, a través d’activitats didàctiques, xerrades i
condicionament dels terrenys de l’escola per a promoure el medi ambient. Altres
actuacions en matèria educativa a destacar són la posada en marxa de les revisions
mèdiques pels nens i nenes de P4; l’estructuració amb l’AMPA de les activitats
extraescolars per a gaudir d’una oferta més àmplia; la concessió d’ajuts econòmics per
a potenciar la reutilització dels llibres de text; reunions periòdiques i conjuntes a quatre
bandes (Escola, Ajuntament, AMPA i Departament d’Educació) per a planificar entre
tots els agents implicats les actuacions a dur a terme al centre educatiu; i promoció
de les creacions dels alumnes d’ambdues escoles per a poder accentuar encara més
el seu treball mitjançant exposicions i xerrades per a difondre’l.

El regidor d’Educació, Francesc Garcia, també destaca “l’ampli seguiment que hem dut
a terme per a garantir la correcta mobilitat dels alumnes caldencs en els desplaçaments
que fan fora del municipi”. Aquesta iniciativa ha assolit -després de tot un seguit de
reunions entre la direcció del CEIP Sagrada Família, l’Ajuntament, l’AMPA i l’empresa
de transports- un replantejament del transport d’alumnes, atesa la desencertada decisió
de crear via única d’accés a l’escola.

Altres actuacions concretes dutes a terme per la Regidoria d’Educació han estat la
proposta de crear una sala d’estudis pública dedicada exclusivament a potenciar la
formacio dels alumnes, fruit d’una reunió amb pares d’alumnes de 6è de primària; la
presa de mesures preventives davant la possible aparició de focus de mosquit tigre en
l’entorn de les escoles, junt amb la regidoria de Sanitat i la col·laboració del seu tècnic;
també s’amplia el ventall d’actuacions sobre el Ja’t Val i la Festa Major per a encabir-
hi activitats pels més petits; i també ha augmentat l’oferta lúdica i festiva per a joves
de diferents edats.

El treball de forma transversal també és un punt destacat de la feina que es desenvolupa
des de la Regidoria d’Educació de Caldes, amb la col·laboració que s’ofereix amb altres
regidories com per exemple la d’Esports. Així, s’ha posat en marxa la reserva dels espais
esportius municipals pels alumnes de l’escola i de l’IES de forma desinteressada, per
a garantir que el curs vinent es desenvolupin les diferents activitats esportives sense
cap mena de traves.

Una actuació de la que el regidor d’Educació se sent especialment satisfet es basa
en gestions que s’estan duen a terme per aconseguir  la incorporació al municipi
d’una Aula de Música, una Escola de Dansa i  de la reincorporació de l’Escola de
Pintura, molt reclamada pels pares. “L’objectiu”, explica en Francesc Garcia, “és
ampliar l’oferta educativa de Caldes i fer-la el més variada i atractiva possible”.
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informe

Les dues platges de Caldes han estat guardonades
per la Generalitat de Catalunya amb un diploma
de qualitat, any rera any des del 1994, tant pel
que fa a l'estat de la sorra com de l'aigua del
mar. A més, la platja dels Tres Micos ha rebut
enguany la bandera blava, 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.

La platja disposa de bons accessos i ofereix
molt bons serveis, tals com una zona
equipaments esportius, passeres, dutxes, una
graderia de fusta i quatre guinguetes amb
lavabos, a més de serveis d'hostaleria i
restauració al llarg dels passsejos i a la pròpia
platja.

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac és l’organisme
competent en la salvaguarda de la seguretat de
les persones que utilitzen les platges com a
zones de descans, oci i esbarjo. La gestió de la
seguretat dels banyistes a les platges és un
element d’extraordinària importància quan arriba
el bon temps i comença la temporada de bany.
S’ha de preveure una clara distinció de les
diferents zones de la platja, delimitant les zones
de bany de les àrees on poden circular barques,
motos i altres vehicles de navegació.
L’Ajuntament garanteix aquesta clara
senyalització pels usuaris de les platges amb la
contractació dels serveis d’una empresa de
balisament que marca amb cordades i boies
els diferents usos del mar segons les zones.
També s’han instal·lat dues cordades destinades
a que la gent gran pugui entrar i sortir amb
facilitat i seguretat del mar.

La prevenció i assistència sanitària es gestiona
mitjançant la participació de la Creu Roja, que
es fa responsable de la vigilància i prevenció a
les platges a través dels mitjans humans i tècnics
amb els que compta, amb la bona preparació
dels socorristes i la comunicació permanent
entre ells, a més de la vigilància practicada des
de la torre de guarda, ja sigui des de la cadira
d’intervenció immediata com des de la
embarcació cedida per l’Ajuntament, a banda
dels avisos donats a les mateixes platges.

Existeix un dispositu ja establert que vetlla en
tot moment per evitar imprudències, accidents
o en un cas extrem l’atenció del banyista recollit
del mar amb una cadira amfíbia i atès a la
mateixa platja o al mòdul de Creu Roja
convenientment preparat i dotat amb
l’equipament bàsic per atendre a un accidentat.
La presència d’una ambulància és
imprescindible si es donen casos lleus però que
necessiten un ràpid trasllat a un centre
d’assistència mèdica.

Un altre cas d’assistència sanitària però menys
freqüent estableix la necessitat del concurs dels
Serveis d’Emergència Mèdica, el SEM (061)
amb ambulàncies dotades de moderns equips
d’assistència mèdica que, en comunicació amb

La seguretat dels banyistes a les platges de Caldes d’Estrac
Les platges de Caldes d’Estrac són un dels atractius més valuosos del nostre municipi. Disposem de dues platges,
la platja de la Riera i la platja dels Tres Micos, de 800 i 60 metres d'amplada, respectivament.

els serveis del cos de policia municipal arriben
àgilment al punt on es troba la persona que,
segons el seu diagnòstic, serà atesa directament
al vehicle o portada d’emergència a un centre
hospitalari on rebrà l’atenció mèdica necessària.

Les assistències sanitàries registrades a les
platges acostumen a tractar picades de
meduses, ferides (incisions, talls, erosions), i
en menys quantitat, contusions, luxacions o
cremades.

Una altra tasca de la Creu Roja és la promoció
de la salut. Aquesta es realitza amb el
repartiment a peu de platja de tríptics amb
informació relativa a prevenció i protocols
d’actuació davant afeccions provocades per
picades de meduses o per una forta exposició
al sol. També amb instruccions clares sobre els
usos de la platja i del litoral i les seves
zonificacions, per tal de diferenciar perfectament
les zones de bany de les zones de circulació de
motos d’aigua i barques.

La signatura del “Conveni bianual per a la
vigilància i prevenció de les platges” entre
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i l’entitat Creu
Roja assegura l’operativitat del sistema que cal
mantenir amb una forta inversió econòmica
municipal en equipaments com: binocles, ràdios
i aparells de comunicació, motxilles-kits de
primers auxilis, i mobiliari d’atenció mèdica
com camilles o taules de reconeixement.

Per últim, una mesura de salvaguarda
silenciosa i que sovint passa desapercebuda
és el control de la qualitat de les aigües marines
o de bany i de les sorres. Les preses de mostres
de sorres i les analítiques posteriors en relació
a paràmetres com la presència/absència de
bacteris com de Stretococcus fecalis ,
Staphylococcus Aureus i Estericchia Coli els

realitza el Servei de Salut Pública i Consum de
la Diputació de Barcelona.

Igualment necessàries per tal de garantir la
seguretat del banyistes són les preses de
mostres i analítiques posteriors de les aigües
del nostre litoral que es fan a diferents punts
de la costa, tant de la  platja de la Riera i com
de la platja dels Tres Micos. Dins dels treballs
de neteja que es realitzen cada nit, la sorra es
garvella fins a 30 cm de profunditat amb
màquinària moderna, de manera que durant el
dia amb els raigs solars s’elimini qualsevol
patògen que hi pugui haver.

Les preses de mostres i analítiques posteriors
de les aigües del nostre litoral, fetes des de
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya, asseguren que la
qualitat de les aigües de bany sigui òptima
segons la normativa existent.

Andreu Requejo de las Heras
Tècnic de Sanitat i Medi Ambient de l’Ajuntament

de Caldes d’Estrac

ANÀLISI DIÀRIA DE LA
QUALITAT DE L’AIGUA DE

BANY

Aquesta anàlisi es realitza durant la
temporada de bany amb els objectius
de controlar la qualitat i la salubritat de
les aigües de bany, vetllar per la qualitat
de les platges i facilitar els resultats dels
controls a l'opinió pública. L’anàlisi
consisteix en mesurar els nivells de clor
i PH per saber si l’aigua és correcta pel
bany.
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OBRES I REFORMES MUNICIPALS
EN MARXA

Fa algunes setmanes que s’han iniciat les obres
de condicionament de la Casa de Fusta del Parc
Muntanyà amb la finalitat que sigui ocupada
pels socis i alumnes de l’Escola de Bonsais que
alhora deixaran lliure el seu actual local, que es
remodelarà i es destinarà a Centre Infantil.

També s’estan assegurant els perímetres dels
parc infantils per a millorar-ne la seguretat i
evitar riscos a l’activitat que hi realitzen els nens
i nenes de Caldes. Els primers parcs en els que
s’ha actuat són el de la plaça del Molí i de la
bassa de ca’l Moliné (darrera els pisos del
Patronat). També s’ha previst que ben aviat
s’ampliï i millori la zona de jocs del Parc
Maragall.

Les obres del nou Casal de Joves, que
s’ubicarà al costat del Pavelló Poliesportiu
Municipal, començaran a principis del mes
de setembre i està previst que finalitzin a
l’octubre. El trasllat de la Policia Local al nou
espai –el que ara ocupa el Casal de Joves, als
baixos de l’edifici consistorial- es realitzarà
un cop s’hagi efectuat l’anterior.

La Demarcació de Costes es compromet a finalitzar les
obres de la Varada

LA GENERALITAT NETEJA LA
RIERA DE CALDES

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha iniciat
les obres de neteja de la Riera de Caldes, després
que durant els darrers mesos, l’alcalde
s’entrevistés amb el titular de l’Agència i els
Serveis Tècnics insistissin reiteradament en la
conveniència de fer l’actuació de neteja de la
platja i també de tot el tram soterrat que s’inicia
pràcticament davant del Mercat Municipal.

NOU SISTEMA D’ESCOCELLS
A L’ARBRAT

L’Ajuntament de Caldes està implantant un nou
sistema d’escocell en alguns punts de l’arbrat
que permet un millor manteniment dels arbres
i un estalvi d’aigua en el reg. L’actuació consisteix
en l’aplicació de grava volcànica barrejada amb
resina que absorbeix  l’aigua  i manté la humitat
a la base dels arbres, facilitant-ne, per tant, el
seu manteniment. A més, aquest nou sistema
que eixampla la base de l’arbre, també incorpora
un repel·lent de gats i gossos. La millora estètica
també constitueix un dels avantatges de la
implantació  d’aquest nou escocell a Caldes
que, de moment, s’aplica a Torrevella,
Torrenova, La Ratlla i La Fornaca.

EL GOVERN MUNICIPAL OBRE
CALDETES RÀDIO A LA

PARTICIPACIÓ
La nova proposta afecta el format i el contingut
de l’emissora municipal. El govern vol que la
ràdio esdevingui una eina de participació al poble.
Es tracta d’oferir la possibilitat a les entitats del
municipi de comptar amb un espai propi dins la
graella de programació de l’emissora local. Així,
es sol·licitarà que les pròpies entitats presentin
un projecte de programa per a integrar-lo en
l’emissió de programes de Caldetes Ràdio.
Aquesta nova proposta té un doble objectiu de
fer més participativa l’emissora municipal i
alhora, ampliar les hores d’emissió amb
continguts que fan referència a Caldes.

L’Ajuntament no rebrà la titularitat fins que no acabin les obres

El cap de la Demarcació de Costes a Catalunya (del Ministeri de Medi Ambient),
Manuel Novoa, va visitar la Varada el passat 10 de juny per veure amb detall els
problemes detectats en les obres ja realitzades. Novoa va conèixer tots els detalls de
mà de l’alcalde de Caldes d’Estrac, Joaquim Arnó i el regidor de Medi Ambient, Marcos
Blázquez. També hi va assistir com a representant de la Generalitat, la sotsdirectora
general de Ports i Costes del Departament de Política Territorial i Obres Públiques,
Rosa Busquets.

L’alcalde i el regidor van explicar als representants institucionals els problemes ocasionats
pels temporals a la zona en la que el Ministeri ja ha actuat. Es tracta de les inundacions
ocasionades en sobrepassar l’aigua per damunt de l’escullera que el govern de l’Estat
ha instal·lat. L’aigua va entrar per sota les portes de les dues noves casetes situades
al costat de l’escullera. El representant de Costes va comprometre’s a presentar una
proposta a la Generalitat i a l’Ajuntament de Caldes per a solucionar aquests problemes
detectats abans que el consistori caldenc, que resta a l’espera de la solució definitiva,
recepcioni l’obra. Entretant, Manuel Novoa va lliurar les claus de la caseta de la Creu
Roja a l’Ajuntament de Caldes perquè s’hi pugués instal·lar  amb l’inici de la temporada
estival i oferir així els serveis de socorrisme i atenció a les persones.
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Caldes participa al
Mulla’t 2008 per
l’esclerosi múltiple

Mulla’t és una acció de sensibilització
social i de solidaritat amb les 40.000
persones que pateixen esclerosi múltiple a
tot l’Estat espanyol. Es tracta d’un acte de
participació ciutadana i de recaptació de
fons amb l’objectiu de crear serveis per a
les persones afectades i donar així suport a
la recerca sobre l’esclerosi múltiple al nostre
país.

El passat diumenge 13 de juliol, Caldes va
participar per primera vegada en aquesta
gran festa solidària amb la instal·lació d’una
parada al Parc Joan Maragall on els ciutadans
feien efectius els seus donatius. També s’hi
podia adquirir material de la campanya per
a contribuir a la causa benèfica. En total, es

Caldes d’Estrac celebra la
festivitat de la Mare de Déu
del Carme

Allau de propostes per
reprendre l’agermanament
amb Castelfranco
La reunió convocada per la Regidoria de Cultura per tractar
el tema de l’agermanament amb Castelfranco di Sopra el passat
17 de juliol va servir per refermar la idea que cal un grup de
treball específic que planifiqui les activitats que s’haurien
d’organitzar al respecte. Representants de diverses entitats i
veïns van assistir a la convocatòria, que es repetirà el dia 30 de
juliol -en el moment de tancar la present edició del butlletí
Portada- per tal de debatre les propostes que cadascú s’ha
compromès a aportar-hi.

Com cada any, la festivitat de la Mare de Déu de Carme va
ser motiu de celebració a Caldes amb un programa d’actes
organitzats per l'Associació de Pescadors del municipi i la
col·laboració de l'Ajuntament, a més de la Parròquia de Santa
Maria, Arrels Cultura i l'Agrupació de Pensionistes i Tercera
Edat de Caldes d'Estrac.

El dimecres 16 de juliol es va celebrar la tradicional  Missa
Solemne i l'ofrena floral a la Mare de Déu del Carme, a la Capella
del Carme. Es tracta de l’acte central de programa d’actes, que
va continuar amb un concert a càrrec del quartet Terrassa Vocal
Ensemble, la nit de dissabte 19 de juliol, a la Capella del Carme.
Aquest concert el van organitzar Arrels Cultura i l'Agrupació de
Pensionistes i Tercera Edat de Caldes d'Estrac i comptava amb
el patrocini de l'Ajuntament.

Va tancar el programa festiu un concert d'havaneres, a càrrec
del grup Bergantí el diumenge 20 de juliol, a la pèrgola del Parc
Joan Maragall, que va organitzar l'Associació de Pescadors.

van recaptar 215 euros, ingressats al compte
de la Fundació Esclerosi Múltiple -entitat
sense afany de lucre- per ajudar a les
persones que pateixen aquesta malaltia que
agrupa 6.000 pacients a Catalunya.

A Catalunya, el Mulla’ t ha esdevingut un
dels actes solidaris més importants i compta
amb la col·laboració de 1.200 voluntaris,
sense els quals seria impossible organitzar
aquest esdeveniment.

La Fundació Esclerosi Múltiple proposa cada

any aquesta festa solidària en col·laboració
amb ajuntaments i altres institucions. La
campanya Mulla’t té un èxit especial a
Catalunya, Euskadi i Madrid. Entre els
objectius de la Fundació Esclerosi Múltiple
destaquen:

 Fomentar i donar suport a la recerca
científica, mitjançant la concessió de premis
i beques.

 Oferir atenció personalitzada
d’informació i assessorament a la persona
afectada, a la família i al seu entorn.

 Millorar l’atenció sòcio-sanitària de les
persones afectades a través dels hospitals
de dia.

 Sensibilitzar a la societat del problema
que representa l’esclerosi múltiple.

 Motivar la inserció laboral de persones
amb discapacitat a través de cursos, borsa
de treball i el Centre Especial de Treball.

 Col·laborar i participar en seminaris,
cursos i fòrums.
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El Decret 64/1995, que estableix la prohibició
d’encendre foc en terreny forestal,  té com
a objectiu prevenir els incendis al bosc
entre el 15 de març i el 15 d'octubre.

En els terrenys forestals doncs, ja estiguin
poblats o no d'espècies arbòries, i en la
franja de 500 metres que els envolta no
es pot encendre foc sigui quina sigui la
finalitat.

Un NO al foc és
cosa de tots i
totes!

10 CONSELLS FOC ZERO PER A VISITANTS AL BOSC:

1. No feu foc ni useu barbacoes al bosc ni als voltants.

2. No llenceu cigarretes o llumins a terra.

3. No llenceu cigarretes per la finestra del cotxe.

4. Manteniu net el bosc. No hi deixeu brossa de cap tipus.

5. No feu servir res que pugui despendre espurnes.

6. No llenceu petards ni cap tipus de foc d'artifici vora el bosc.

7. Vigileu que els nens no juguin amb llumins o altres instruments que puguin fer foc.

8. No cremeu restes de jardineria ni de cap altre tipus a les parcel·les de les urbanitzacions ni a altres
zones properes al bosc.

9. Si veieu al bosc una columna de fum o l'inici d'un incendi aviseu als serveis d'emergència: 112.

10. En cas d'incendi, allunyeu-vos del foc.

Seguiu aquests consells i doneu-los a conèixer. Gràcies.

L’Ajuntament restituirà
el bust de Joan Maragall
al seu monument
El proper 13 de setembre, coincidint amb la
Festa Major 2008, tindrà lloc la inauguració de
la restauració del monument a Joan Maragall,
al parc municipal que porta el seu nom.
L’Ajuntament de Caldes ha restaurat el bust,
després que aquest fos robat ara ja fa uns mesos.

Genís Maragall va cedir el bust del poeta a
l’Ajuntament perquè es pugués fer un motlle de
guix, a partir del qual s’ha tornat realitzar el bust
de bronze que quedarà instal·lat el proper 13 de
setembre. Per a l’acte d’inauguració –que se
celebrarà a partir de les 18:30h- el consistori
caldenc ha convidat la família del poeta Joan
Maragall, entre ells l’expresident de la Generalitat
de Catalunya, Pasqual Maragall i el conseller
d’Educació, Ernest Maragall, dels quals resta
pendent encara de confirmar-ne l’assistència.

D’aquesta manera l’Ajuntament restitueix
l’honorabilitat al record el poeta que uns
brètols li varen arrabassar. Després que a
finals d’estiu de l’any passat es recollissin
moltes signatures de desgreuge demanant la
restitució del monument, finalment s’ha pogut
aconseguir gràcies també –és just de recordar-
ho– a la persistència del recentment
desaparegut Bartomeu Roig.

Caldes d’Estrac participa
activament en  les donacions
de sang
És inqüestionable que les transfusions de sang salven milions de vides.
Aquest fet no seria possible sense els donants voluntaris que fan un
exercici de solidaritat donant un dels béns més preuats, la sang, sense
demanar res a canvi

En els darrers temps, els mitjans de comunicació s’han fet ressò de la crida
del Banc de Sang i Teixits (BST) sobre la necessitat de donar sang i  especificaven
que feien falta unes 1.000 donacions diàries perquè el BST pugui subministrar
els més de 1.000 productes sanguinis necessaris (hematies, plaquetes i plasma)
a tots els centres hospitalaris. Les passades vacances de Nadal i Setmana
Santa, la grip i el fred han incidit  en la baixada de nivell de les donacions.
Malgrat això, l’activitat quirúrgica ha continuat i els tractaments oncològics no
han aturat el seu ritme. De cada 1.000 transfusions de plaquetes de sang, 575
són per a tractaments oncològics i el consum de sang ha estat el previst.

I si tenim en compte que la sang té una vida limitada i que Catalunya necessita
un flux continu de donacions per garantir l’assistència sanitària dels seus
hospitals, és evident que cal que la donació esdevingui un hàbit.

Així doncs, no n’hi ha prou amb donar sang una vegada. Com tot el que és
important per viure, com ara menjar o dormir, s’ha de fer una vegada, una altra
i una altra més. És tan fonamental per a nosaltres aquest fet, que l’hem convertit
en la idea principal de la nostra campanya publicitària per a aquest any.

Paper dels municipis

La consciència de donar sang juga un paper molt important en el conjunt de
municipis de Catalunya i la resposta positiva d’aquests darrers dies s’ha fet
patent. No obstant, aquestes xifres s’han de consolidar. Concretant dades, es
pot afirmar que les comarques que conformen Catalunya queden lluny de les
45 donacions per mil habitants i any, que és l’índex necessari que marca
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per assolir l’autosuficiència de sang
i derivats. Centrant-nos en el Maresme, cal dir que tot i que les donacions de
sang van en augment, l’any 2007 l’índex es va situar a l’entorn dels 24,5 donants
per cada mil habitants, és a dir, que encara no són suficients. 

És per això que el proper 20 d’agost, de 17:30 a 21:30h hi haurà un Bus de
Donació al passeig dels Anglesos, davant de l’Hotel Colón.

Ben segur que serà un èxit de participació!  
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Las trece rosas / Emilio Martínez-Lázaro
El dia 1 d’abril de 1939 es va acabar la Guerra Civil
Espanyola amb l’entrada de les tropes de Franco a
Madrid. Per la por a les conseqüències de la guerra,
molts republicans abandonen l’Estat Espnayol, però
molts d’altres han de quedar-se a conviure i assumir
la nova situació política. Entre aquestes persones
estaven les protagonistes de les 13 Roses, algunes
de les quals estaven involucrades en les joventuts
socialistes o simplement servien en diferents cases
de personal franquista. Totes 13 eren joves, 7 d’elles
menors de 18 anys i tenien la vitalitat que una persona
d’aquesta edat pugui tenir. Al cap d’un mes d’acabada
la guerra les van detenir per ser d’ideologia roja i
van ser ingressades a la presó de “Las Ventas” on
hi havia altres milers de dones. Estaven acusades

de planejar un inexistent atemptat contra Franco. Però, un dia abans del judici, es
produeix un atemptat contra un militar franquista i s’agafa aquest fet com a inculpatori
per demanar l’afusellament de les 13 dones 48 hores després de l’assassinat del militar.
Són afusellades la matinada del 5 d’agost de 1939 únicament per ser dones i tenir la
ideologia clara i diferent a la del règim.

Rockferry / Duffy
Rockferry és l’àlbum de debut de la galesa Aimee
Anne Duffy, més coneguda pel  seu pseudònim,
Duffy. El seu primer gran èxit ha estat el single de
presentació Mercy, però Duffy ha demostrat amb
aquest disc que no és una artista d’una sola cançó
ja que al llarg del CD ens trobem un bon grapat
de cançons ben interessants. Una mica de pop i
soul dels setanta, barrejat amb un toc suau
d’electrònica, fan d’aquest un disc que no es pot
deixar d’escoltar.

La revolución sexual / La casa azul
13 cançons conformen aquest nou CD de La casa
azul, totes elles agradables i addictives d’escoltar
ja des del primer moment en què s’escolta. En
elles, ja no hi trobem només cançons relacionades
amb l’amor; ara també hi apareixen els sentiments
de desengany, la frustració i les pors personals.
Això sí, totes elles continuen amb el seu estil propi
ple de mescles: el doo wop dels 50 amb l’easy
listening, el bubblegum dels 60 i el technopop dels
80, el disco dels 70 amb l’europop dels 90. A
destacar que potser algú també coneix La casa
azul perquè va ser un grup finalista de cara al
darrer festival d’Eurovisió, competint amb Chikili-
quatre.

Forasters / Rafael Vallbona
Forasters és un intens thriller històric que comença
a Barcelona l’any 1915 i acaba a la Cerdanya l’any
1943, després de recórrer mitja Europa, per on
deambulen espies alemanys a Barcelona durant
la Primera Guerra Mundial, gàngsters, obrers de
la CNT, pistolers de la patronal a l’època de la
“Rosa de Foc”, orfes de família i pàtria que volen
venjança, aventurers, oficials nazis, resistents
francesos, traïdors, més espies de tots els països
en conflicte durant la Segona Guerra Mundial i
un nen que veu un submarí. I tots se saben
forasters perquè mai no són allà on voldrien.

Les valls dels bandolers / Lluís Miret
Al final del segle XVI, a la localitat valenciana de
Vila Joiosa, Gaspar, amb només nou anys, és
obligat a deixar casa seva per treballar amb un
traginer, Don Evaristo, perquè la seva família ja
no el pot mantenir. El traginer és un ésser roí i
despòtic, i la primera nit que passen en una
posada Gaspar fuig. Encara que sigui un nen,
Gaspar comprèn que si no vol morir de gana
només té una sortida: unir-se a una banda de
bandolers. És així com entra a la més temuda i
perillosa de la contrada, la de Miquel “el Ros” i
la seva mà dreta, “el Frare”. Gaspar creixerà amb
el bandolers, i participarà en tota mena d’assalts
i atrocitats que l’aniran endurint.

Pequeña Miss Sunshine /
Jonathan Dayton, Valerie Faris
Pequeña Miss Sunshine és una comèdia de
carretera sobre una família americana que trenca
qualsevol motlle. La pel·lícula presenta una de
les famílies més desestructurades de la història
recent del cinema: els Hoover, els quals fan un
viatge a un concurs de bellesa preadolescent que
no solament provoca un còmic caos, sinó també
mort i transformació, fent un commovedor cop
d'ull a les sorprenents recompenses de ser un
perdedor dintre d'una cultura obsessionada amb
la victòria.
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Un àlbum que representa "un salt endavant
definitiu cap a l’elit del hip hop espanyol". I és que,
FALSALARMA forma part d’aquest petit grup
d’artistes consagrats, com Violadores del Verso
o Solo Los Solo, que són respectats tant pel públic,
com per la crítica i la resta d’artistes. Autèntics
"Working class heroes", les seves rimes continuen
parlant de temes reals que preocupen al carrer,
conservant aquell "toc especial" que sempre els
ha caracteritzat - i que molt sovint es perd enmig
de complicats experiments i modes innovadores.
Aquest "toc especial" es diu RAP.

Adiós Bafana / Bille August
La història del guarda que va aprendre el significat
de la llibertat juntament amb l’home al qual tenia
presoner: Nelson Mandela. El viatge  cap a la
llibertat pot començar en qualsevol lloc. Basada
en una història verídica, Adiós Bafana narra la
insòlita i profunda relació entre James Gregory
(Joseph Fiennes), un guarda de presons racista
de Sud-àfrica, i el seu presoner, Nelson Mandela
(Dennis Haysbert). Gregory té ordres d’espiar a
Mandela perquè entén el seu idioma natiu. Ningú
espera que pugui haver una certa amistat entre
dos homes tan radicalment oposats. I, de totes
maneres, la influència de Mandela canviarà per
sempre el món de Gregory. Poderosa i colpidora,
Adiós Bafana suposa una emotiva pel·lícula plena
d’esperança, valor i humanitat.
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Reconstrucción / Deluxe
L’anterior àlbum de Deluxe, Fin de un viaje infinito
(Virgin, 2007), estava inicialment planejat com
un disc doble. Un cop va descartar aquesta idea,
Xoel va començar a penjar a la seva web una nova
cançó cada mes. Ara, a Reconstrucción, ha remesclat
i regravat 5 d’aquestes cançons, al costat de 10
totalment d’inèdites. El nou treball de Deluxe es
publica en edició especial limitada de 5.000 unitats.
El CD inclou el disc Reconstrucción, i el DVD, 14
cançons del concert de La Riviera del 24 de
novembre de 2007 (on va comptar amb
col·laboradors com Eva i Juan d’Amaral, Josele
Santiago o Julián López de "Muchachada nui",
entre d’altres), l'especial Piano bar sessions, i tres
videoclips: Colillas en el suelo, Tendremos que esperar
i Réquiem.

Animals de paper / Vicente Palacios
Tots podem crear figures sorprenents. N’hi ha
de magnífiques i de molt pocs plecs. Les figures
estrictament geomètriques fascinen molt sovint
per la seva perfecció, però poden semblar fredes.
Si deixem volar la fantasia, aconseguirem resultats
més atractius i amb més personalitat. Amb aquest
llibre tenim al nostre abast la possibilitat de recrear
novetats selectes que fins i tot podem retenir a
la memòria per després sorprendre els amics en
molt diverses situacions.

El misteri de l’amor / Joan Miquel Oliver
Qualsevol persona que s’hagi meravellat amb les
cançons de Taxi o Batiscafo katiuscas no quedarà
indiferent davant El misteri de l’amor, primera
novel·la de Joan Miquel Oliver, compositor i lletrista
d’Antònia Font. Toni Amengual, alter ego de l’autor,
ens guia pels meandres mentals d’una trama
plena de sorpreses, que es va relligant amb
soliloquis onírics i episodis hilarants: un filòsof
que va per les cases i pensa a domicili, un escultor
que desafia l’ordre de la Creació esculpint una
vulva gegant, una parella que viatja al futur per
conquerir el seu destí... El misteri de l’amor és una
novel·la pop, plena de referents musicals i

divertides digressions filosòfiques, una obra travessada de cap a cap per l’humor
particular i inconfusible de Joan Miquel Oliver. La incorrecció i l’alegria, l’erotisme
i la tendresa, la crueltat i el cinisme de les seves cançons tenen també cabuda
en aquesta novel·la emocionant que desemboca, gràcies a un zoom final vertiginós,
en un desenllaç alliberador i sorprenent.

Luz de domingo / José Luis Garci
Basada en el relat de Ramón de Ayala, ens arriba
aquesta història que narra l’enverinada lluita entre
dons bàndols polítics al poble asturià de Cenciella,
a principis del segle XX. Un d’aquests grups
polítics decideix escarmentar a Urbano (Álex
González), el lliberal i idealista secretari de
l’ajuntament, el diumenge anterior al seu
casament amb Estrella (Paula Echevarría). La
tragèdia apareix i impedeix la felicitat dels
personatges. Però els designis inescrutables del
destí...
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Després de setze anys de govern socialista sense interrupcions
en què s’ha fet i s’ha desfet el que ha convingut  en matèria de
contractació de feines, projectes i personal, com de sobra sap tot
el poble, ara va i els regidors socialistes  –els mateixos que han
protagonitzat l’escàndol més sonat de tots, com és el dels embolics
del poliesportiu– fan veure que s’escandalitzen pels sous que
legítimament cobren els regidors i l’alcalde amb dedicació exclusiva
a l’Ajuntament.

Fa pena haver d’escoltar les tristes i falses argumentacions d’aquests
personatges que, lluny de col·laborar en la dignificació de la tasca
dels polítics, es dediquen a llençar calúmnies, mentides i
manipulacions com a única argumentació per intentar –sense èxit–
desdibuixar la feina que, per fi, algú amb responsabilitat, fa des del
govern municipal.

Ens preguntem amb quina autoritat moral pot subscriure qualsevol
atac contra un alcalde i una regidora que cobren sous molt per sota
del que recomanen les associacions municipalistes de Catalunya,
aquell que ha confessat públicament i per escrit que ell també
cobrava directament del seu partit una quantitat molt superior per
fer –suposadament– aquesta mateixa feina.

També ens dol haver de dir que no hi ha dret que tota una funcionària
de la Diputació de Barcelona, cobrés quasi el doble del que rep
l’actual regidora de Serveis Socials, per fer una feina que no feia i
per tant, per poder dedicar-se a “treballar” a l’Ajuntament de Caldes.
(posem “treballar” entre cometes perquè a part d’unes quantes
exposicions, festes i encàrrecs a la impremta de la família, no se li
coneix altra feina feta durant els anys en què va ocupar el càrrec).

En aquests moments, aquest vell i demagògic argument dels sous
dels polítics ja està més que superat allà on regna la democràcia i
el respecte a les regles del joc. Si es vol exigir rendiment i eficàcia,
cal també reconèixer el dret a la retribució dels regidors que hi
dediquen la seva jornada laboral. No pas per fer-se rics a costa de
les arques municipals, però sí per guanyar-se dignament la vida.

Ho han fet pràcticament tots els ajuntaments de Catalunya i ja
ningú ho troba estrany, al contrari, precisament pel fet de que hi
hagi remuneració, després es pot exigir també que hi hagi resultats.
És aquí on el polítics decents centren els seus arguments, en la
crítica al que es fa o es deixa de fer, no pas en uns sous gens
espectaculars ni exagerats, repetim, molt per sota dels que recomanen
les associacions municipalistes  catalanes per a municipis d’igual
població i pressupost que el de Caldes.

Tal vegada però, el problema radica en que els nostres ínclits i
transformats regidors socialistes pensin que tots fan com ells, que
cobraven molt  –indirectament del partit i de la Diputació, però
cobraven– per no fer res, ja que la feina de veritat, els hi feia el
gerent municipal, càrrec aquest que cobrava més que l’alcalde i la
regidora actual junts i que el govern de CiU ha suprimit.

Per sort NO TOTS SÓN IGUALS. Només cal que els ciutadans i
ciutadanes de Caldes s’acostin, entrin a l’Ajuntament i demanin
hora per parlar amb els membres del govern municipal o amb
l’alcalde. Segur que no hauran d’esperar que els rebin un dimarts
d’aquí tres o quatre setmanes, ni tampoc seran rebuts per cap
gerent. Ara l’alcalde hi és i se’l troba. I els regidors del govern,
també. Se’ls troba i se’ls veu com fan la seva feina, perquè, per sort,
NO TOTS SÓN IGUALS.
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