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Pla Caldes 2020:

Cridats a reflexionar i dissenyar el Caldes del futur

de l’alcalde

Caldes ha de ser un espai vital de

projectes personals i d’il·lusions
col·lectives, perquè només així serà un
poble viu. Una vila democràtica, a més
de les fórmules establertes per a la presa
de decisions, també ha de comptar amb
la participació i la complicitat de la
ciutadania per aconseguir el seu
enfortiment col·lectiu de manera que
integri els seus desitjos, els seus
projectes de vida i la seva visió de poble.
Com a alcalde de Caldes d’Estrac, sóc
conscient del fet que cada caldenc i cada
caldenca probablement té el seu propi
model de poble al cap i segurament
també en el seu cor. És per això que des
del govern municipal obrim les vies de
comunicació necessàries per a impulsar
i redefinir els projectes estratègics del
poble que siguin la suma més àmplia
possible de tots els models individuals
abans citats.
Aquest és l’objectiu principal del procés
de participació Caldes 2020, del qual
es parla en aquesta edició del Portada.
Un pla que a la seva finalització ha de
permetre definir el nostre futur col·lectiu
en tant que som un poble petit en
extensió, però gran en expectatives i
il·lusió. Un poble que serà el que entre
tots voldrem que sigui. Hem començat
ja a treballar en aquest model de
participació amb diverses taules rodones
que són la forma escollida per
intercanviar opinions i recollir
aportacions, amb l’horitzó fixat de la
data simbòlica del 2020. Aquesta data
serà el punt d’arribada de la feina que
en aquest mes de maig ha començat a
donar les primeres passes i que espera
la vostra participació.
Us convido doncs a llegir
detingudament el reportatge que
trobareu a les pàgines interiors, així
com la resta de pàgines que us oferim
en aquesta edició del Portada, ple
d’informació per mantenir-vos al
corrent de tot el que es cou a la nostra
vila.
Joaquim Arnó i Porras
Alcalde
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urbanisme

Les obres a la carretera de Sant Vicenç, a punt
L’inici de les obres de construcció del mur de contenció a la carretera de Sant Vicenç i les escales del Fondo el
proper 29 de juny provocarà un tall de trànsit i alguns canvis de circulació a la zona durant els quatre mesos
previstos d’execució de l’obra

L’actuació prevista a la carretera de Sant

Vicenç consisteix en la construcció d’un
mur de contenció -per a reforçar el talús i
evitar els esllavissaments de terra que s’hi
produeixen de forma continuada en cas de
pluja- en el tram comprès entre cap d’Alba
i les escales del Fondo, que també seran
objecte d’una remodelació. El cost total de
l’obra és de 241.513 , finançat a través del
Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) en el

cas del mur de contenció (106.175,11 ) i
per l’Ajuntament de Caldes, pel que fa
referència a l’actuació a les escales del
Fondo, amb un cost de 135.336,89 .
Aquesta actuació provocarà el tall del trànsit
a la carretera de Sant Vicenç durant quatre
mesos –temps previst d’execució de l’obrai es modificarà la circulació de vehicles a
la zona. Així, el tram alt de la carretera de
Sant Vicenç continuarà amb el doble sentit
de circulació entre la cruïlla del carrer

Torrenova i la rotonda del Turó del Sol,
mentre que el tram de carretera entre els
carrers Major i Torrenova serà de sentit
ascendent per donar sortida als vehicles
dels carrers Major i Pont del Sergent i de
la mateixa carretera de Sant Vicenç.
L’Ajuntament ha previst reunir-se amb els
veïns de la zona afectada per les obres per
a informar-los d’aquests canvis en els
sentits de circulació i detallar-ne l’actuació
que s’hi realitzarà.

Doble sentit de circulació
Tram de sentit únic de pujada
Zona tallada a la circulació
(delimitada per obres)

Les obres começaran el
29 de juny i està prevista
una durada de quatre
mesos
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Pla Caldes 2020: cridats a reflexionar
i dissenyar el Caldes del futur

El projecte de futur Caldes 2020 ha iniciat la seva
marxa –com ja vàrem avançar-vos en altres edicions– amb l’objectiu
de fer un poble a la mida de les necessitats de tots els caldencs i caldenques. E
tracta d’un procés de participació que ha de posar les bases, a través de les
aportacions ciutadanes, del Caldes del futur

El govern de Caldes ha obert les vies de

participació per impulsar i definir el Caldes
del futur, amb aquells projectes que donen
a la vila dinamisme, renovació, igualtat i
cohesió social. Caldes ha de construir els
seus projectes pensant en aspectes com
l’habitatge per a joves a preus assequibles,
actuacions de regeneració de diverses
zones del municipi, dotacions culturals,
serveis d’ajut domiciliari per a la gent gran,
escoles per a infants, apartaments tutelats
per als més grans, la seguretat ciutadana,
la creació d’atractius turístics... Són molts
els aspectes que cal tenir en compte per a
definir el que serà el poble en un futur i
per aquest motiu, la participació ciutadana
és fonamental.
L’objectiu del govern municipal es basa
doncs en aconseguir una dinamització

socioeconòmica del municipi. Per fer-ho
de forma estructurada i pautada cal elaborar
un pla estratègic, anomenat Caldes 2020,
que estableixi les estratègies de
desenvolupament per als propers anys.
Ara bé, per estructurar el futur a 10 anys
cal primer començar a pensar actuacions
a curt termini, per després poder avançar
amb actuacions de mig i llarg termini.
La primera fase del pla estratègic és tot
just la que s‘ha iniciat en aquest mes de

Les taules rodones treballen
els àmbits en els que es
basarà el pla de futur de
Caldes
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maig amb el procés de participació
ciutadana, a partir de la realització de taules
rodones. L’objectiu d’aquestes taules rau
en la voluntat de conèixer les necessitats,
desitjos i voluntats dels habitants de Caldes
sobre diferents àrees (cultura, educació,
urbanisme, medi ambient, promoció
econòmica, etc.). Aquestes idees i
aportacions seran la base que estructurarà
el desenvolupament futur del poble.
Les xerrades produïdes durant el mes de
maig han obtingut un alt nivell qualitatiu
gràcies a les aportacions dels ciutadans
que n’han format part. A més, aquests han
estat els primers en valorar positivament
la iniciativa del govern de tirar endavant el
Pla Caldes 2020 recollint l’opinió de
caldencs i caldenques.
En aquestes taules rodones hi participen,

en portada

i la consultora modera les intervencions
que fan els ciutadans i, un cop finalitzada
la reunió, aquesta empresa s’encarrega de
comunicar al govern les conclusions.
Aquests taules rodones, que es repetiran
els dies 9, 10 i 11 de juny, hauran d’aportar
unes conclusions que seran les bases en
les que s’ha de fonamentar Caldes en
l’horitzó simbòlic de l’any 2020. El dia 19
de juny, l’equip de govern presentarà
públicament les opinions i aportacions
recollides dels veïns i veïnes de Caldes,
iniciant així la segona fase del procés,
durant la qual també es presentaran les
línies estratègiques i les principals
actuacions a seguir.
A partir del mes de setembre s’entrarà en
el que serà la tercera fase del Pla Caldes

La participació ciutadana és
fonamental en el pla Caldes
2020
2020, amb la convocatòria de reunions
periòdiques amb els ciutadans per a
impulsar les accions definides en el procés
de participació.
La importància de tot procés pel futur de
Caldes ha motivat una forta implicació de
l’equip de govern en el Pla Caldes 2020,
amb l’impuls personal de l’alcalde, Joaquim
Arnó, que explica que “només amb la
implicació de tots, govern i ciutadania,
podrem fer realitat el poble que volem”.

Taules rodones dies 9, 10 i 11 de juny de 2009
9 de juny:

Promoció Econòmica
Acció Ciutadana i Sanitat

10 de juny:

Urbanisme, Mobilitat i Habitatge
Noves Idees (Medi Ambient i Serveis Bàsics)

Els dies 9, 10 i 11 de juny es
tornaran a programar les
taules rodones per extreure’n
les conclusions, que es
presentaran el 19 de juny

11 de juny:

Cultura, Educació i Esports

Per a informació i inscripcions a les taules rodones heu de trucar prèviament
al telèfon del ciutadà 93 791 33 30 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores)
o bé enviar un correu electrònic a jsholgado@caldetes.cat

a més dels vilatans que ho desitgen,
l’alcalde, el regidor corresponent i membres
de l’empresa consultora a qui s’ha
encarregat el projecte. A més, les taules
temàtiques són un procés de participació
ciutadana en el que no es permet la
participació de polítics, ja siguin de l’equip
de govern o de l’oposició. Així, un cop els
responsables polítics fan la introducció de
la taula corresponent, abandonen la sala
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La platja de Caldes, a punt per a la Modificacions en la
línia de l’autobús
temporada d’estiu
La instal·lació de punts verds de recollida selectiva i el trasllat de la caseta de la Creu
Roja són les actuacions més destacades al litoral caldenc

nocturn N-82

Caldes afronta la temporada d’estiu d’enguany amb un pla de millores substancial

l Servei Territorial de Ports i Transports
de Barcelona (Generalitat de Catalunya)
ha introduït algunes modificacions en la
línia d’autobús nocturn N-82, que uneix
Barcelona amb el Maresme, i que compta
amb parades a Caldes. Aquesta
remodelació, que afecta bàsicament l’horari
de l’esmentada línia d’autobús es produeix
després de la demanda presentada per
alguns consistoris maresmencs i produïda
per l’increment d’usuaris del transport
nocturn en els darrers mesos.

a la platja. Entre les actuacions més destacades es troba la instal·lació d’un total de
8 punts verds de recollida selectiva, 6 a la platja dels Tres Micos i 2 a la d’Els Ametllers.
A més, l’Ajuntament també ha col·locat 9 passeres per a facilitar l’accés a les platges.
A banda, el Ministeri de Medi Ambient ha atorgat 314.870 per a arreglar les destrosses
que el temporal de Nadal va produir a la platja de Caldes i que va malmetre la caseta
de la Creu Roja. Així, el propi Ministeri ha comunicat a l’Ajuntament el seu compromís
per a construir de nou la caseta en un altre indret de la platja de Caldes. El consistori
ha decidit situar aquesta nova seu de la Creu Roja a la platja de les Barques i resta a
l’espera que el Ministeri executi aquesta actuació.

E

Pel que respecta a Caldes d’Estrac –la
parada està situada a la carretera N-II–, els
horaris de la línia N-82 queden establerts
així:
Dia feiner d’hivern: 00:33, 01:33, 02:43,
03:43 i 05:43 hores.
Dia festiu d’hivern o feiner d’estiu: 00:15,
00:55, 01:40, 02:35, 03:15, 04:00, 05:05,
05:30 hores.
Dia festiu d’estiu: 00:01, 01:11, 01:46,
02:31, 03:11, 03:41, 04:16, 05:06, 05:31
hores.

El jutge desestima la demanda presentada per l’editor
del llibre de Les 3 Viles contra l’Ajuntament
Caldes ha de pagar 1.300 euros –quantitat proposada per l’Ajuntament– perquè les despeses de les feines preliminars a la publicació
del llibre es van fer sense contracte entre l’anterior equip de govern i l’editor

El Jutjat de Primera Instància de Mataró

ha dictat sentència sobre la demanda
presentada per l’editor Oriol Carol en què
reclamava l’import de 3.000 en concepte
de despeses per l’elaboració d’un llibre que
Les 3 Viles li havia encarregat –era un
projecte de l’anterior legislatura- però que
finalment es va rebutjar per part dels
consistoris implicats perquè no estaven
d’acord amb la publicació.
Un projecte de l’anterior legislatura
L’any 2006, els consistoris de Les 3 Viles
–Caldes d’Estrac, Sant Andreu de Llavaneres
i Sant Vicenç de Montalt– van oferir a Oriol
Carol l’edició d’un llibre de forma conjunta.
Cada ajuntament havia de pagar 13.000
més IVA per tirar-lo endavant.
Un cop passades les eleccions municipals
del 2007, Les 3 Viles van decidir no

continuar amb el projecte, deprés de
sol·licitar pressupost a altres empreses i
comprovar que era més econòmic. Segons
l’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó, “estàvem
en desacord amb el projecte perquè el que
es pretenia fer era un llibre destinat a
protocol i no una publicació de promoció

Les feines prèvies a l’edició
del llibre es van fer sense
regulació contractual amb
l’editor
turística i econòmica de la zona, com
s’havia explicat”.
Com en tots els casos de rescissió de
contracte amb l’administració, Caldes va
proposar pagar el 10% a l’editor però aquest
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ho va rebutjar i va reclamar a cadascun
dels tres consistoris més de 3.000 en
concepte de les despeses que havia tingut
fins aleshores però que mai va poder
justificar. Oriol Carol va denunciar els
ajuntaments de Caldes –que no va fer
efectiu l’import– i Sant Vicenç –que va
pagar un 10%–, mentre que Llavaneres va
fer front a la quantitat reclamada.
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac haurà
de pagar ara 1.300 , quantitat proposada
pel mateix consistori i que representa un
10%, “perquè la regidora de Turisme en
l’anterior legislatura (Rosabel Cantenys)
va autoritzar el novembre de 2006 la
realització dels treballs preliminars per
a l’edició del llibre sense cap tipus de
contracte entre Ajuntament i editor”,
explica l’alcalde, Joaquim Arnó.

notícies

Tall de circulació a la carretera N-II el proper 6 de juny

ESTACIÓ RENFE

Les obres de construcció d’un pas soterrat a Sant Vicenç de Montalt provocaran el tancament de la carretera N-II el proper dissabte
6 de juny, entre Sant Andreu de Llavaneres i Arenys de Mar, que també comportarà un tall de circulació de trens del servei de
rodalies de Renfe.

Renfe ha previst cobrir aquest tall del seu servei de transport amb autobusos que faran parades a l’estació de Renfe de Caldes i al
Camí Ral, al costat de l’Hotel Estrac. Per a facilitar la circulació dels autobusos amb direcció a Arenys de Mar, durant el dia 6 de
juny quedarà prohibit l’estacionament de vehicles al carrers El Callao i Santa Teresa, així com a la banda dreta del Camí Ral
(Eucaliptus), pels autobusos que van en direcció a Sant Andreu de Llavaneres.

QRAL ofereix un servei de bus nocturn
gratuït als joves
Comença l'estiu i, des del QRAL s'ofereix el servei de bus nocturn gratuït a tots i totes
les joves del territori QRAL (Arenys de Mar, Arenys de Munt, Canet de Mar i Caldes
d'Estrac) que tinguin el Carnet del Territori QRAL.
Passa per l'Espai Jove, fes-te el carnet i vés de festa tranquil!!!
ELS PROPERS SERVEIS DE QRALBUS SÓN:
06/06/09: Concert de LES GERTRUDIS a Canet de Mar (Primavera de les Arts)
27/06/09: LA GIRASOL a Canet de Mar (Festa Major)
03/07/09: LA SALSETA DEL POBLE SEC a Arenys de Munt (Breda de la Plaça)
10/07/09: SOWETO / DORIAN / EINA a Arenys de Mar (Nit Jove - Festa Major)
14/08/09: LA SALSETA DEL POBLE SEC a Arenys de Mar (Sant Roc)
29/08/09: LA DORMIDA a Caldes d'Estrac
11/09/09: CAN FUNKY i HOTEL COCHAMBRE a Caldes d'Estrac (Nit Jove - Festa Major)

El govern
caldenc continua
posant ordre a
les arques
municipals
Amb la ferma voluntat d’oferir la màxima

transparència en les actuacions que duu
a terme l’equip de govern municipal,
continua la seva tasca d’aclariment
d’algunes accions de legislatures
anteriors. Aixi, l’Ajuntament procedirà
a reclamar a l’antic concessionari del
pavelló poliesportiu municipal, així com
als anteriors responsables polítics del
consistori, el pagament de factures
d’aigua, llum i gas per valor de més de
45.000 .
Sense deutes ni dèficit econòmic
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac no
ha pogut acollir-se a l’ajut de 14.000
milions d’euros que el govern de
l’Estat espanyol atorga als ajuntaments
per a negociar el seu endeutament.
En aquest cas, però, es tracta d’una
bona notícia per a Caldes, perquè
“com que no tenim endeutament ni
dèficit de cap tipus respecte a l’anterior
exercici, no hem comptat amb la
possibilitat d’acollir-nos a aquesta
mesura del govern central”, anuncia
l’alcalde, Joaquim Arnó.
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Intensa activitat de la Regidoria de
Serveis Socials

Inici de l’escola
de petanca
El passat dia 9 de maig va començar

l’escola de petanca, organitzada pel
Club de Petanca de Caldes
conjuntament amb la Regidoria
d´Esports. Van assistir a la primera
jornada de l´escola base de petanca un
total de 10 nens i nenes del municipi i
es va comptar amb una bona afluència
de públic. La primera classe va constar
d’una primera presa de contacte amb
les boles i amb el funcionament del
reglament i va tenir una durada d’una
hora aproximada.

Complint amb l’objectiu de servir les persones, l’Àrea de Serveis Socials municipals

continua la seva tasca d’ajut a les persones que ho requereixen. Com ja us vàrem
informar en el Portada 186, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) va concedir un
Pla d’Ocupació a Caldes que permet disposar d’una psicòloga social durant 6 mesos
-entre el 29 de gener i el 28 de juny-, amb els objectius de donar suport a les famílies,
ajudar en tasques de contenció emocional, orientació, tractament, coordinació amb
els professionals de les diferents àrees i serveis, i per a treballar en xarxa.
Per tal de respondre a les necessitats socials del poble, s’ha prioritzat la qualitat de vida
dels ciutadans i es treballa de forma específica amb la gent gran. Fins ara s’han atès
més de 50 usuaris i s’han realitzat més de 150 intervencions individuals o familiars.
A més, entre el 25 de febrer i el 27 de maig s'han dut a terme 12 sessions grupals amb
temes com “Conviure amb el dolor i la malaltia” (repetició), “Comunicació i motivació”,
“Relaxació” (repetició) i/o “Pèrdues i dol”. Altres propostes d’aquestes sessions, que
han tingut gran acceptació, han estat “Acompanyament en el dol”, “La fi del malalt”,
“Viure i expressió”(repetició), “Teràpies naturals, Reiki”, “Voluntats anticipades, donació
del cos, incineració” i la presentació del programa PADES.
Cal destacar també que en dates assenyalades com la Diada de Sant Jordi i el Dia de
la Mare, s’han organitzat des de l’Àrea Municipal de Serveis Socials dos taller ocupacionals
de roses.
Per a informació i consultes a la Regidoria de Serveis Socials, podeu trucar al telèfon
de l’Ajuntament (93 791 00 05).

EL PROPER 4 DE JUNY ACABA EL TERMINI DE PAGAMENT
D’IMPOSTOS I TAXES
L’Impost de béns immobles (IBI) i les taxes d’escombraries, clavegueram i entrada
de vehicles-guals finalitzen el seu període de pagament voluntari el proper 4 de
juny. Es pot fer efectiu el pagament a qualsevol caixa o banc dels assenyalats en
l'avís de pagament que us ha estat tramès per correu ordinari. Si no l'heu rebut
podeu recollir un duplicat a les oficines de l’ORGT (a l'Ajuntament de Caldes) o a
les oficines de l’ORGT de Sant Vicenç de Montalt, situades al carrer Sant Antoni,
13. També podeu posar-vos en contacte amb l’ORGT per telèfon al 93 791 01 53
o al web www.orgt.diba.cat.
A aquelles persones que tinguin domiciliat el pagament, el càrrec se'ls farà la
primera setmana del mes de juny.

Per a més informació podeu trucar al telèfon 93 791 01 53.
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La junta directiva del club valora
positivament aquest inici i asseguren
que els nens i nenes participants van
gaudir d’una jornada d’esport, intercanvi
cultural i experiències de les vides
esportives. Les classes les van impartir
membres del club caldenc, el president
Joaquim Farrés, el vicepresident Miquel
Isern, el secretari Ricard Albalat i el
director esportiu Joan Mora. Les classes
continuaran tots els dissabtes fins a
finals de juny, tot iniciant el nou curs el
primer dissabte després de Festa Major.
La junta directiva i socis del club
agraeixen la col·laboració demostrada
per part de l’AMPA del CEIP Sagrada
Família i l’Ajuntament de Caldes. Durant
aquesta primera jornada es va comptar
amb la presència de l’alcalde, Joaquim
Arnó i el regidor d’Esports, Joan
Vázquez.
A banda de l’escola, quan ja és a punt
de finalitzar la 27a Lliga del Burriac, en
la que participa el Club Petanca de
Caldes d’Estrac, aquesta formació lluita
per aconseguir la segona plaça.

notícies

El Somriure dels Nens intensifica la seva activitat solidària
L’associació El Somriure dels Nens ha participat i organitzat diversos actes amb

l’objectiu primordial d’obtenir fons per a la construcció d’una escola a Barmer (l’Índia).
Així, l’entitat caldenca va representar Caldes com a vila convidada a la Setmana Cultural
de l’Índia –conjuntament amb les ONG Vicente Ferrer i Sonrisas de Bombay– que va
tenir lloc al municipi d’El Papiol el passat 10 de maig. A més de lliurar llibres, entre
altres productes, els membres de l’associació van distribuir plànols i informació sobre
Caldes, per donar a conèixer el municipi i la pròpia entitat.
L’Equipament va acollir el passat 9 de maig un taller de cuina hindú per a infants i
adults, en el qual els participants van tenir la possibilitat de cuinar plats típics de l’Índia
de mà de la Deepti, i que va resultar molt amè.
L’associació caldenca també ha iniciat l’organització –es farà cada mes– d’un mercat
de productes hindús al parc Joan Maragall. A més, El somriure dels Nens compta amb
un racó solidari dins el local del Pa i Cafè –que els ha cedit aquest espai– en el qual,
a més de col·laborar amb l’associació comprant llibres a un preu mòdic de 3 euros,
tothom pot fer donacions de llibres per a aquest fi.
Com podeu comprovar, El Somriure dels Nens està immersa en plena activitat per
aconseguir fer realitat la tan desitjada escola per a infants al nord de l’Índia, un indret
en el qual no hi actua cap ONG.

L’apagada
analògica no
afectarà els
abonats de la TV
per cable

“Panamà 1920” emociona a un
públic entregat
La representació del darrer

muntatge d’Strak Teatre
“Panamà 1920” a la Sala, els
dies 15, 16 i 17 de maig, va
ser tot un èxit de públic.
Carmen Blaya, gerent de la
companyia comentava que
“per a uns actors acostumats
a les comèdies, afrontar un
drama costumista
d’aquestes característiques
ha estat tot un repte que crec
hem superat satisfactòriament”.

Aquest fet serà possible perquè els senyals
són captats directament des de Collserola
i en cas de problema de recepció el servei
compta amb la possibilitat de rebre el
senyal en digital i transmodular-lo a senyal
analògic, sense afectació alguna a l’abonat.

Fotos de Toni Pou

L’

empresa que presta el servei de la
televisió per cable al municipi de Caldes
–Caldetes Cable, SL.– ha anunciat
recentment que l’apagada analògica del
senyal televisiu a la comarca del Maresme
que es produirà el proper 30 de juny, no
afectarà els abonats de la TV per cable de
Caldes. És a dir, els abonats actuals al
servei de televisió per cable continuaran
veient els 28 canals de la TV analògica.

Cal destacar l’esforç personal
dels membres “habituals” de
la companyia per adaptar-se
a aquests nous registres
escènics i molt especialment
aplaudir la interpretació
impecable de Rosa Pou en
el paper central, autèntic pal
de paller i motor del
muntatge. També celebrar la
incorporació de nous
membres que s’estrenaven
amb aquesta obra i que, amb
el seu entusiasme, engresquen la companyia a plantejar-se nous projectes.
Sobre aquest punt Blaya es mostra hermètica: “No, encara no tenim res decidit. Estem
treballant en la selecció de diversos textos però ara toca descansar una mica, carregar
piles i, sobretot veure molt teatre”.
Sobre la polèmica sorgida a causa del cartell, dies abans de la representació, Blaya treu
ferro “Ah! sempre hi ha algú disposat a escandalitzar-se i jutjar abans de veure la funció,
però la veritat és que en general els espectadors van sortir molt satisfets perquè vàrem
oferir-los una obra “diferent” i també perquè vàrem aconseguir emocionar-los”.
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agenda
JUNY 2009
12 i 13 de juny
1r CAMPIONAT DE FUTBOLÍ DE CALDES D’ESTRAC
Inscripcions a l’Espai Jove abans del 6 de juny
Organitzen: Àrees de Joventut i Esports de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
4, 11 i 18 de juliol
2n CAMPIONAT INTERMUNICIPAL DE PING-PONG DE CALDES D’ESTRAC
Inscripcions fins el 27 de juny a l’Espai Jove (Ctra. N-II, km. 654, al costat del Pavelló Poliesportiu
Municipal, de dilluns a dissabte de 17 a 20h, tel. 93 791 17 78). Per a joves de 15 a 35 anys d’Arenys
de Mar, Arenys de Munt, Canet de Mar, Caldes d’Estrac, Sant Vicenç de Montalt i Sant Andreu de
Llavaneres
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
Del 25 de juny al 5 de setembre
2n CAMPUS LÚDIC ESPORTIU D´ESTIU
Al Pavelló Poliesportiu Municipal de Caldes d´Estrac.
Passa un estiu en remull, ple d’aventures, sortides, activitats i tradicions populars, gimcanes,
xeringades, esports nàutics (vela, windsurf, caiacs...). Inscripcions limitades!!!!
Del 26 de juny al 26 de juliol
FESTIVAL “Poesia i +”. Consulteu programa específic o al web: www.fundaciopalau.net
Organitza: Fundació Palau i Ajuntament de Caldes d’Estrac amb el suport de la Institució de les
Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya
Tots els diumenges d’11:30 a 13h
ESCOLA DE SARDANES a l’Esplanada de Can Muntanyà
Oberta i gratuïta per a tothom. No cal inscriure-s’hi.
Organitza: Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat de Caldes d’Estrac. Col·labora: Ajuntament de
Caldes d’Estrac. Patrocinen: Caixa Laietana i La Caixa
D’octubre a juny
XVII TALLER DE BONSAIS
Horari: dimecres de 20 a 22h
Per a més informació: Tel. 93 791 36 96 (Aurèlia) i 616 239 018 (Joan Puig)
Organitza: Amics del Bonsai

juny dia
Dimecres 3 de juny
A les 17h, a la Fundació Palau
Sessió de grup VIURE MILLOR: “Els 5
principis del Reiki”. A càrrec de Pilar de
Vilar, psicòloga dels Serveis Socials
Pre-inscripcions a Serveis Socials.
Tel. 93 791 00 05
Organitza: Regidoria de Serveis Socials de
l’Ajuntament

Dissabte 6 de juny
A les 13h, al Pavelló Poliesportiu Municipal
7a FESTA ANUAL RACING CLUB
D’AVELLANEDA (ARGENTINA)
Tradicional festa argentina d’àmbit
esportiu, on queda reflexada la passió i
cultura del futbol. És una jornada
d’intercanvi de cultures i de tradicions
més enllà de l’àmbit futbolístic.
Asado criollo, vi argentí, gelats típics
d´Argentina, merchandising oficial de
l’equip i filial, sortejos, festa i sobretot
moltes emocions del món del futbol.
Organitza: Filial Racing Club España
Col·labora: Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac

Del 27 de juny al 5 de juliol
EXPOSICIÓ DE PINTURES DEL TALLER D’EN JAUME
Inauguració: dissabte 27 de juny a les 18 h. Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 17 a 20 h.
Dissabtes, diumenges i festius de 12 a 14 h i de 17 a 20 h.
Lloc: La Fabriqueta (Equipament de Promoció Econòmica). Organitza: Taller d’en Jaume

A les 19h a la Sala Cultural
BALL POPULAR

Del 19 d’abril al 21 de juny
FUNDACIÓ PALAU
Exposició: “Apel·les Fenosa. L’espiritualitat de la matèria”
Inauguració: diumenge 19 d’abril a les 12:30h
Horari: de dimarts a dissabte de 10:30h a 14h i de 16 a 19h. Diumenges i festius de 10:30 a 14h
Organitza: Fundació Palau

A les 20h a la Fundació Palau
PETITSSONS. 2n cicle de músiques al
Pati de la Fundació Palau
Actuació de Pau Guillamet (Guillamino)
i David Carabén (Mishima)

Del 18 d’abril al 6 de juny
CICLE PRIMAVERA DE LES ARTS (10a temporada)
Cicle de música, teatre i dansa.
Consulteu programació a les cartelleres municipals i al web www.primaveradelesarts.cat
Organitza: Ajuntaments d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d’Estrac, Canet de Mar, Sant Cebrià
de Vallalta i Sant Pol de Mar.

Preu entrada: 4 euros. Venda d’entrades: al pati de
la Fundació Palau el mateix dia. Reserva d’entrades
i abonaments: Equipament de Promoció Econòmica
i Cultural. Tel. 93 791 05 88
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac
Produeix: dsoundgroup
Col·labora: Fundació Palau i Diputació de Barcelona

De 22 al 25 de juny
CURS D’INICIACIÓ A INTERNET
De 19 a 20h a la Biblioteca Can Milans
Activitat destinada a aprendre nocions bàsiques sobre Internet i els seus serveis. Places limitades.
Informació i inscripcions a la Biblioteca Can Milans (tel. 93 791 30 25)
Organitza: Biblioteca Can Milans
Del 26 de març al 25 de juny
CLUB DE FEINA
Els dijous de 9:30 a 13:30h a l’Espai Jove (Pavelló Poliesportiu Municipal)
Aprendràs a fer un currículum, una carta de presentació, identificar empreses i fer més efectiva la
recerca de feina. Organitza: Àrea d’Atenció Social
OBERTES LES PREINSCRIPCIONS ALS NOUS TALLERS DE TARDOR-HIVERN
“Estimulem la ment” a càrrec de Francesc Fossas i “Expressió i consciència corporal” a càrrec de
Maite Mateu. Interessats trucar als Serveis Socials Municipals (tel. 93 791 00 05).
Organitza: Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
PETANCA
Escola infantil de petanca: Tots els dissabte al matí. Per a més informació i inscripcions: Tel. 93 791
33 40 o 669 84 99 40. Les classes es faran fins a finals de juny i es reprendran a mitjans de setembre.
Melés els dissabtes a les 17 h. Premi als dos primers classificats de cada grup.
Melés golfes tots els dimarts i divendres a les 22h, del 30 de juny al 28 d’agost.
A les pistes de la platja del Bassiot. Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac
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Organitza: Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat
de Caldes d’Estrac

Diumenge 7 de juny
A partir de les 8 del matí
1a PEDALADA I MARXA POPULAR DEL
DIARI SPORT A LES 3 VILES
Sortida i arribada a Caldes d´Estrac
Informació i inscripcions:
www.caldetes.cat/www.sport.es/www.xcol
ors.com
Organitza: Diari Sport i Les 3 Viles
Col·labora: Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac

A les 12h a la Fundació Palau
ELS DIUMENGES DE LA FUNDACIÓ
“Pintem la guardiola, com Picasso”
Taller plàstic per a tota la família
Activitat gratuïta per als nens i nenes.
Adults: 6 euros
Organitza: Fundació Palau

agenda

a dia
Dimecres 10 de juny
“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

Dijous 11 de juny
A les 17h, a la Fundació Palau
Sessió de grup VIURE MILLOR: “Taller
intergeneracional de papercraft”.
A càrrec de Pilar de Vilar, psicòloga dels
Serveis Socials i Josep Moreno
Pre-inscripcions a Serveis Socials.
Tel. 93 791 00 05

A les 14:30h
DINAR D’ANIVERSARI DE L’AGRUPACIÓ
DE PENSIONISTES I TERCERA EDAT DE
CALDES D’ESTRAC
Per a més informació i inscripcions: Local de
l’Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat de Caldes
d’Estrac. Tel. 93 791 17 50
Organitza: Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat
de Caldes d’Estrac

Dimecres 17 de juny
“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

Organitza: Regidoria de Serveis Socials de
l’Ajuntament

Dissabte 13 de juny
De 9 a 14h, al Pavelló Poliesportiu
Municipal
EXÀMENS D’AIKIDO PER L’ACAC
(Associació Cultural Aikikai de Catalunya)
Organitza: Associació Cultural d’Aikikai de Catalunya
Col·labora: Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac

A les 20h a la Fundació Palau
PETITSSONS. 2n cicle de músiques al
Pati de la Fundació Palau
Actuació de José el Pantanito i Carles
Sanjosé (Sanjosex)
Preu entrada: 4 euros. Venda d’entrades: al pati de
la Fundació Palau el mateix dia. Reserva d’entrades
i abonaments: Equipament de Promoció Econòmica
i Cultural. Tel. 93 791 05 88
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac
Produeix: dsoundgroup
Col·labora: Fundació Palau i Diputació de Barcelona

A partir de les 22:30h al carrer Major
REVETLLA DEL CARRER MAJOR
A càrrec de Setsons
Organitza: Ass. Veïns Carrer Major
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac
Diumenge 14 de juny
FESTA ANUAL DE L’AGRUPACIÓ DE
PENSIONISTES
A les 11h a la Capella de la Mare de Déu
del Carme
Missa solemne i ofrena floral
Organitza: Agrupació de Pensionistes i Tercera
Edat de Caldes d’Estrac

A les 12h al Parc Joan Maragall
SARDANES AMB LA COBLA ILURO
Organitza: Agrupació de Pensionistes i Tercera
Edat de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac

Dissabte 20 de juny
De 8 a 14h, al Pavelló Poliesportiu Municipal
EXÀMEN DE CINTURÓ NEGRE DE JUDO
Organitza: Federació Catalana de Judo i DA
Col·labora: Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac

A les 19h a la Sala Cultural
SANT JOAN A LA SALA. PRE-REVETLLA
POPULAR
Obert a tothom. Gratuït per als socis. No
socis: 5 euros
Organitza: Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat
de Caldes d’Estrac

A les 20h a la Fundació Palau
PETITSSONS. 2n cicle de músiques al Pati
de la Fundació Palau
Actuació de Jaume Pla (Mazoni) Ramon
Faura (Le Petit Ramon) i Dj Yolapincho
(Corrent Alterna)
Preu entrada: 4 euros. Venda d’entrades: al pati de la
Fundació Palau el mateix dia. Reserva d’entrades i
abonaments: Equipament de Promoció Econòmica
i Cultural. Tel. 93 791 05 88.
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac.
Produeix: dsoundgroup
Col·labora: Fundació Palau i Diputació de Barcelona

Diumenge 21 de juny
A les 19h a la Sala Cultural
ACTUACIÓ DE MANUEL GARRIDO,
baríton
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac

Dimarts 23 de juny
A les 22h a la platja del Bassiot
ENCESA DEL PEBETER, PETARDS I
CREMA DE LA FOGUERA
Consulteu cartelleres municipals per veure
dies de recollida de fusta, mobles i material
per cremar a la foguera
Divendres 26 de juny
INAUGURACIÓ DEL FESTIVAL
“Poesia i +”
A les 22h al Parc de Can Muntanyà
MARIA DEL MAR BONET
Canta al poetes mallorquins (amb
acompanyament de Dani Espasa, piano i
acordió)
Reserva d’entrades a la Fundació Palau.
Tel. 93 791 35 93
Organitza: Fundació Palau i Ajuntament de Caldes
d’Estrac, amb el suport de la Institució de les Lletres
Catalanes de la Generalitat de Catalunya

Dissabte 27 de juny
A les 18h a la Fabriqueta (Equipament de
Promoció Econòmica)
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DEL
TALLER D’EN JAUME
L’exposició restarà oberta fins el 5 de juliol
Organitza: Taller d’en Jaume

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

SESSIÓ PÚBLICA INFORMATIVA
EL PROPER 13 DE JUNY
La Sala Cultural de l’edifici consistorial acollirà el proper dissabte 13 de juny
una nova sessió pública informativa programada pel govern municipal. Es
tracta de la 4a sessió que l’equip de govern oferirà als veïns i veïnes del municipi
per a informar-los dels projectes en els que es treballa i fer un balanç de la feina
feta fins ara.
La cita es celebrarà doncs el 13 de juny a les 6 de la tarda i en aquesta
ocasió no serà retransmesa per Caldetes Ràdio.
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esports
ELS EQUIPS CALDENCS FINALITZEN LA
COMPETICIÓ
La temporada esportiva és a punt de finalitzar per a la majoria
d’equips esportius dels diferents clubs caldencs. En el moment
de tancar aquesta edició de la revista municipal, la situació
esportiva de l’equip de bàsquet aleví mixte, que juga en la
segona fase (grup 1) del Consell Esportiu del Maresme, ocupa
la primera plaça de la classificació amb 116 punts a favor i 112
en contra.

Caldes celebra la 1a Pedalada
i Marxa Popular del diari Sport
El proper 7 de juny Caldes d’Estrac viurà una nova iniciativa esportiva
i d’oci amb la celebració de la 1a Pedalada i Marxa Popular, organitzada
pel diari Sport i Les 3 Viles.

En futbol sala, el prebenjamí mixt del FS Caldes d’Estrac, que
juga per primera vegada a la segona fase, grup 4, es troba
també en la primera posició amb 24 punts, 46 gols a favor i 15
en contra. L’equip sènior, per la seva part, finalitza aquest mes
de juny la temporada entre els vuit primers classificats, amb
44 punts, culminant una bona competició en la que s’ha
complert l’objectiu bàsic del club de consolidar l’equip i mantenir
la classificació.

LA FESTA DEL FUTBOL ARGENTÍ TORNA AL
PAVELLÓ
La 7a festa anual del Racing Club d’Avellaneda (Argentina) es
celebra el proper 7 de juny al Pavelló Poliesportiu Municipal,
a partir de l’1 del migdia. L’ambient típic del futbol argentí i els
seus càntics són la nota predominant d’aquesta celebració que
reflexa la passió i cultura del futbol i que esdevé tota una jornada
d’intercanvi de cultures i de tradicions més enllà de l’esport.

INTENSA ACTIVITAT A LA 23a SETMANA
CATALANA DE VELA
Els dies 1 i 3 de maig es van realitzar diferents activitats nàutiques
al Port Balís, durant la celebració de la Setmana Catalana de
Vela. Entre altres, es van celebrar diferents proves de bateig de
vela, vela adaptada i/o regates obertes a participants i visitants.
Durant el cap de setmana es va comptar amb la presència de
les autoritats locals de Sant Andreu de Llavaneres, visita dels
nostres regidors dels pobles veïns i membres de la Federació
Catalana de Vela, entre d´altres.

ÈXIT DEL CLUB PATINATGE CALDES D’ESTRAC
EN EL CAMPIONATS COMARCALS I DE
PROMOCIÓ DE LA FEDERACIÓ CATALANA
Arenys de Munt i Sant Vicenç de Montalt van acollir les dues
fases del Campionat del Consell Esportiu del Maresme, que
dóna opció de classificar-se pel Campionat Provincial, amb la
participació del Club de Patinatge Artístic de la nostra vila.
La participació del nostre Club ha estat la més nombrosa, cosa
que dóna idea de la fantàstica pedrera de patinadors i patinadores
que tenim. Han tingut l’oportunitat de mostrar allò que van
aprenent durant les seves hores d’intens entrenament.
Si bé els resultats no són el més important, el Club ha pogut
demostrar el seu nivell aconseguint classificar patinadores en
totes les categories en què van participar. La propera fita és la
participació al Campionat de Barcelona, un premi que hauria
de ser suficient per a les noies que ja s’han classificat. Així i tot,
de ben segur que tornarem a parlar d’èxits esportius que
confirmaran la bona tasca que s’està realitzant al Club.
A banda, les més petites van participar al Trofeu de Promoció
del Comitè Territorial de Barcelona de la Federació Catalana,
on van aconseguir pujar al podi tant en la categoria d’aleví com
en la de promoció mini. Fins i tot les més petites, patinadores
de 1er any, ja han pogut tastar l’excel·lent ambient que es respira
en aquestes trobades, arrodonint-ho amb podis.

Caldes d’Estrac, Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt

–Les 3 Viles– són els municipis escollits pel diari Sport per posar en
marxa un nou esdeveniment esportiu i d’oci amb l’objectiu de fomentar
l’esport a l’aire lliure amb un caràcter familiar i col·lectiu en el que
tothom pugui participar i amb una clara aposta per la continuïtat.
Aquest gran esdeveniment tindrà lloc el proper diumenge 7 de juny
i, com explica el regidor d’Esports, Joan Vázquez, “tant la pedalada
com la marxa popular són les millors maneres de promocionar els
municipis a través de l’oci, l’esport, l’aire lliure i l’activitat familiar”.
El circuit que seguirà tant la pedalada com la marxa popular passa
per Les 3 Viles i té l’inici a Caldes. La pedalada ofereix la possibilitat
de fer un recorregut llarg de 36 quilòmetres i un de curt, de 20, mentre
que la marxa té un únic recorregut de 21 quilòmetres. Durant el
recorregut hi haurà servei d’avituallament i al final de l’esdeveniment
es comptarà amb servei de dutxes, i una botifarrada.
Les inscripcions per a participar d’aquestes dues activitats costen 10
euros de forma anticipada fins el 4 de juny i es poden fer a través del
número de compte de La Caixa de Pensions 2100 0850 150200 398532.
Si realitzeu les inscripcions el mateix 7 de juny, el preu és de 16 euros
en els dos casos i l’horari per a inscriure’s és de 8 a 9:30 hores a
Caldes en el cas de la cursa i de 8 a 8:45 hores per la marxa popular.
Tots els participants rebran una samarreta i es sortejaran més de 100
productes del diari Sport i un viatge.
En cas de no ser federat, s’ha d’adquirir obligatòriament una
assegurança el mateix dia de la pedalada per 8 euros més, mentre
que els participants federats tan sols han de presentar la seva llicència
a l’organització.
La segona edició de la pedalada i marxa popular es farà els dies 17 i
18 de juliol al Pirineu lleidatà, amb la col·laboració de GranPallars.
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La gran festa de la “Half Challenge” passa per Caldes

Un total de 2.100 esportistes van participar

animar-los en el seu recorregut. Ja de
tornada, el atletes van trepitjar Caldes fins
poc abans de l’1 del migdia, aproximadament.

el passat 24 de maig en un dels
esdeveniments més importants de la nostra
comarca de relleu internacional, la Half
Challenge Costa de Barcelona-Maresme.

Cal destacar que la participació i la
implicació del nostre municipi i les
regidories d´Esports i Promoció Econòmica
i Turisme, han estat ben qualificades per
part dels màxims membres de
l’organització de la prova i del Consell
Comarcal del Maresme.

Aquesta modalitat constava de tres proves
esportives. Els triatletes havien de nedar
1.9 km, fer una cursa en bicicleta de 90km
i acabaven corrent a peu la distància de 21
km. La prova es va desenvolupar al llarg
del traçat de la N-II i això va provocar el
tall a la circulació d'aquesta via durant més
de 9 hores.

El concurs “Mascota Challenge” va ser una
de les activitats en les que va participar
Caldes, a través dels alumnes d’ESO, que
van presentar els seus dibuixos per a escollir
la mascota de la prova. A més, tant els
participants com les famílies van poder
gaudir del nostre municipi amb visites a
la Fundació Palau i als jardins del Parc Can
Muntanyà. Altres van optar per gaudir de
les platges de Caldes.

El fet que la carretera N-II quedés tancada
entre les sis del matí i dos quarts de quatre
de la tarda, va obligar tots els vehicles que
es desplaçaven per la comarca a utilitzar
l’autopista C-32, que va ser gratuïta mentre
va durar la prova esportiva.
La prova de ciclisme (90 kilòmetres) es va
desenvolupar seguint el traçat de la
carretera N-II. La sortida es va fer a Calella
i quan els triatletes anaven acabant la prova
de natació va començar la ciclista.
La cursa passava per Calella, Sant Pol de
Mar, Canet de Mar, Arenys de Mar, Caldes
d’Estrac, Sant Vicenç de Montalt, Sant
Andreu de Llavaneres i Mataró. A l’alçada
del Carrefour, els esportistes van abandonar
la N-II i van prendre la C-1415, passant per
Argentona i es van desviar per la carretera
de Dosrius fins arribar a la plaça Glorieta
de Catalunya (davant l’Ajuntament) on
giraven per tornar de nou a la N-II i seguir
per Cabrera de Mar, Vilassar de Mar,
Premià de Mar i El Masnou, on van girar
novament per a resseguir la N-II fins arribar
de nou a Calella.
La prova va recórrer el front marítim i la
part baixa de Caldes. Des de les 8:17 fins
prop de les 10 del matí el nostre poble va
poder veure l’esforç dels participants i
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Evitem el mosquit tigre
El mosquit tigre (Aedes albopictus) és

una espècie originària del sud-est asiàtic.
Ha colonitzat molts països bàsicament
a través del transport de pneumàtics o
de plantes amb aigua que contenien els
seus ous.
Aquests insectes busquen llocs petits on
hi hagi aigua acumulada més de set dies,
per reproduir-se: les seves larves, com
les de tots els mosquits, són aquàtiques.
Originàriament, el seu hàbitat eren els
forats dels troncs dels arbres que
contenien aigua acumulada, les
dendrodelmes. Actualment, a part de
les dendrodelmes, s’han adaptat i crien
en hàbitats atificials per a ells; les femelles
posen els ous allà on hi hagi aigua
estancada en petites quantitats (menys
de 200 litres), com gerros, plats de testos
de plantes, cendrers, galledes, etc.
Són les femelles les que piquen perquè
necessiten la sang per desenvolupar cada
posta d’ous. De fet, els mosquits mascles
no piquen, s’acontenten amb el nèctar
de les flors. Els ous no són visibles a ull
nu. Les larves es desenvolupen
ràpidament: es muden de pell quatre
cops en menys d’una setmana a l’estiu,
després es converteixen en pupes i
completen la metamorfosi en un parell
de dies més fins convertir-se en un
mosquit tigre.
En set dies, una miqueta de la nostra
sang s’haurà convertit en uns 80 nous
mosquits! N'hi haurà la meitat de
femelles, i si totes elles tornen a picar,
en una setmana més, tindrem 3.200 nous
mosquits tigre a casa nostra...
Els mosquits no són fàcils de veure. El
mosquit tigre es diferencia d'altres
mosquits perquè el seu vol no és àgil,
és de mida petita i es mou a prop de
terra. És actiu sobretot de dia,
principalment a l’exterior de les cases, i
s’amaga en àrees ombrívoles. Té un radi
de vol i d’acció relativament curt (uns
400 metres del lloc de cria com a màxim).
Entre els mesos de desembre i abril
aproximadament els mosquits
desapareixen perquè el fred només
permet la supervivència dels ous, que
entren en una fase de baixa activitat
metabòlica que s’anomena diapausa.
Quan les condicions meteorològiques
són favorables, quan comencen a pujar
les temperatures, es reiniciarà el procés
biològic. En els darrers anys això ha
succeït a finals d’abril.

Les seves picades són molt molestes i poden
causar reaccions al·lèrgiques, sobretot a la
gent gran i a les criatures. Per tant, es tracta
d’un mosquit diferent i per poder controlar
la seva expansió és imprescindible la
col·laboració de la ciutadania. Per evitar la
posta d’ous i el creixement de les larves, és
bàsic eliminar o controlar tots els punts
d’aigua on pot créixer.

Què podem fer? Quins són els punts conflictius al carrer?
Els embornals de desguàs de pluvials en les voreres són perillosos, ja
que molts tenen un sifó a sota per connexió a la xarxa, i en aquest sifó
s’hi acumula aigua on hi poden aparèixer larves de mosquit tigre.
Les dendrodelmes. Són forats en els arbres de la via pública, alguns dels
quals es poden inundar.
Les petites fonts ornamentals poden igualment ser un problema si l’aigua
no hi corre...
Basses artificials, públiques o privades.
Quins són els punt conflictius a les cases particulars?
Gran part de les larves estan fora de l’abast de l’administració. La manera de
neutralitzar-los està a les mans dels propis veïns. És important seguir els
consells que es recomanen.
On es pot trobar aigua estancada prop de les cases?
Objectes diversos més o menys abandonats (joguines, cendrers, plats dels
testos, testos abandonats…)
Desguàs de pati o de piscina.
Plantes d’exterior amb aigua.
Elements de jardineria.
Sistemes de drenatge de les teulades.
Bidons.
Estructures de reg.
Subsòls inundats.
Piscines en condicions molt concretes.
Fonts ornamentals.
Per evitar la cria dels mosquits tigre a casa és important seguir les següents
recomanacions:
1. Localitzar si al pati o terrassa tenim els recipients abans esmentats .
2. Un cop trobats, si és possible eliminar-los, si no, cal treure’n l’aigua, tant
si sembla que hi ha larves com si no. És suficient buidar-los a terra o a la gespa:
les larves moriran ràpidament.
3. Amb un sol cop de fer tot això no n’hi ha prou. No es pot baixar la guàrdia:
el mosquit està esperant sempre la més mínima oportunitat. Convé revisar
periòdicament el nostre habitatge, i fer que els veïns ho facin amb els seus.
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esports

Alta participació en la fase local de la
Mostra Literària del Maresme 2009
E

l jurat va fer públics, el 26 d’abril, els noms dels guanyadors de la fase local de la Mostra
Literària del Maresme, que va comptar amb la participació de 110 treballs. El més destacat
de l'actual edició de la Mostra ha estat, precisament, l'elevada participació d'escolars de
la vila i també la nul·la participació en categoria adulta, fet que explica la decisió del jurat
de declarar deserts els premis d’aquesta última categoria.
Cal destacar la col·laboració del professorat de les escoles de la vila, que han animat els
seus alumnes a presentar-se al certamen literari. A l'acte hi van assistir també els regidors
de Cultura, Educació i Promoció Econòmica, Francesc Garcia, Joan Vázquez i Àngel Rusiñol,
respectivament, i una responsable del jurat, Roser Ercilla.

“Amics del Teatre”
prepara la nova
temporada
L’

associació Amics del Teatre farà
una aturada durant el mesos
d’estiu i ja prepara la nova
temporada –que començarà el
mes d’octubre– de sortides per
anar al teatre. L’entitat té la
voluntat d’assistir al teatre a veure
una obra de text i, cap a final d'any,
programar una sortida a un
concert a l'Auditori, tot i que
aquesta cita depèn de la cartellera.
A més, també hi haurà
programació específica per a
infants.
Amics del Teatre va assistir al
Musical “La Bella i la Bèstia” (al
Barcelona Teatre Musical, el
passat 12 de maig) amb un gran
èxit de participació i amb la
satisfacció general entre els
assistents d’haver vist un musical
realment espectacular. La darrera
cita de l’entitat va ser la sortida
programada al Teatre Poliorama
de Barcelona (31 de maig) per
assistir a l’obra infantil “Hansel i
Gretel”, amb un ple total de públic
(30 nens i familiars).

La Fundació Palau ja és museu
A

mb data de 5 de maig de 2009, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, publicava
la resolució del Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, de data 14 d’abril, per la
qual la Fundació Palau queda inscrita al Registre de Museus de Catalunya, amb el nom de
Fundació Palau Centre d’Art.
La inscripció representa tenir la consideració de museu per part de la Generalitat a tots els
efectes: poder concórrer a convocatòries específiques de subvenció, accés a assessorament
i formació i aparèixer a les guies i altres publicacions oficials com a museu, entre d’altres.
El Registre de Museus de Catalunya fou creat per la Llei de Museus de Catalunya, aprovada
pel Parlament català el 1990, que fixa les condicions exigibles per a merèixer la consideració
oficial de museu. Aquests requisits es refereixen a les condicions físiques i normatives de les
instal·lacions, a les garanties de conservació i de seguretat, a la qualificació del personal
directiu i tècnic, als serveis que s’ofereixen, a les condicions d’obertura i atenció al públic, etc.
L’expedient s’inicià a petició de la Fundació, amb motiu de la celebració del cinquè aniversari
de la seva inauguració, i una vegada es disposava de tota la documentació legal exigible i
d’un bagatge de treball museístic (inventari complet del fons artístic, pràctiques de conservació
i restauració, exposició permanent, etc), prou desenvolupat per respondre a totes les
exigències que la normativa planteja. Així es va constatar mitjançant el conjunt de
documentació aportada i amb motiu de la inspecció practicada pels serveis tècnics del
Servei de Museus de la Generalitat el passat 27 de gener, que va resultar del tot satisfactòria.
Posteriorment, a la vista dels informes tècnics, la Junta de Museus de Catalunya va informar
favorablement la inscripció al Registre, que finalment el conseller Joan Manuel Tresserras
ha aprovat.
Un cop inscrita en el Registre, La Fundació Palau va celebrar el Dia Internacional dels
Museus 2009 el passat diumenge 17 de maig amb una jornada de portes obertes a les
seves instal·lacions.
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Els membres d’Amics del Teatre
han expressat el seu agraïment a
tots els caldencs i caldenques per
la bona resposta rebuda en
aquesta nova posada en marxa de
les seves activitats.

Neix “Dona
Estrac”, una nova
entitat dedicada a
les dones
La nova associació Dona Estrac

neix com a entitat formada per
dones i per a dones, amb la
voluntat de programar activitats
relacionades amb el públic femení
des de diversos àmbits de la vida
quotidiana. En el moment de
tancar l’edició la present edició
de Portada, la nova associació
ultima el seu procés de creació,
fet pel qual us presentarem la
proposta de Dona Estrac en un
proper número del butlletí.

tribuna

Caldes, després de 30
anys i del doble discurs
Completament d’acord amb l’article que Joan Rangel ha publicat recentment
al butlletí socialista de Caldes. Caldes ha canviat força des de l’adveniment
de la democràcia al país i a l’Ajuntament. Indubtablement estem molt millor
que no estàvem i el mèrit, com sempre, no és d’una única persona, ni tan
sols d’un únic govern amb persones que van canviant, sinó de tot el col·lectiu
humà del poble que ha fet possible un avanç sense retorn i un progrés
imparable que no sempre ha trobat en l’administracions –municipal i
superiors– el recolzament necessari.
Malauradament però, hi ha coses i maneres de fer que no han canviat
massa. La pràctica habitual de la hipocresia i del doble discurs era un dels
trets característics de les èpoques anteriors i, en algunes persones i conductes
no ha deixat de ser-ho, per molt que la democràcia hagi portat sistemes,
procediments i pràctiques que ho dificulten.
Uns diuen que és vici del poder, altres, que és el tarannà propi d’alguns
polítics, però el cert és que ja gairebé ningú s’altera quan llegeix i escolta
paraules i discursos plens de bones paraules i èpiques declaracions que no
s’adiuen gens, o poc, amb el que són les pràctiques habituals dels mateixos
que fan els discursos. I és que està molt bé parlar de valors, però hagués
estat més bé que a més de declarar-los també s’haguessin practicat en la
dinàmica habitual del govern municipal i en general, dels afers públics dels
ciutadans i ciutadanes de Caldes. O si més no, que s’haguessin practicat
més del que ho han estat durant anys i panys.
Vé a tomb aquesta reflexió, a l’hora de comparar el tracte rebut pels regidors
representants de ciutadans que no són del partit governant, per part de qui
es proclama defensor de “la llibertat, la igualtat, la solidaritat, servir l’interès
general, l’honestedat, l’esforç i el treball per la cohesió social”. Per
antidemocràtiques i incoherents amb el propi discurs, no hi valen les excuses,
però mentre ara els regidors del PSC disposen de local propi a l’Ajuntament,
ordinador connectat on poden consultar –sense demanar– abastament la
documentació municipal, 600 trimestrals per a despeses, un espai a la
revista Portada i accés als mitjans de comunicació municipals i totes les
facilitats per a la seva feina, abans, els regidors de CiU no veien ni un
document sense demanar-ho per escrit a l’alcalde, que a vegades els deixava
veure i a vegades –moltes– no, no podien utilitzar els mitjans municipals,
no van sortir mai al Portada ni a la ràdio i se’ls va negar sempre l’ordinador.
Fins i tot, durant el mandat anterior, CiU va haver de demanar empara al
Síndic de Greuges i als Jutjats per a poder accedir a determinada informació
que, vés a saber per quins motius, es volia amagar a la visió dels regidors
també representants dels ciutadans de Caldes.
No entrarem ara a valorar altres consideracions de l’article de Joan Rangel,
però es podria fer una llista molt llarga d’incompliments flagrants sobre el
llistat dels valors que diu defensar. Tant d’ell mateix en l’exercici del seu càrrec
anterior com dels seus succesors i companys de partit, dignes practicants
d’aquella màxima popular de ser “més papistes que el Papa”. De fet, tampoc
fa falta perquè els incompliments són molts i molt evidents i, si tots no estan
encara a la vista és perquè ha costat, i costa molt, enderrocar el mur de silencis
i complicitats que tants anys de mandat han ajudat a construir.
Bo seria, però, que tots plegats comencéssim a denunciar el doble discurs
d’alguns i el fariseisme de no practicar allò que es predica, especialment per
part d’aquells que s’omplen la boca en parlar de la “defensa dels interessos
generals”. Segurament la llibertat col·lectiva i els valors de veritat hi sortirien
guanyant, si més no, a la llarga.
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La casa de la mesquita / Kader Abdolah

En una habitació de Formentera, un home parla
suaument, durant tota la nit, a una noia
adormida, despullada. Ella és Umiko, una jove
japonesa que fa classes de meditació i que creu
en el poder de la curació espiritual. Està malalta
de càncer, i no dubta ni un segon a desafiar la
medicina convencional. Umiko ha passat per
un dur aprenentatge en un monestir zen, i està
convençuda que si les emocions l’han fet
emmalaltir, també la poden curar. L’home, ple
de dubtes sobre els mètodes extravagants de
la noia, li parlarà sobre la malaltia i les
remissions espontànies, el món de l’autoajuda
i el creixement personal, i la meditació. Però
Umiko demana consumar la nit amb un acte
que va molt més enllà de la paraula dita. Una
novel·la sobre l’immens poder de la confiança,
i que posa en qüestió els nostres límits. En
situacions extremes, i quan no tenim res a
perdre, què som capaços de fer?

Fa vuit-cents anys, generació rere generació, la
família de l’Aga Djan gaudeix d’una posició
important a la ciutat: des que hi viuen, d’aquesta
família n’ha sortit el líder espiritual de la mesquita.
I si bé l’imam és un home important, tant
important, o més, és l’Aga Djan, un gran mercader
de catifes que controla el basar. Aquest comerciant
honest viu seguint les normes que mana l’Alcorà
i utilitza la seva influència per garantir el benestar
de tothom qui l’envolta. L’aparició d’un corrent
radical controlat pels aiatol·làs i el cop d’estat que
Khomeini prepara des de París aboquen la societat
iraniana a una situació molt tensa; els amics
esdevenen enemics, l’amor es converteix en odi.
Ni l’Aga Djan no pot aturar-ho. La casa de la
mesquita ha estat seleccionada pels lectors
holandesos entre les deu millors lectures en
neerlandès de tots els temps, al costat de grans
autors clàssics del país, com Harry Mulisch,
Gerard Reve i W. F. Hermans.

El maravilloso viaje de Nils Holgersson
/ Selma Lagerlöf

Per què vivim als afores de la ciutat /
Peter Stamm; Jutta Bauer

El petit Nils Holgersson ha estat transformat
en un follet com a càstig pel seu mal
comportament. Per trencar l’encanteri i tornar
a ser un nen haurà d’acompanyar una bandada
d’oques en el seu viatge a través de Suècia.
Juntament amb ells viurà nombroses aventures,
unes perilloses i d’altres divertides, però cap el
deixarà indiferent. Aquest serà per a en Nils el
viatge de la seva vida, el descobriment d’un
món que el canviarà per sempre i el convertirà
en persona, en tots els sentits.

Una vegada la família viu al barret de l’oncle, al
terrat de l’església o a la Lluna, una altra vegada
a la neu, al cinema o al bosc. És un viatge llarg i
meravellós a través d’un món extens i temptador,
on ningú s’ha de preguntar què és real i què no
ho és. Hi participem fàcilment amb tots els sentits
i plens de curiositat. És una recerca del lloc on
ens agradaria quedar-nos, on ens sentim com a
casa. Peter Stamm i Jutta Bauer han fet un llibre
excel·lent ple d’històries i il·lustracions
magnífiques, que incita a continuar jugant a aquest
joc i a fer les nostres pròpies exploracions, que
d’això, els infants en saben molt.

medi ambient

Eficiència energètica a la llar

Energies renovables, aposta de present i futur
El terme “energia renovable” engloba una

sèrie de fonts d’energia que no s’esgoten amb
el pas del temps. Les energies renovables són
abundants, extenses, no contaminants i es
poden utilitzar de forma autogestionada, ja que
no requereixen la intervenció de grans empreses.
L’aprofitament per les persones de les fonts
d’energia renovable, entre elles l’energia solar,
l’eòlica i la hidràulica és molt antic. De fet es
van utilitzar molt fins a la revolució industrial
quan, degut al baix cost del petroli, es van
abandonar.
La majoria de les fonts d’energia renovable
sorgeixen directament o indirectament del sol
i inclouen la llum, la calor i el vent.
Dedica 5 minuts a imaginar-te que a casa teva
s’obté tota la energia de fonts renovables.
Com tindries llum? D’on obtindries l’aigua
calenta? Podries tenir calefacció?
On vivim nosaltres tenim una radiació solar
molt alta durant tot l’any i per aquest motiu és
molt fàcil aprofitar l’energia solar. El rendiment
d’una instal·lació solar és molt interessant.
Només cal tenir una teulada o una ubicació
orientada cap al sud i amb una petita instal·lació
d’energia solar tèrmica podem estalviar fins al

80% del cost energètic anual en aigua calenta.
Cada vegada prenem més consciència de
l’aprofitament dels recursos naturals, ja que
aquests ens proporcionen una satisfacció i un
estalvi molt importants. Degut al compromís
d’Europa amb les energies renovables i a
l’encariment de les energies fòssils, la normativa
actual obliga que les noves construccions tinguin
sistemes d’energia renovable.

Cada vegada hem d’aprofitar millor els recursos
naturals i en el temps de crisi actual, invertir
en energies renovables és una aposta segura i
rendible. Esperem que en un futur proper el sol
sigui el nostre major proveïdor d’energia.
Recorda que el sol no envia factures.
Que tingueu un asolellat dia!

Tomàs Garcia
Tècnic energètic

Existeixen vàries tecnologies a les llars que fan
servir el sol directament :
Captadors solars tèrmics: plaques solars
que absorbeixen la calor del sol per
proporcionar aigua calenta. (Es pot estalviar
fins al 80%.)
Cèl·lules fotovoltaiques: Usen la llum del
sol per fer electricitat. (Interessant per a la
il·luminació de la llar i per vendre l’energia
obtinguda a la companyia elèctrica).
Mini aerogeneradors: Converteixen la força
del vent en electricitat. (Per a instal·lacions
aïllades, a zones de molt vent)
Biomassa: Es produeix energia tèrmica
cremant plantes, arbres i residus de fusta.
(És una bona manera de tenir calefacció i
contribuir a emetre menys CO2.)
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AVÍS USUARIS ZONA
BLAVA
Per a renovar la vostra
autorització d’aparcament
per a l’any 2009, podeu
adreçar-vos a les oficines de
la Policia Local, en horari de
9 a 14 hores

NOVEL·LA

El silenci / Gaspar Hernàndez

INFANTIL

NOVEL·LA JUVENIL

NOVEL·LA

les recomanacions del mes de Can Milans

notícies

Les Viles Termals de la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP) es reuneixen a Caldes
Amb el títol “Jornades tècniques: estàndards
de qualitat de les viles termals” es va
desenvolupar a Caldes, el passat dimarts
26 de maig, una jornada tècnica
organitzada per la Sección de Villas
Termales de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), de la qual
l’alcalde de Caldes d’Estrac, Joaquim Arnó,
n’és el vicepresident segon.

Amb motiu del projecte d’implantació dels
estàndards de qualitat a les viles termals,
la FEMP ha desenvolupat tres jornades
tècniques –la de Caldes va ser la darrerarelatives al procediment a seguir per assolirho. El projecte el va dirigir la Sección de
Villas Termales de la FEMP, adherides a la
Sección de Entidades Locales con Aguas
Minerales y Termales perquè aquests
muncipis que actualment compten amb
un balneari obert obtinguin una marca
distintiva que permeti els visitants conèixer
la qualitat de la vila termal, així com uns

estàndards de qualitat que qualifiqui
aquesta vila termal d’excel·lent.
Les jornades tècniques s’han desenvolupat
a tres punts de l’Estat espanyol, Archena
(Murcia), O Carballiño (Ourense) i la
darrera, a Caldes d’Estrac. Aquestes
reunions de treball s’adreçaven a tècnics
municipals dels ajuntaments i als
representants polítics dels muncipis. La
Jornada va tenir una durada de 4 hores

durant les quals es va exposar en detall el
projecte i la fase en la que es troben
actualment els municipis termals i es va
explicar el procés que aquests han de
realitzar per a obtenir els estàndards de
qualitat (són un total de 62 municipis).
Entre altres, va assistir a la reunió el
president de la Sección de Villas Termales
de la FEMP i alcalde d’Alhama de Granada,
Francisco Escobedo Valenzuela.

sala de sessions

Acords del ple ordinari del 25 de maig de 2009
3. Ratificació acord Junta de Govern Local de 20 d’abril de 2009
de subvenció per a l’Escola Bressol, curs 2009-2010

1. Despatx de l’alcaldia
2. Donar compte i/o ratificació decrets de l’alcaldia i/o acords
Junta de Govern Local

4. Proposicions i preguntes

NOTA: En aquest ple no van haver-hi votacions perquè tots els punts eren informatius
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T.D.T.

NOMÉS AMB LA TDT
VEURÀS LA TELE

Perquè a partir del juny la tele de
sempre s´acaba al teu municipi
I recorda que per rebre el senyal de televisió cal tenir un receptor de TDT i l'antena adaptada a la nova
tecnologia.
Si no vols fer tard, passa't a la TDT.

Més informació en el 901 2010 04 i www.televisiondigital.es

Per a més informació, a Caldes, truqueu al telèfon del ciutadà 93 791 33 30

Informa't dels ajuts destinats a les persones més grans de 65 anys amb dependència reconeguda i a les persones amb discapacitat visual o auditiva.

