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Aquest final d’any es presenta farcit d’activitats
i notícies a Caldes d’Estrac. Aquesta intensitat
és un bon termòmetre per a mesurar l’activitat
de la nostra societat. Som un poble petit però
tenim activitats de tota mena: juvenils,
gastronòmiques, mediambientals, culturals,
festives, empresarials, esportives... Algunes us
les avancem i d’altres ja en teniu la mostra
fotogràfica en aquest número del Portada.

Sens dubte que una de les més destacades és la
Festa de Santa Llúcia, la qual ja és a tocar. La
nostra Festa Major d’Hivern arriba el 6 de
desembre i s’allarga fins al dia 15 del mateix mes.
La programació és plena d’activitats per a totes
les edats. A banda, tenim les Festes Nadalenques
ben a prop i vull destacar la implicació de tots
vosaltres per fer que la Cavalcada de Reis sigui
tot un èxit. Des d’aquest editorial doncs us animo
a participar en totes les activitats perquè la riquesa
d’un municipi també es mesura per l’activitat i la
participació dels seus veïns i veïnes en les festes
i actes que es programen, ja siguin directament
des de l’Ajuntament o bé a través de les moltes
entitats de què disposem.

Hi ha un tema inclòs  en aquesta revista que
teniu entre les mans que té una incidència
especial en el futur de Caldes: el Pla Participatiu
Caldes 2020. Es tracta d’un document de
treball perquè entre tots, polítics i societat
civil, elaborem un document marc per a definir
el futur de Caldes i garantir el seu progrés en
un horitzó que arribarà a l’any 2020. Per aquest
motiu és molt important que formeu part
d’aquest projecte, perquè Caldes som tots.

Finalment, vull posar en el vostre coneixement
que, malgrat l’època de crisi que tots patim,
l’Ajuntament de Caldes ha optat per no carregar
encara més l’economia dels veïns amb els
impostos. Així, les ordenances fiscals per a l’any
2009  només s’incrementen segons l’Índex de
Preus al Consum (IPC) interanual un 4,5%.  El
principal impost recaptatori a Caldes, però, l’IBI
(Impost sobre Béns Immobles) només
s’incrementa un 3,19% i l’Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica (IVTM) també puja per sota
de l’IPC, un 1,52%. L’única taxa per sobre de
l’IPC és la taxa d’escombraries, que s’apuja un
5% amb l’objectiu de fomentar el reciclatge al
municipi. Entre tots farem possible un altre
Caldes, net i sostenible.

Amb la pretensió que gaudiu d’aquestes pàgines
de la revista municipal Portada, els meus
companys i jo us desitgem unes bones festes i
un feliç 2009.

Joaquim Arnó i Porras
Alcalde
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economia

Les ordenances fiscals del 2009
només s’incrementaran segons l’IPC

interanual del 4,5%
El ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac del 3 de novembre va aprovar amb els vots a favor de CiU i en contra del
PSC les ordenances fiscals per a l’any 2009 que, de mitjana, s’incrementaran segons l’Índex de Preus al Consum
(IPC) interanual del mes de setembre, un 4,5%.  N’és una excepció la taxa de les escombraries, que augmenta un
5% (mig punt per sobre de l’IPC) per a fomentar el reciclatge al municipi. S’han incorporat també modificacions
a l’ordenança de la zona blava d’aparcament per a l’any vinent.

L’alcalde de Caldes d’Estrac, Joaquim Arnó,
va ser l’encarregat de presentar la proposta
d’ordenances fiscals per a l’any vinent.
Prenent com a referència l’IPC del mes de
setembre, del 4,5%, “en temps de crisi hem
volgut reduir el fet impositiu dels nostres
veïns”, va explicar l’alcalde.

A trets generals, les ordenances previstes
per a l’any 2009 s’incrementaran un 4,5%,
segons l’IPC, però hi ha algunes excepcions
d’ordenances que augmenten per sota del
mateix IPC. Es tracta de l’IBI (Impost sobre
Béns Immobles) -principal impost
recaptatori a Caldes-, que canvia el tipus
–passa del 0,94 al 0,97- i s’incrementa un
3,19%; l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica (IVTM) també puja per sota de
l’IPC, un 1,52%, i la taxa per la prestació del
servei d’Escola Bressol, que augmenta un
3,5% (en el període de setembre a desembre
i la matriculació). La taxa que regula l’entrada
de vehicles a través, entre altres, de guals,
puja un 4%.

Per contra, la taxa per la recollida, tractament
i eliminació d’escombraries augmenta un
5%, mig punt per sobre de l’IPC perquè
“encara no hem aconseguit reduir el gran
volum de deixalles i andròmines que
s’acumulen als carrers”, va explicar l’alcalde,
que va avançar que “per a l’any 2009, un

dels nostres objectius primordials consistirà
en conscienciar la gent del municipi en el
tema del reciclatge”.

L’any vinent s’encariran serveis com la
tinença i custòdia d’animals de companyia
(10 euros per dia), i la retirada de vehicles
de la via pública, cas en el que s’aplicarà els
cost de la grua i les despeses que s’ocasionin.

Com a novetat, s’ofereix la possibilitat de
fraccionar el pagament d’algunes
ordenances com  l’IBI (quadrimestral).
També es podrà pagar de forma fraccionada
cada tres mesos la taxa per l’ocupació de la
via pública per a restauració i la de parades,
barraques i espectacles al carrer. Altres
mesures fiscals per a l’any 2009 preveuen
la gratuïtat de la taxa del pavelló poliesportiu

municipal per a les entitats de la tercera
edat i la bonificació pels titulars del carnet
jove en els espectacles que es desenvolupin
a la Sala Cultural.

Canvis en l’ordenança de la zona blava
d’aparcament

L’alcalde, Joaquim Arnó, va explicar que
“hem introduït modificacions en la taxa de
l’aparcament de pagament de zona blava a
partir dels suggeriments dels veïns de
Caldes”. Així, els vehicles de familiars de
primer grau que siguin titulars d’algun bé
immoble, així com de vehicles de primer
grau de llogaters no empadronats, passen
a la tarifa 1, de manera que se’ls redueix la
taxa un 50% i hauran de pagar 60 euros
anuals, el mateix que pagaran l’any 2009
els vehicles de persones titulars –o bé la
seva parella- d’algun bé immoble a la
conurbació natural del municipi (part de
dalt de La Riera, urbanitzacions Els Pins,
Les Verges, Can Comas, Cònsol i el sector
de la Musclera, tocant a Arenys de Mar).
També passen a pagar 60 euros a l’any els
vehicles uti l i tzats per persones
empadronades a Caldes. Quedaran exempts
de la tarifa els vehicles que amb contracte
de renting i/o leasing, els seus titulars
estiguin empadronats al municipi o la seva
raó social estigui domiciliada a Caldes.

IPC

ve

Govern anterior

ve

Govern actual
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Caldes prepara un Pla fins al 2020 basat en la
participació ciutadana
La voluntat de l’equip de govern de Caldes d’Estrac és definir les línies mestres d’un Pla Estratègic pel municipi
des de l’any 2009 fins al 2020. Com explica l’alcalde, Joaquim Arnó, “el Pla ha de respondre als desitjos
majoritaris dels veïns i veïnes i l’han d’assolir els diferents governs caldencs des que s’aprovi i fins l’any 2020”.

El Pla Caldes 2020 es basarà en la
participació ciutadana dels caldencs.
L’Ajuntament proposa obrir un debat entre
 tots aquells ciutadans que visquin a
Caldes, els que fa anys que hi estiuegen,
o els que pensen a jubilar-se al poble,
perquè de forma voluntària i amb
independència de les seves idees
polítiques o religioses proposin accions
per garantir el progrés i futur del municipi.

Amb aquest objectiu de planificar el futur
de Caldes i dissenyar-lo cobrint les
necessitats dels seus ciutadans i ciutadanes,
l’Ajuntament ha dissenyat un pla d’actuació
en què convida tots aquells que ho desitgin
a incorporar-s’hi, amb un únic requisit:
aportar propostes al grup de treball.

El procés

El Pla consta de 6 grups de treball d’entre
6 i 12 persones cadascun (Educació i
Cultura; Urbanisme i Vialitat; Població;
Restauració, Comerç i Serveis; Serveis
bàsics, Economia i Relacions Externes; i
Noves Idees). Aquestes persones traslladen
a 2 per grup la informació recopilada, i són
aquests dos interlocutors els que exposen
les propostes elaborades al grup
coordinador de conclusions, qui n’eleva
una proposta formal.

L’actuació estableix que de cada grup dues
persones han de tenir formació i
coneixement del tema a tractar; una ha
de fer tasques de secretària preparant la
documentació i recollint les actes de les
reunions; i les altres 3-9 persones restants
han de tenir una certa sensibilitat envers
els assumptes a tractar.

D’altra banda, tots els grups han de tenir
un equilibri entre sexes i edats perquè tots
els sectors de la societat caldenca s’hi han
de sentir representats, i fins i tot hi ha
d’haver com a mínim una persona no
resident al poble durant tot l’any per a
recollir també les seves inquietuds i
necessitats.

Calendari

La previsió és aprovar el projecte Caldes
2020 el 14 de setembre de 2009;
constituir els grups de treball l’1

d’octubre; el grup coordinador, el 3 de
desembre; elaborar les conclusions
abans del 31 de gener de 2009; aprovar-

les el 15 de febrer i, finalment, publicar
el Pla Caldes 2009-2020 a primers de
març del 2010.

Cada grup està constituït per un mínim de 6 persones i un màxim de 12. El
grup haurà de ser heterogeni i a cada un d´ells s´han de complir les següents
condicions:

 Dues persones amb formació i coneixement del tema que actuïn com
a ponents.

 Una   persona que actuï com a secretari preparant la documentació i
les actes.

 Entre tres i nou persones amb sensibilitat respecte al tema.
 Equilibri entre sexes, mínim d’un 33%
 Equilibri entre edats, mínim  un de cada grup, (menys de 30 anys, entre

31 i 45, entre 46 i 60, i més de 60)
 A cada grup mínim una persona no resident tot l´any.
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Reglament de les
Instal·lacions
Esportives
Municipals (IEM)
Caldes compta per primera vegada amb
aquest Reglament que regula el correcte
ús de totes les instal·lacions esportives
municipals. El document és fruit d’un
consens que ha comptat amb una
important participació ciutadana per a la
seva aprovació.

El reglament s’aplica de forma exclusiva
al conjunt d’instal·lacions esportives de
titularitat pública municipal, ja siguin
gestionades de forma directa o indirecta
o per conveni de cessió.

Aquest Reglament –aprovat amb els vots
a favor de l'equip de govern i en contra del
PSC– es complementa per altres
documents com quadrants d’horaris d’ús,
taxes, llicències d’ús, convenis o d’altres,
que s’aproven anualment.

El proper 20 de desembre, a les 6 de la tarda, la Sala Cultural acollirà una nou
acte públic d’explicació i de diàleg entre el govern municipal i els veïns i veïnes de
Caldes que hi vulguin assistir i estiguin interessats a conèixer amb detall les activitats
municipals o vulguin expressar les seves aportacions, queixes o comentaris.

Aquesta serà la tercera vegada durant la present legislatura que s’organitza un
acte similar, sense precedents en la recent història democràtica del poble. Les
dues anteriors van assolir una important participació ciutadana i a més varen
servir perquè l’alcalde Joaquim Arnó anunciés temes i projectes importants i
respongués les inquietuds que se li van plantejar.

Taller d’Ocupació
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac ha rebut
una subvenció de la Generalitat de
Catalunya per a dur a terme un pla
d’ocupació sobre psicologia. Així, el
consistori disposarà d’un psicòleg a mitja
jornada per a desenvolupar aquest taller
de psicologia del qual us n’informarem
properament.

Cuidem els
cuidadors supera les
expectatives de
participació
Aquest taller organitzat per la Regidoria
de Serveis Socials per als propers 1, 3, 10,
17, 19 i 22 de desembre ha aconseguit una
màxima part ic ipació durant les
preinscripcions ja realitzades en aquesta
àrea de l’Ajuntament. Un total de 23
persones s’han inscrit al taller, 3 més de
les permeses, fet que ha obligat l’Àrea de
Serveis Socials a sol·licitar-ne més places.

Cuidem els cuidadors és un taller municipal
que compta amb el suport de la Diputació
de Barcelona i s’adreça a persones que
tenen cura de gent gran amb dependència.

Diagnosi sanitària de les platges dels Tres
Micos i la Riera
Des de fa anys les platges de Caldes d’Estrac gaudeixen d’un bon nivell de qualitat
i els bons resultats obtinguts en la temporada de bany 2008  ho confirmen, segons
la diagnosi sanitària efectuada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de la
Generalitat de Catalunya. Així, les platges dels Tres Micos i la Riera de Caldes han
obtingut una qualificació sanitària molt bona; l’aspecte de l’aigua ha aconseguit
una qualificació bona, igual que la sorra i, finalment, els accessos a les platges
han obtingut les qualificacions de molt bona i bona, respectivament.

Aquestes qualificacions atorgades per l’ACA s’han obtingut mitjançant el tractament
estadístic de totes les dades corresponents a 17 setmanes de control. Els criteris
que s’han seguit per a la qualificació sanitària de l’aigua de bany han estat, com
en anys anteriors, els que dictamina la Directiva d’Aigües de Bany 76/160/CEE,
de 8 de desembre de 1975.

Els informes d’analítiques microbiològiques sobre les sorres de platja fets per la
Diputació de Barcelona també atorguen una bona qualificació. Les garanties
sanitàries de les platges obtingudes pels resultats de les analítiques de laboratori
fan de Caldes d’Estrac un municipi amb un litoral de qualitat.

Proper acte públic del govern municipal
amb els veïns
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Intensa activitat a la sala de les labors

Conscients de l’actual preocupació existent a la societat en
relació a la dieta dels nens i nenes, els ajuntaments de Caldes
d’Estrac i Llavaneres han programat un curs per ampliar els
coneixements en nutrició i dietètica a l’hora d’elaborar menús
saludables i equilibrats per als infants d’ambdós municipis.
Aquest curs s’ha adreçat a totes aquelles persones que intervenen
en el procés nutricional dels infants i s’ha celebrat en dues
jornades, una a cada municipi.

Professionals de menjadors escolars encarregats de cuina i/o
de programar i elaborar menús, responsables d’empreses de
càtering i membres de les AMPA de les escoles –a Caldes, del
CEIP Sagrada Família i de l’Escola Bressol- han participat en
aquest curs els dies 17 i 19 de novembre a Llavaneres i Caldes,
respectivament.

La dietista Laura Padró, del Centre d’Ensenyament Superior de
Nutrició i Dietètica (CESNID) –adscrit a la Universitat de
Barcelona– ha impartit el curs, que s’ha centrat en aspectes com
la importància de l’alimentació en l’etapa preescolar i escolar,
els nutrients i aliments, la teoria de les racions i freqüències de
consum recomanades, i ha mostrat algunes tècniques culinàries

L’Ajuntament programa un curs sobre nutrició infantil

i presentació de plats. També s’ha realitzat una activitat pràctica
de confecció de menús equilibrats.

El curs ha comptat amb la col·laboració de la Unitat de Salut de
la Diputació de Barcelona.

Jornada d’educació
ambiental per als
infants del municipi

"Menús escolars saludables, per a una alimentació equilibrada des de la infància" és la proposta de les regidories
de Salut de Caldes d’Estrac i Llavaneres que s’ha celebrat amb èxit de participació

“Aprendre jugant” era el nom d’aquesta activitat
que consistia en un inflable amb forma de
contenidors de recollida selectiva en què el nens i
nenes participants dipositaven correctament uns
coixins que representaven els diferents tipus de
residus.

Aquesta activitat d’educació ambiental -organitzada
per les regidories d’Educació i Medi Ambient de
l’Ajuntament de Caldes, amb la col·laboració de
l’AMPA del CEIP Sagrada Família- estava
programada per a conscienciar els infants caldencs
de la necessitat de separar correctament els residus.
Un educador ambiental va fer les explicacions
pertinents i va orientar els participants a l’hora de
fer la seva tria, a més de repartir material divulgatiu
en forma de conte infantil.

Més de 20 persones es reuneixen periòdicament a la sala que l’equip
de govern ha posat a la seva disposició al tercer pis de l’edifici consistorial
per a realitzar-i labors diverses. L’Ajuntament va fer una crida perquè totes
aquelles persones interessades en desenvolupar aquests tipus d’activitats
ho fessin en aquest espai de forma gratuïta. Un cop condicionada la sala,
cada tarda s’hi reuneixen per a fer puntes, costura, ganxet, etc.
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esports

Els dies 15 i 16 de novembre es va celebrar al pavelló poliesportiu municipal el
1r Curs Internacional d'Aikido de Catalunya, organitzat per la secció d’Aikido de
la Federació Catalana de Judo i Disciplines Associades (DA) i impartit pel
professor Sensei René Van Droogenbroeck, 7è dan. Aquest curs, que va comptar
amb una alta inscripció, és fruit de l’acord de col·laboració assolit entre la
Federació Catalana de Judo i DA i l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.Torna el Campus de

Nadal a Caldes

Els dies 22, 23, 24, 29, 30 i 31 de desembre
de 2008 i els 2, 5 i 7 de gener es celebra a les
instal·lacions esportives del pavelló una nova
edició del Campus de Nadal, adreçat a nens i
nenes de 3 a 12 anys. Les inscripcions per aquest
campus –organitzat per l’Associació Foment
de l’Esport (AFE) amb la col·laboració de
l’Ajuntament– ja són obertes amb preus de 69
euros per a tots aquells infants empadronats
al municipi i 85 euros per a la resta. El Campus
nadalenc comprèn activitats lúdiques i
esportives diverses i els participants es dividiran
en dos grups segons les edats, de 3 a 7 anys i
de 8 a 12.

Per a més informació i inscripcions adreceu-
vos, fins el 15 de desembre de 2008, a:

Francesc Montalbán, 635 373 289
afectat@gmail.com

Pavelló poliesportiu municipal
93 791 29  92

Enllestides les millores dels vestidors del
poliesportiu
Els quatre vestidors de la pista esportiva del pavelló ja funcionen plenament després
de les darreres actuacions realitzades per l’Ajuntament, que han consistit en adequar
les instal·lacions per a dotar-les d’aigua calenta.

Ja al mes de juny, l’Ajuntament va dotar de subministrament d’aigua els vestidors
després de fer les connexions corresponents, no contemplades anteriorment.
Aleshores es va detectar que calia subministrar gas per a l’aigua calenta d’aquestes
instal·lacions però la sala de calderes no era reglamentària perquè no contemplava
el sistema de ventilació que estableix la llei. Les darreres actuacions en aquest sentit
han consistit en actualitzar aquesta sala de calderes per a fer-la homologable i
procedir al subministrament de gas per a dotar d’aigua calenta els vestidors.

Les 3 viles creen
equips de bàsquet
conjunts

Els clubs de bàsquet de Caldes d´Estrac, Sant
Vicenç de Montalt i Sant Andreu de Llavaneres
han posat en marxa un projecte esportiu comú
per aprofitar al màxim les possibilitats que pot
oferir la unió de tres viles. Aquesta temporada
ja s´han format equips integrats per jugadors
i jugadores dels tres pobles, en les categories
cadet masculí i femení i infantil masculí i femení,
que han estat inscrits a la Federació Catalana
de Bàsquet.

Amb aquests nous equips de Les 3 viles es
busca conjugar interessos, infraestructures,
pressupostos, motivacions i valors amb
l´objectiu  que els nens i nenes dels tres pobles
puguin gaudir d’una oferta activa i de qualitat
a nivell basquetbolístic.

Amb aquesta iniciativa, els clubs de Caldes,
Sant Vicenç i Llavaneres persegueixen tres
objectius essencials. En primer lloc, garantir
la participació activa en el bàsquet a tots els
nens i nenes dels tres municipis que ho
desitgin; en segon lloc, respectar al màxim
l'atenció que cada jugador/a requereix en
funció del sexe, edat, categoria...; i en tercer
lloc, intentar que, de la suma de forces, sorgeixi
un nivell de competició i aprenentatge el més
rigorós i exigent possible tant pel que fa a la
vessant esportiva com a la humana.

Els alumnes de l’IES de Sant Vicenç assisteixen
al pavelló

CURS DE TAI-CHI
L’Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat de Caldes d’Estrac realitza classes de Tai-
chi al pavelló poliesportiu. L’Ajuntament cedeix aquest espai als Pensionistes per a
desenvolupar el curs –organitzat per la mateixa entitat– tots els dilluns i dimecres
de 11,15 a 12,15 hores.

Els alumnes del nou IES de Sant Vicenç
de Montalt reben les seves classes
d’Educació Física a les instal·lacions del
pavelló poliesportiu municipal de Caldes
després de l’acord al que s’ha arribat
entre el centre docent i les regidories
d’Esports i Educació de Caldes. Els joves
alumnes assisteixen a les seves classes
els dimarts i dijous a la tarda.
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Programats els concerts del concurs
de maquetes Fr3qüència 3.0
El 12 de desembre tindrà lloc el concert a Caldes d’Estrac de presentació de les
maquetes del concurs organitzat per Les 3 viles, el Fr3qüència 3.0, un cop finalitzat el
termini de presentació de les propostes, el passat 15 d’octubre. Participen al concurs
un total de 13 maquetes, 12 són de grups de la comarca amb estils musicals diversos
i una correspon a un DJ. Tots ells preparen ara els directes dels concerts que es
celebraran als tres municipis, d’on sortirà la valoració del públic.

Els concerts s’oferiran als tres municipis els dies 5 (Llavaneres), 12 (Caldes) i 19 de
desembre (Sant Vicenç de Montalt). Cada grup tindrà 30 minuts d’actuació i, a més
d’un jurat de professionals de l’àmbit musical, el públic serà l’encarregat de votar les
propostes amb una papereta que haurà de dipositar en bústies. Els premis de la valoració
del jurat i de la valoració del públic es lliuraran el dimarts dia 23 de desembre a la Sala
de Plens de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.

Cal recordar que el primer premi l’atorgarà un jurat i consistirà en la gravació de 5 temes
en estudi professional, una mini gira de 3 concerts i difusió per les emissores de ràdio
comarcals. El segon premi es farà a través de la valoració del públic i consisteix en 3
concerts als diferents municipis organitzadors i difusió a les ràdios del Maresme.

A Caldes el concert tindrà lloc doncs el 12 de desembre a la Sala Cultural, a partir de
les 23 hores i comptarà amb servei de bar a càrrec dels Diables d’Estrac.

Q-RAL: Fliparàs
un ou!, un nou
projecte per a la
mobilitat
responsable
Les àrees de Joventut dels ajuntaments
d’Arenys de Mar, Arenys de Munt,
Canet de Mar i Caldes d’Estrac han
creat un projecte anomenat Q-Ral:
Fliparàs un ou!, que vol promocionar
la mobilitat responsable del joves i
evitar així riscos innecessaris les nits
de festa.

El projecte es basa en l’establiment
d’una línia d’autobús nocturn gratuït
que faciliti la mobilitat dels joves durant
aquesta franja horària i, com a prova
pilot, s’ha programat una sèrie de
concerts en els municipis participants
que podria servir en un futur per a
l’establiment regular de la línia de
transport cada cop que es celebrin actes
per a joves a qualsevol del municipis.

El dia 20 de desembre s’inaugurarà el
projecte a Caldes d’Estrac amb un
concert a la Sala Cultural (23h) de
quatre grups locals, un per municipi.
Durant aquest dia hi haurà doncs el
servei d’autobús jove, gratuït per a tots
els/les joves de les quatre viles que
participen en el projecte. Hi haurà un
viatge d’anada des de Canet de Mar,
Arenys de Mar i Arenys de Munt cap a
Caldes i un de tornada un cop acabi el
concert.

El Q-Ral disposarà d’una web pròpia
–que està en procès d’elaboració–  i el
dia del concert es lliurarà un obsequi
a tots/es els assistents consistent en
un USB d’1GB amb el logo del projecte.
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3a Baixada de carretons,
el 7 de desembre

La Regidoria de
Joventut
endega la Taula
Jove de
Participació
Es tracta d’una proposta de
participació activa adreçada als joves
d’entre 16 i 29 anys de Caldes.
L’objecte final d’aquesta campanya
consisteix en la participació del jovent
del poble en l’elaboració del Pla Local
de Joventut, una eina que comprèn
i coordina totes les accions i projectes
adreçats a ells i que s’han de dur  a
terme en els propers anys a Caldes.
A través d’aquesta taula de
participació juvenil es canalitzen les
seves necessitats, inquietuds i es
recullen les seves propostes.

Les inscripcions per a participar en
aquesta taula s’han de fer a la
Reg idor ia  de  Joventu t  de
l’Ajuntament, a través del telèfon 93
791 00 05 (de dilluns a divendres de
9 a 14 hores) o bé a l’adreça
electrònica dserra@caldetes.cat.

Nova web jove
de Caldes
d’Estrac
La Regidoria de Joventut s’apropa
als joves amb una nova web pròpia,
des d’on es farà difusió de totes les
activitats que es proposin i dels
recursos que creiem que poden ser
de l’interès dels i les joves del
municipi. L’adreça del web és
http://caldes-jove.blogspot.com i també
podeu accedir-hi des del web
municipal www.caldetes.cat.

Taller jove de percussió
Es tracta d’un taller organitzat per l’Ajuntament en estreta col·laboració amb els Diables
d’Estrac per a realitzar una taller-curs de percussió al carrer. El taller començarà el 14 de
gener de 2009 a la Sala Cultural en horari de 18,30 a 20,30. Un cop finalitzi el taller, els
participants actuaran amb la colla Destractukupak!, dels Diables d’Estrac.

Per a participar en el curs cal inscriure’s a l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament, de dilluns
a divendres de 9,30 a 14 hores o a través del mail dserra@caldetes.cat. Les places són
limitades!

El proper 7 de desembre tornarà
la Baixada de Carretons a
Caldes, organitzada pel Casal
de Joves amb la col·laboració
de l’Ajuntament i els Diables
d’Estrac. Aquesta és ja la tercera
edició d’un acte que promet
originalitat i vistositat al llarg
del recorregut, que enguany es
modifica, ja que  s’inicia a la
part baixa de les escales del
fondo fins a l’estació de Renfe.

Els requisits per a participar-hi
són ben senzills. Els carretons
han de ser de construcció
pròpia, no han d’estar
motoritzats ni portar cap mena
de propulsió i l’estructura de
l’objecte ha de ser adequada
per evitar que perjudiqui els
espectadors i els propis
participants.

Les inscripcions -obertes fins
el dia 5 de desembre- per a tots
aquells que desitgin participar-
hi es poden fer al telèfon 647
741 440 o a l’adreça electrònica
dserra@caldetes.cat. Els menors
cal que aportin una autorització
materna o paterna per a
prendre-hi part.
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SERVEIS SOCIALS

NOVES ACTIVITATS
Taller “Cuidem els cuidadors”
1, 3, 10, 17, 19 i 22 de desembre

A l’Equipament de Promoció Econòmica
i Cultural

De 17 a 19,30h

Sortim a passejar
Segon i tercer dimecres de cada mes

Xerrada “Felicitat a l’abast”
a càrrec de Francesc Fossas

16 de desembre

Al Casal d’Avis, a les 19h
(se servirà un pica-pica)

PREVISIÓ DE TALLERS ANY 2009

Obertes les preinscripcions
(93 791 00 05)

1. Memòria i identitat
Febrer, 5 setmanes

2. Taller d’expressió i manteniment
corporal
Març, 10 setmanes
Juny, 10 setmanes

3. Memòria i Identitat
Maig, 5 setmanes

Amb el suport i col·laboració de l’Agrupació de Jubilats
i Pensionistes de Caldes d’Estrac, la Diputació de

Barcelona i la Fundació Muntañá

En primer lloc es va fer
la lectura del manifest
L A  V I O L È N C I A
M A S C L I S T A :  U N
PROBLEMA DE TOTES I
TOTS, a càrrec de la
caldenca Mercè Artigas, i es va renovar públicament el compromís quotidià en
l’eradicació d’aquesta violència, al mateix temps que des de l’Ajuntament i la
societat civil caldenca es va transmetre un alè d’esperança atès que, malgrat la
persistència de la violència en la societat i en la vida de les dones, avui disposem
de noves eines que els reconeixen més drets i comptem amb més instruments
per fer front a aquesta problemàtica. Aquest any a Catalunya han mort 9 persones
per violència masclista, la Rebeca, la Sanae, la Rosa, la Fostine Marine, la Fàtima,
la Federica, la Diana Gisela, la Fuensanta i una nena de 6 anys.

Cal recordar que l’aprovació per unanimitat per part del Parlament de Catalunya,
el passat mes d’abril, de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista,
una llei integral sorgida de la participació i experiència de les mateixes dones que
han viscut situacions de violència, així com dels grups de dones, partits polítics
i agents socials implicats en aquest greu problema social, representa un
importantíssim pas endavant en el seu abordatge.

Amb la lectura del Manifest, que va tenir lloc a la plaça de la Vila el diumenge 23
de novembre, l’Ajuntament de Caldes encoratjava totes les dones que es trobin
en qualsevol situació de violència masclista que reclamin tot l’ajut que necessitin,
i alhora demana a tota la societat la tolerància zero davant de qualsevol manifestació
d’aquesta violència. Perquè és un problema de totes i tots.

Despres de la lectura del manifest, la Sala Cultural va acollir a la tarda una
representació de contes de Mercè Rodoreda, Senyores i Minyones, a càrrec
d’Assumpta Mercader i Rosa Pou. L’obra, que està basada en contes de Mercè
Rodoreda protagonitzats per minyones, i històries en què destaquen els personatges
de les senyores, formava part del Cicle Mercè Rodoreda que s’ha fet al Caldes.

CAMPANYA
CAP NEN SENSE JOGUINA

Recollida de joguines noves i no bèl·liques.
Es poden portar joguines a la Creu

Roja totes les tardes, de dilluns a divendres,
del 29 de desembre al 5 de gener de 17 a 20

h. El dia 5 de gener la recollida es farà al
matí, de 10 a 13 h.

Per a més informació: Creu Roja de Caldes
d’Estrac. Tel. 93 791 25 65

Organitza: Creu Roja de Caldes d’Estrac

El 25 de novembre es celebrava el Dia Internacional contra la Violència de Gènere.
Dos dies abans, la plaça de la Vila va celebrar l’acte de lectura del manifest d’aquesta
diada.  Aquest manifest el subscriuen totes les institucions públiques de Catalunya,
el Govern de la Generalitat, les diputacions i els ajuntaments

Caldes diu no a la violència
de gènere

CATEQUESI
CELEBRACIÓ DE NADAL

Els nens, catequistes i pares cantaran nadales
a les residències de la gent gran de Caldes.
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Dissabte 6 de desembre

PETANCA. TORNEIG SOCIAL FESTA
MAJOR D’HIVERN
Tirada del pernil
Organitza: Club Petanca de Caldes d’Estrac

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

SANTA LLÚCIA 2008
Del 6 al 15 de desembre
(consulteu programa específic)

Diumenge 7 de desembre

A les 12 h a la Fundació Palau
ELS DIUMENGES DE LA FUNDACIÓ
Activitat al voltant de l’exposició “Més enllà
de l’objecte. Obres de la col·lecció MACBA”
a càrrec d’Antequem
Organitza: Fundació Palau

Dimecres 10 de desembre

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

Dissabte 13 de desembre

De 8 a 15h al Pavelló Poliesportiu
EXAMEN TÈCNIC DE CINTURÓ NEGRE
1r a 5è “dan”
Organitza: Federació Catalana de Judo

A les 18 h al Pavelló Poliesportiu
PARTIT DE FUTBOL SALA
Equip sèniors
Organitza: Futbol Sala Caldes d’Estrac

Dimarts 16 de desembre

A les 19 h al Local de l’Agrupació de
Pensionistes
XERRADA: “Felicitat a l’abast” a càrrec de
Francesc Fossas
Organitza: Àrea de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac amb la
col·laboració de l’Agrupació de Pensionistes
i Tercera Edat de Caldes d’Estrac

12

Desembre

Del 17 al 23 de desembre

EXPOSICIÓ “Mira i informa-te’n”
Exposició de prevenció l’HIV i la SIDA.
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimecres de 17,30 a 20 h.
Lloc: Equipament de Promoció Econòmica i Cultural
Organitza: Àrea d’Infància i Joventut

A partir del 14 de gener de 2009

TALLER JOVE DE PERCUSSIÓ DE CARRER
Adreçat a joves de 12 anys en endavant. “Si tens instrument de
percussió porta’l. Si no, els Diables te’l deixaran”. El taller es farà a
la Sala Cultural els dimecres de 18,30 a 20,30 h
Places limitades. Cal inscriure’s prèviament a l’Àrea de Joventut, al
telèfon 93 791 00 05, de dilluns a divendres de 9,30 a 14 h o enviar
un e-mail a dserra@caldetes.cat
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac amb
la col·laboració de la Colla de Diables d’Estrac

Del 30 de novembre de 2008 al 18 de gener de 2009

FUNDACIÓ PALAU
“Obres de la col·lecció del MACBA”
Exposició coproduïda pel MACBA i el Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació de la Generalitat.
Horari: de dimarts a dissabte de 10,30 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenges
i festius de 10,30 a 14 h
Organitza: Fundació Palau

D’octubre a juny

XVI TALLER DE BONSAIS
Horari: dimecres de 20 a 22 h
Per a més informació: Tel. 93 791 36 96 (Aurèlia) i 616 239 018 (Joan
 Puig)
Organitza: Amics del Bonsai

PETANCA
Melés els dissabtes a les 17 h.
Premi als dos primers classificats de cada grup.
Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac

X JORNADES GASTRONÒMIQUES DE LA MONGETA DEL GANXET
Del 14 de novembre al 14 de desembre
Consulteu restaurants i menús a http://www.caldetes.cat

TALLER “Cuidem els cuidadors”
Les sessions es desenvoluparan els dies 1, 3, 10, 17, 19 i 22 de desembre
de 17 a 19,30 h a l’Equipament de Promoció Econòmica i Cultural
Per a més informació i inscripcions: Serveis Socials de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac. Tel. 93 791 00 05
Organitza: Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
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Aquesta programació d'activitats es
pot veure alterada per canvis de darrera
hora

Dimecres 17 de desembre

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

Divendres 19 de desembre

A les 18,30 h a la Biblioteca Can Milans
HORA DEL CONTE
“Contes del fred” a càrrec d’Ada Cusidó
Organitza: Biblioteca Can Milans

Dissabte 20 de desembre

EXCURSIÓ DE PRE-NADAL DE
L’AGRUPACIÓ DE PENSIONISTES
Hotel “La Terrassa” de Platja d’Aro
Organitza: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

De 19,30 a 21 h al Pavelló Poliesportiu
FESTIVAL DE PATINATGE
Organitza: Club Patinatge Caldes
d’Estrac

A les 23 h a la Sala Cultural
CONCERT JOVE
PROJECTE “Q-RAL”: Fliparàs un ou!
Projecte mancomunat entre les àrees
de joventut dels Ajuntaments d’Arenys
de Mar, Arenys de Munt, Canet de Mar
i Caldes d’Estrac que promou la
mobilitat responsable dels joves les nits
de festa. Hi actuarà un grup de cada
municipi.
Hi haurà servei d’autobús jove, gratuït
per a tots els joves de les 4 viles (un
viatge d’anada i un de tornada).
Presentació del projecte de servei
d’autobús nocturn entre les 4
poblacions.
Servei de bar a càrrec d’una entitat local
Organitza: àrees de joventut dels
Ajuntaments d’Arenys de Mar, Arenys
de Munt, Caldes d’Estrac i Canet de Mar.

ACTES NADAL 2008
Diumenge 21 de desembre

A les 18 h a la Parròquia de Santa Maria
CONCERT DE NADAL

Amb la Coral l’Aixa d’Arenys de Mar amb l’acompanyament del Cor Infantil de
l’Escola de Música d’Arenys de Mar

Organitza: Arrels Cultura i Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat de Caldes
d’Estrac

En finalitzar el concert
BRINDIS NADALENC

Organitza: Parròquia de Santa Maria, Ajuntament de Caldes d’Estrac, Arrels Cultura
i Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat de Caldes d’Estrac

Del 22 de desembre al 5 de gener de 2009
CAMPUS DE NADAL AL PAVELLÓ POLIESPORTIU

De 9 a 14 h
Més informació i inscripcions al Pavelló Poliesportiu. Tel.: 93 791 29 92

Organitza: Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

Dimecres 24 de desembre
A les 18 h a la Residència Bellavista

“MISSA DEL POLLET”
Organitza: Parròquia de Santa Maria

A les 12 de la nit a la Parròquia de Santa Maria
MISSA DEL GALL

Organitza: Parròquia de Santa Maria

Dijous 25 de desembre
De les 11:30 a les 13 h a la plaça de la Vila

CAGA TIÓ!
Tots els nens i nenes podran fer cagar el Tió.

Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac

Dilluns 5 de gener de 2009
A partir de les 18 h

ARRIBADA DE SES MAJESTATS ELS REIS DE L’ORIENT A LA NOSTRA VILA
Cal que tots els nens i nenes aneu a rebre’ls amb el vostre fanalet.

En acabar la cavalcada, Ses Majestats el Reis de l’Orient us rebran a la Plaça de
la Vila on els podreu lliurar personalment la vostra carta.

Organitza: Comissió Cavalcada de Reis

Dissabte 27 de desembre
A les 19 h a la Sala Cultural

BALL POPULAR
Organitza: Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat de Caldes d’Estrac

Diumenge 28 de desembre
A  les 18h a la Fundació Palau

CONCERT DE NADAL a càrrec de Toni Subiranas
Organitzen: Fundació Palau i Ajuntament de Caldes d’Estrac
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Metges europeus i centreamericans van participar en aquestes Jornades que tenien per objectiu conèixer les característiques de
l’ozó, les seves aplicacions terapèutiques com a medicina natural, i difondre l’aprenentatge interprofessional dels seus efectes
analgèsics i regeneradors.

Un total d’onze ponents van difondre a prop de la trentena de participants els seus coneixements sobre aquesta disciplina que
permet el tractament de nombroses dolències fent ús del gas ozó. La presentació de les Jornades les van fer el president d’AEMPRO,
Carlos Sánchez, l’alcalde de Caldes d’Estrac, Joaquim Arnó, i el promotor de les jornades, el doctor Fernando Kirchner.

L’alcalde de Caldes d’Estrac, Joaquim
Arnó, ha assistit a diversos actes relacionats
amb el termalisme en els darrers mesos
que s’han celebrat en alguns punts de la
geografia catalana i de l’Estat espanyol.

El passat 22 d’octubre es va celebrar a
l’Estació Termal de Caldes de Boí, a l’Alta
Ribagorça, la IV Jornada Tècnica de Turisme
i Salut, organitzada per l’Associació

Balneària de Catalunya, a la que pertany
Caldes d’Estrac. Joquim Arnó va participar
en aquesta Jornada que va  tractar
l’actualitat del sector, les noves tendències
i els reptes de futur del turisme de salut.

Assemblea de Villas Termales (FEMP)

El 14 de novembre es va celebrar a
Montanejos (Castelló) la setena Assemblea
general de la Secció d’Entitats Locals amb

Èxit de participació
en les primeres
Jornades
d’Ozonoteràpia
del Maresme
Dissabte 15 de novembre es van celebrar
aquestes Jornades a l’Hotel Colón de
Caldes d’Estrac, organitzades per
l’associació empresarial AEMPRO, el
Gabinet Mèdic Maresme i l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac

Caldes participa en diverses jornades sobre termalisme
Aigües Minerals i Termals, de la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies
(FEMP), de la qual Joaquim Arnó n’és el
vicepresident.

Un total de 101 entitats estaven convocades
a aquesta reunió que va aprovar les noves
normes de funcionament de la Secció i el
nomenament dels membres del Comitè
Executiu, entre altres qüestions. Un dia
abans d’aquesta Assemblea es va celebrar
la 7a Trobada d’Entitats Locals amb Aigües
Minerals i Termals. L’alcalde de Caldes va
participar a diverses taules rodones
d’aquesta trobada que va tractar la
promoció del termalisme en les entitats
locals.

Primera reunió del Consorci de Viles
Termals de Catalunya

Divendres 21 de novembre va tenir lloc la
primera reunió del recent creat organisme
–vegeu Portada número 181– entre 8
municipis catalans, entre ells, Caldes. Cal
recordar que aquest consorci es va
constituir el passat 17 de setembre, a Caldes
de Montbui, per tal de promoure el
termalisme català com a marca, amb tots
els valors afegits que ofereix cadascuna de
les viles termals que l’integren.  L’alcalde,
Joaquim Arnó, va assistir a aquesta primera
reunió del Consorci.



notícies

15

L’exposició homenatge de pintures d’en
Lluís Canals i Xercavins (1914-1980) ha
estat a Caldes d’Estrac del 25 d’octubre al
2 de novembre, amb una mostra que ha
rebut un ampli nombre de visites. En total
s’han mostrat 37 quadres en què la llum i
els traçats intensos són dos elements
cabdals. Una bona mostra de la intensitat
i lluminositat en l’obra de Canals i Xercavins
és que no utilitza el color negre en cap dels
seus traçats. Diversos veïns de Caldes i els
municipis del voltant van adquirir alguna
de les pintures exposades.

L’exposició contemplava nombroses
pintures de paisatges d’arreu de Catalunya,
destacant els marins, amb molta presència
de cales de les illes de Mallorca i Menorca,
i els paisatges de llocs emblemàtics com
ara Espinelves, l’Estany de Banyoles o
Cornudella de Montsant.

Amb l’exposició de l’obra de Lluís Canals i
Xercavins, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
aposta per les propostes culturals d’alt nivell
a l’Equipament, un espai que així ho permet.

L’equipament acull una exposició pictòrica d’alt nivell

Biografia

Nascut a Barcelona l’any 1914 cal destacar la seva
religiositat i un profund sentit de la família.
L’experiència en la pintura i l’art l’hereda del seu avi,
pintor aficionat de paisatges. Amic de la infància d’en
Salvador Espriu, als 20 anys comença els seus primers
contactes amb la pintura. Acabada la Guerra Civil,
en Lluís Canals ingressa al Sanatori Puigdolena, on
es dedica a fer croquis, retrats molt vius, caricatures...
A partir de 1945 comença a ser fortament apreciat en
els cercles artístics de Barcelona tot i que és entre
1950 i 1960 quan la seva pintura s’obre cap a Portugal
i posteriorment exposa als Estats Units, Suècia,
Dinamarca, Alemanya o Suïssa. En aquesta època
destaquen els retrats femenins. Més tard, a la dècada
dels 70 canvia la tècnica del retrat per la dels paisatges
i la seva obra es caracteritza pel color, el seu viatge
cap al fauvisme i les pinzellades cada cop més fresques.
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Els actes programats en les Jornades del Bolet, que enguany arribaven a la seva novena
edició, van aconseguir reunir un nombrós públic durant el cap de setmana del 15 i 16
de novembre.

Les Jornades van començar el dissabte amb la neteja de bolets per part de membres
d’algunes entitats caldenques com la Colla de Geganters, l’Associació de Pescadors i
el Club de Petanca. Cal destacar la tasca de Josep Blanqué, autèntic artífex dels 80
quilos de bolets que durant el matí de dissabte van netejar i preparar per a la cocció
del tast del dia següent.

La toxicologia dels bolets va ser el tema de la conferència que dissabte a la tarda va
oferir Carlos Pigrau, especialista en medicina interna de l’Hospital Vall d’Hebrón de
Barcelona. Tot seguit, l’Emma Gironès va fer cuinar pasta amb bolets i va oferir aquest
suculent plat als presents en forma de tast.

Un nombrós públic va fer una llarga cua diumenge per a degustar el tast de bolets tan
curosament elaborat pels col·laboradors de les Jornades. Amenitzant l’espera, la
tradicional fireta d’artesania oferia la possibilitat d’adquirir productes diversos com
embotits, mel, formatges, bijuteria, fusta... i gaudir de la demostració del treball de la
fusta en l’art dels bonsais que van realitzar els Amics del Bonsai de Caldes.

Les IX Jornades del Bolet se celebren
amb èxit
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Les Jornades de la Mongeta del
Ganxet arriben a la 10a edició
Entre el 16 de novembre i el 16 de desembre tenen lloc aquestes Jornades
Gastronòmiques dedicades a tan apreciat llegum que enguany ha assolit
la Denominació d’Origen Protegida (DOP) i que es cultiva al Maresme i
al Vallès

Des del passat 16 de novembre, la mongeta del ganxet ha esdevingut la
protagonista absoluta de la gastronomia més popular de Caldes d'Estrac
amb la celebració de la desena edició de les Jornades Gastronòmiques
de la Mongeta del Ganxet, que compta amb l'activa participació dels
restaurants de la vila, que promocionen aquest producte a través dels seus
menús. Aquestes jornades les organitzen l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
i l’Associació de Restauradors i Hostalers del municipi.

La mostra va néixer fa 10 anys des de la voluntat del sector local de la
restauració de promocionar el producte autòcton i dotar-lo d'una cita
gastronòmica de tardor com a contrapunt a la coneguda Pesolada.

Participen a la Mongetada –nom popular amb què s’anomena aquesta
cita gastronòmica- un total de 8 restaurants de Caldes d’Estrac i Arenys
de Mar, en concret, Kim’s, Petit Suñé, Marola, Maria Galante, Bare Nostrum,
Hotel Jet, Fonda Manau i Can Suñé. Tots ells ofereixen en les seves cartes
menús ben treballats amb les preciades mongetes del ganxet com a
protagonistes i amb uns preus que van des dels 25 als 40 euros. A més,

tota persona que degusti qualsevol dels menús
de les X Jornades Gastronòmiques de la
Mongeta del Ganxet, rebrà una entrada
gratuïta per a visitar la Fundació Palau.

Un llegum amb Denominació d’Origen
Protegida (DOP)

La mongeta del ganxet té una forma aplanada,
similar a la d'un ronyó, amb un ganxet  a un
dels extrems que és característic i li dóna
nom. De grandària mitjana, a la boca té una elevada cremositat, amb un gust suau, fi i persistent. La
pell és lleugerament rugosa i poc perceptible.

Es tracta d’un llegum genuí del Maresme i el Vallès que enguany ha assolit la DOP. El Reglament
d'aquesta DOP protegeix les mongetes seques o cuinades en conserva, amb les característiques
definides en el mateix i que compleixin en la producció, l’elaboració, la designació i la comercialització
tots els requisits que exigeix el plec de condicions i la resta de la legislació vigent. Val a dir que les
mongetes ara protegides amb aquesta DOP corresponen exclusivament a les llavors de mongeta
Phaseolus vulgaris L., del tipus varietal “ganxet”.
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Aquest any es commemora el centenari
del naixement de Mercè Rodoreda
(Barcelona, 1908 – Girona, 1983) motiu
pel qual l’any 2008 s’ha declarat Any Mercè
Rodoreda. Durant tot l’any s’han organitzat
diverses activitats al voltant de la figura i
obra de l ’autora barcelonina,  i
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac també
s’hi ha afegit amb l’organització del Cicle
Mercè Rodoreda.

La programació d’aquest cicle va
començar el 9 de novembre (19h, Sala
Cultural) amb Un passeig per la Plaça del
Diamant, a càrrec de la companyia Blau
de Taronja. Es tractava d’una lectura de
fragments de La Plaça del Diamant, de
Mercè Rodoreda, amb acompanyament
de violoncel, acordió i capsetes de música.

La tria de frangments de la novel·la permet
seguir la vida de la protagonista i els
moments històrics en els que s’emmarca.
La narració en primera persona acosta al
públic les vivències de la Colometa, perquè
permet fer una lectura dramatitzada, plena
d’emotivitat. La música d’acompanyament
dibuixa el pas del temps i acompanya les
transicions del personatge. L’elecció de
les melodies és fidel a la popularitat del
llibre i del personatge de la Colometa. El
repertori musical inclou diversos temes

Caldes celebra l’Any Mercè Rodoreda amb un cicle
dedicat a l’autora barcelonina

populars catalans interpretades per
violoncel i acordió. De tant en tant, el so
de les capsetes de música crea un ambient
intimista, trencadís i tendre.

Merce Rodoreda: senyores i minyones va
ser el segon acte del Cicle Mercè Rodoreda
a Caldes d’Estrac i el van interpretar
Assumpta Mercader i Rosa Pou. Aquest
acte va tenir lloc el 23 de novembre a la
Sala Cultural, coincidint amb la celebració
al municipi del Dia Internacional contra
la Violència de Gènere. L’obra està basada
en contes de Mercè Rodoreda
protagonitzats per minyones i històries
en què destaquen els personatges de les
senyores. Davantals i plomalls que
conviuen amb joies i vestits, i que
comparteixen, en el fons, les mateixes
alegries i tristeses.

Mercè Rodoreda està considerada una de
les escriptores més importants de la
narrativa catalana contemporània i n’és
la més internacional. En la seva obra, que
ha estat traduïda a gairebé una trentena
d’idiomes, destaquen la novel·la i el conte,
però també hi són presents el periodisme,
la poesia i el teatre, amb petites incursions
en la pintura, art que, durant uns anys, va
practicar a manera de divertiment. Algunes
de les seves obres, a part de les més
divulgades La plaça del Diamant i Mirall
trencat, són les següents: Aloma, El carrer
de les Camèlies, Jardí vora el mar, Quanta,
quanta guerra..., Vint-i-dos contes, La meva

Cristina i altres contes, Semblava de seda i
altres contes i Viatges i flors.

Els objectius de l’Any Rodoreda són
promoure l’estudi i la difusió universal de
la figura i l’obra de Mercè Rodoreda i la
internacionalització de la seva obra, i, a
través d’ella, de la llengua i la cultura
catalanes; i coordinar i difondre les
iniciatives de totes les institucions i
empreses, nacionals i estrangeres, de
manera que permeti de realitzar aquest
projecte a través d’edicions, traduccions,
conferències, exposicions, representacions
teatrals, audiovisuals, etc.

Ruta literària Mercè Rodoreda a Romanyà

Amb l’organització d’Arts i Lletres i el
suport de l’Ajuntament, el passat dissabte
25 d’octubre es va portar a terme la segona
ruta literària liderada a Caldetes per
l’esmentada entitat. La sortida cultural va
ser aquesta vegada a Romanyà de la Selva,
un poble de les Gavarres molt vinculat a
Mercè Rodoreda.

L’activitat,  emmarcada dins el centenari
del naixement de l’escriptora, va consistir
en la visita a diferents indrets de la
població, on els assistents van llegir
fragments de la seva obra que, reunits en
un dossier, s’hi relacionaven o s’hi van
inspirar. Encoratjats per la cinquantena
de participants, que van mostrar la seva
satisfacció, els membres de l’associació
cultural estudien tornar a planificar una
altra ruta literària l’any vinent.
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Acords del ple extraordinari del 3 de novembre de 2008

n Aprovació provisional Ordenances Fiscals exercici 2009

Aprovat amb el vot de qualitat –davant l’absència d’un regidor– de CiU i en contra del PSC.

n Aprovació de la modificació de crèdit núm. 11

Aprovat amb el vot de qualitat de CiU i l’abstenció del PSC.

El passat 15 de novembre Tomàs Nofre
va presentar aquesta nova edició de l’obra
d’en Josep Palau i Fabre. Es tracta d’una
introducció sistemàtica dirigida als joves,
però també útil per als adults, de l'obra
més emblemàtica de Josep Palau i Fabre,
un dels degans de la literatura catalana
dels nostres dies, traspassat aquest mateix
any. L'edició és a cura del professor Tomàs
Nofre, autor també de la introducció i les
propostes didàctiques i president de la
Fundació.

L’acte va comptar amb la presència del
poeta Joan Noves i l’editor Isidor Cònsul,
a més de l’alcalde, Joaquim Arnó, i el
director de la Fundació Palau, Josep
Sampera.

La Biblioteca Can Milans i la Fundació
editen una guia d’activitats familiars

La Fundació Palau i la Biblioteca Can Milans
de Caldes d'Estrac han editat conjuntament
una guia d'activitats familiars que es
distribueix per Caldes, així com per la Xarxa
de biblioteques. Es tracta d’un recull de
totes les activitats familiars que els dos
centres han programat entre els mesos de
novembre de 2008 i abril de 2009.

Nova exposició a la Fundació

Des del passat 30 de novembre i fins el
18 de gener de 2009 es pot visitar a la
Fundació Palau l’exposició temporal
"Més enllà de l'objecte. Obres de la
col· leccció MACBA", una mostra
poduïda pel Departament de Cultura i
Mi t jans  de  Comunicac ió  de  la
Generalitat amb el MACBA.

Presentació del llibre “Poemes de l’Alquimista,
una selecció”, a la Fundació Palau
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L’Agrupació Local
de CiU i els regidors del Grup

Municipal de CiU desitgen a tots
els caldencs i caldenques una

Bona Festa Major d’Hivern,
BON NADAL i que l’any nou porti
salut, benestar, prosperitat i

harmonia a tots.

Sopar de Nadal
11 de desembre a les 21 h

Restaurant Can Suñé

amb Felip Puig
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les recomanacions del mes de Can Milans
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Oracular Spectacular / MGMT
Andrew VanWyngarden i Ben Goldwasser fan
cançons sense pretensions de vendre, sota una
fórmula, compondre-les amb la intenció de divertir-
se i gaudir de la música; justament el que
transmeten quan s’escolta l’àlbum. Electrònic fins
a la medul·la, les melodies es carreguen de bones
parts que es filen una rere l’altra, sense deixar
temps a descansar. És l’àlbum que sonarà en
qualsevol pista de ball moderna i alhora en tots
els iPods i a les habitacions dels seguidors del
gènere. L’èxit l’aconseguiren l’any passat via blogs,
aquest any toca confirmar-ho mitjançant aquest
format anomenat disc.

Punts de llibre
La biblioteca Can Milans regalarà 5 punts de llibre durant el mes de desembre.
Quan aconsegueixis els 5 punts podràs veure un magnífic dibuix de la façana de
la biblioteca realitzat per l’artista Ulldistret. Per aconseguir-los només has de
presentar el carnet de la biblioteca.

B.S.O. Camp Rock
Camp Rock és la nova pel·lícula musical de Disney
Channel que continua l’estela de High School
Musical, i que està protagonitzada per Jonas
Brothers (Joe, Kevin i Nick) i Demi Lovato. Jonas
Brothers són el nou fenomen juvenil a tot el món,
amb dos àlbums publicats i un disc de platí. Demi
Lovato és una jove actriu, cantant i compositora
que es presenta com una de les grans apostes
musicals de Disney. Camp Rock explica la història
d’un campament d’estiu on s’aprèn a ser un artista
de rock, i on es mesclen la passió per la música,
el talent i l’amor que sorgeix entre els dos
protagonistes.

Instrucciones para salvar el mundo
Rosa Montero
Rosa Montero recrea en aquest últim llibre un
món opressiu i caòtic on el lector pot tenir la
sensació que el pot aixafar en qualsevol moment.
I en aquest context es troben els personatges
protagonistes de la novel·la: Matias, un taxista
vidu que no supera la pèrdua de la seva dona,
Daniel, un metge desencantat de la vida, Fatma,
una prostituta africana víctima de tot tipus de
brutalitats i Cerebro, una científica frustrada.
Personatges que poden semblar depriments dins
d'un entorn difícil, però que composen una història
d'esperança, una tragicomèdia amb humor i
emoció. Encara que sembla un llibre trist, en
realitat des de les seves pàgines l'autora celebra
la capacitat de canviar de les persones per a millor,
amb una lectura fàcil i que, quan acabes de llegir,
deixa al lector una bona impressió.

Rellotge sense busques
Carson McCullers
La mort és sempre la mateixa, però cada home es
mor a la seva manera. A en J.T. Malone li va arribar
d’una manera tan senzilla que durant un temps va
confondre el final de la vida amb el començament
d’una nova estació. L’hivern del seu quarantè any
va ser anormalment fred per a aquell poble del Sud
—amb dies gèlids i pàl·lids i nits radiants. La
primavera va arribar amb violència a mitjan març
d’aquell any de 1953, i en Malone estava pàl·lid i
aixafat aquells dies de floració incipient i cels
ventosos. Com a farmacèutic es va diagnosticar
astènia primaveral i es va receptar un tònic a base
de fetge i ferro. Tot i que es cansava amb facilitat,
va continuar amb la rutina habitual: anava a peu a
la feina, la seva apotecaria era un dels primers
negocis que obrien al carrer principal i tancava a
les sis. Dinava en un restaurant del centre i sopava
a casa amb la família.

Junie B. Jones y la fiesta de pijamas
Barbara Park
Junie B. Jones se’n va a dormir fora de casa per
primera vegada, i a sobre al “casoplón” de la seva
bona amiga Lucy! (un “casoplón” és una casa tan
gran que, per més que bufés i bufés, no podria
tirar-la ni el llop del conte dels Tres porquets). Junie
B. està desitjant veure totes les coses genials que
hi haurà en aquella casa... i també es mor de
ganes d’assistir a la seva primera festa de pijames!

En el Valle de Ellah  / Paul Haggins
Durant el seu primer cap de setmana de tornada
de l'Iraq, Mike Deerfield desapareix i és declarat
absent sense permís. Quan Hank Deerfield, un
policia militar retirat, i la seva dona Joan reben la
trucada comunicant-los la inquietant notícia, Hank
surt a la recerca del seu fill. Emily Sanders,
inspectora de policia de la zona ajuda de mala
gana a Hank en la recerca del seu fill. Augmenten
les proves sobre el cas que sembla tractar-se,
cada vegada més, d'un crim i no d'una desaparició.
Sanders no tardarà a veure's enfrontada als alts
comandaments militars mentre intenta, amb prou
feines, mantenir el control de la investigació amb
Hank. Però quan la veritat sobre el temps que
Mike va passar a l'Iraq comença finalment a sortir
a la llum, tot l'univers d'en Hank es veu qüestionat
i ell es veu forçat a replantejar-se les seves creences
per resoldre la misteriosa desaparició del seu fill.

Las crónicas de Spiderwick
Mark Waters
Des del moment en què la família Grace
(composta per Jared, el seu germà bessó Simon,
la seva germana Mallory i la mare dels tres) es
muda a la vella i aïllada casa d'Arthur Spiderwick,
el seu oncle besavi, comencen a passar coses
molt rares. Una sèrie d'estranyes desaparicions
i accidents no tenen una explicació lògica, els
germans comencen a investigar. A poc a poc
descobreixen l'extraordinària veritat de l'estança
de Spiderwick i de les criatures que habiten en
ella.

Activitats mes de desembre:
Divendres, 12 a les 18,30

L’hora del conte: Sabeu per què? a càrrec de Marta Roig

Divendres, 19 a les 18,30
L’hora del conte: Contes del fred a càrrec d’Ada Cusidó




