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Més il·lusió per Caldes
Nou magatzem de la brigada
i casal d’entitats

de l’alcalde
Perfilant l’horitzó de
Caldes d’Estrac

En els darrers dies, l’Ajuntament ha presentat

públicament el disseny de futur per a la nostra
vila, en l’acte públic del passat 13 de juny. És la
primera vegada que un equip de govern caldenc
fa l’exercici de mostrar a la ciutadania l’esborrany
que ha dissenyat per als propers anys. Tant jo
com la resta del govern que encapçalo encarem
el futur de Caldes amb responsabilitat i fermesa,
optimitzant els recursos de què disposem i
sobretot aplicant polítiques d’estalvi, austeritat,
inversions, diàleg permanent amb la resta
d’administracions superiors que transfereixen
recursos, altes dosis d’imaginació i creativitat i,
sobretot, amb l’estreta col·laboració de l’ampli
ventall de tècnics i també personal administratiu
que fa possible materialitzar les propostes que
presentem.
Cadascun dels projectes que hem pensat per al
futur de la vila són fruit de molts anys de treball
i de conèixer a fons quines són les necessitats de
Caldes. Així, intentem crear noves il·lusions a
través d’actuacions noves i d’altres que fa temps
que estaven encallades. Un exemple d’aquestes
últimes és el projecte de construcció del nou
magatzem de la brigada municipal. Es tracta d’una
promesa feta per altres que nosaltres executarem
perquè es tracta d’una obra necessària per al
municipi i que fa temps que s’havia d’haver
realitzat. Trobareu informació detallada d’aquest
projecte en les pàgines que teniu a les mans.
Entenem que la participació de tots els agents
socials i culturals del municipi és bàsica per a
treballar per a tothom, superant sigles i pensant
únicament en el benestar de Caldes d’Estrac.
Aquest és el context de la posada en marxa del
Pla de Participació Ciutadana “Caldes 2020”, del
qual tot just acabem de recollir les primeres
valoracions. Aquest govern està doblement
satisfet. D’una banda perquè valorem, i molt,
l’àmplia participació assolida, i d’una altra perquè
s’ha demostrat que, amb voluntat, pràcticament
tot es pot dur a terme, malgrat els intents gens
dissimulats de certes persones per posar traves
a aquest procés de participació en què els polítics
només hem estat espectadors, no partícips,
perquè en aquesta ocasió del que es tractava era
de donar la paraula al poble de Caldes, una qüestió
que no tothom sembla assimilar.
Amb el compromís d’encarar el futur del nostre
poble a partir de les propostes per àmbits
recollides en les diferents taules d’aquest procés
de participació, us recordo que sóc a la vostra
disposició per a atendre-us sempre que vulgueu.
Gràcies.
Joaquim Arnó i Porras
Alcalde
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La brigada municipal tindrà nou
magatzem a finals d’any
El projecte per a la construcció d’un nou magatzem per a la brigada municipal d’obres i serveis ja està aprovat pel govern
municipal i, a finals de l’any en curs, serà realitat. Es tracta d’un projecte remodelat i millorat que n’actualitza un
d’anterior, anunciat i presentat en més d’una ocasió pel govern del PSC i inexplicablement posposat malgrat figurar en
dos pressupostos municipals successius.

L’actuació té un cost de

427.165,34 i
consisteix en la construcció d’un nou edifici
destinat a magatzem per a la brigada
municipal, al costat de l’actual magatzem
que abans havia acollit l’escorxador
municipal, a l’inici del carrer de la Mercè,
just darrera l’edificació coneguda com “La
Fanera” al llindar dels terrenys coneguts
també com de “Can Comas”. A més del
magatzem nou, també s’habilitarà l’actual
com a casal i punt de reunió per a les
entitats del municipi.
L’alcalde, Joaquim Arnó, explica que “ens
trobem plenament satisfets de poder
executar una obra que tanta falta li fa a la
brigada i solucionar, a la vegada, el fet de
comptar amb un espai per a les entitats,
que ocuparan l’actual magatzem”.

Les plaques fotovoltaiques
de la coberta de l’edifici
permetran un estalvi
d’energia
El nou edifici estarà perfectament adaptat
a les necessitats de la brigada municipal
d’obres i serveis. Amb 1.000,11 metres
quadrats construïts, la nova nau consta de
planta semisoterrada i planta baixa. A la
primera, el projecte contempla un
aparcament i accés de vehicles, un espai
de maniobra per a vehicles grans i amb
alçada, una sala de reunions, dos vestidors
(homes i dones) amb serveis integrats i
un espai per als residus i contenidors de
plàstic. A la planta baixa hi haurà una oficina
i els magatzems distribuïts per especialitats
del personal de la brigada: jardineria,
construcció, lampisteria i pintura, a més
d’un altre espai per a magatzem divers.
La coberta de l’edifici permet la instal·lació
de plaques fotovoltaiques orientades cap
al sud per a la màxima captació possible
d’energia solar.
L’edifici permetrà que la brigada municipal
disposi doncs d’un espai a mida de les
seves necessitats, que permetrà també
millorar el servei que ofereix el consistori
als ciutadans de Caldes.
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L’alcalde explica a la ciutadania el full de
ruta per a Caldes
Fidel en el seu compromís d’informar els caldencs i caldenques de forma periòdica de la gestió municipal i els
temes en els que es treballa, l’alcalde, acompanyat per la resta de regidors de l’equip de govern, va presentar
el passat dia 13 de juny els projectes de futur per al municipi

L’alcalde, Joaquim Arnó, va apuntar, durant la sessió pública

informativa del passat 13 de juny, quins seran els projectes que
el govern municipal ha preparat per a Caldes i va fer un repàs
a la gestió municipal realitzada des de que el grup de CiU va
accedir al consistori caldenc.
Dels dos anys de govern, Arnó va destacar-ne la tasca realitzada
per “posar al dia tots els àmbits municipals”. En aquest sentit,
l’alcalde va incidir en el fet que “ens hem trobat moltes traves
en temes importants com pèrdues inexplicables de subvencions
ja atorgades o l’oblit d’altres ajuts també concedits”. Malgrat
això, Arnó va explicar que “ens hem posat al dia i hem assentat
les bases per un Caldes amb futur”.
A grans trets, l’alcalde va reiterar la voluntat del govern municipal
de millorar els serveis a les persones, arreglar els carrers i els
serveis bàsics –en estat deplorable fins ara–, promoure l’accés
a l’habitatge digne, garantir una programació cultural estable i

El projecte de futur per Caldes va comptar
amb un ampli recolzament del públic
assistent
dissenyar plegats, govern i ciutadania, el que serà el Caldes del
futur. En aquest punt, l’alcalde va destacar la importància de la
participació en el procés Caldes 2020 per aconseguir definir les
línies bàsiques de com serà el Caldes que tots volem.
Quant a projectes futurs, l’alcalde va explicar als assistents
cadascun dels projectes elaborats pel municipi (veure quadre
adjunt) i va destacar que totes les actuacions previstes compten
amb un finançament assignat, “no es tracta de projectes que
voldríem sinó projectes que seran realitat perquè tenen assignació
econòmica des de diferents vies de finançament, per tant, són
projectes segurs”.
D’entre les actuacions destacades cal esmentar les d’execució
més immediata, com la construcció del mur de la carretera de
Sant Vicenç i la construcció d’un nou magatzem per a la brigada
municipal a Can Comas. L’alcalde també va destacar l’actuació
que es realitzarà al subsòl del poble “començarem a obrir carrers
a partir del mes de setembre”. En aquest sentit, els primers punts
on s’executarà aquesta actuació seran el Camí Nou, Sant Pere
Abanto i La Isla. “Al final aconseguirem un poble sense cablejat”,
va dir Joaquim Arnó.
El públic assistent a la quarta sessió pública -que el govern
organitza de forma periòdica per informar veïns i veïnes del
municipi- van agrair les explicacions dirigides per l’alcalde i van
mostrar-se satisfets pel fet que “Caldes disposa per primera
vegada d’un full de ruta com a projecte per al nostre poble”, com
es va dir en alguna de les intervencions, que també van servir
per aportar suggeriments al govern municipal en altres àmbits.
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Finalitza la primera fase Primer acord entre govern i
del Pla Caldes 2020
personal municipal
Les aportacions dels ciutadans que han participat en les
taules rodones han permès elaborar unes conclusions
que serviran de base per fonamentar el Caldes del futur

La primera fase del procés participatiu Caldes 2020 ha

finalitzat amb la segona convocatòria de les taules
rodones -celebrades els dies 9, 10 i 11 de juny- i la posterior
posada en comú de les conclusions d’aquestes en una
reunió que va tenir lloc el dia 19 de juny. En aquesta
xerrada, l’empresa que organitza el procés –a través de
l’Ajuntament- va donar a conèixer als ciutadans que han
participat de les taules rodones, les conclusions extretes
de les seves pròpies aportacions.
Aquestes conclusions s’han de donar a conèixer ara als
polítics del consistori i portar-les posteriorment a
aprovació del Ple de la corporació, que tindrà lloc a finals
del mes de juliol. Ja en el mes de setembre es farà un
acte públic per a presentar les conclusions a la resta de
ciutadans i ciutadanes de Caldes que no han participat
a les taules rodones.
L’objectiu final d’aquest procés és l’elaboració d’un Pla
Estratègic anomenat Caldes 2020 que estableixi les
estratègies de desenvolupament del municipi per als
propers anys. Totes aquestes aportacions ciutadanes i
les posteriors conclusions han de permetre assentar una
base en la que es fonamenti el Caldes del futur, amb
actuacions a curt, mig i llarg termini.

L’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó, i el representant sindical de

Comissions Obreres (CCOO), Antoni Cubel, van signar el passat 17 de
juny el primer conveni entre govern i personal municipal. Es tracta de
la primera vegada que govern i personal arriben a un conveni col·lectiu,
que tindrà una durada de 4 anys i estableix les línies bàsiques de
desenvolupament de les tasques de tot el personal vinculat
contractualment amb l’Ajuntament caldenc. Joaquim Arnó va mostrar
la seva satisfacció per l’acord assolit i va destacar la bona disposició
de diàleg que ha presidit la negociació per part de les parts implicades
en el conveni.

BUSQUES FEINA?
NOVA CARTELLERA D’OFERTES A L’AJUNTAMENT
El Servei Local d’Ocupació de Caldes d’Estrac ha habilitat una nova
cartellera d’ofertes de feina del Maresme al vestíbul de l’Ajuntament. Les
ofertes s’actualitzaran quinzenalment.
La cartellera es pot consultar en el mateix horari d’obertura de l’Ajuntament
i, en el cas d’estar interessats/des en alguna de les ofertes, us hi podeu
inscriure a través del web -per a totes aquelles persones que estan donades
d´alta a la Borsa de Treball del Servei Local d´Ocupació de Caldes- o bé
adreçant-vos personalment al Servei Local d’Ocupació, els dimarts i dijous
de 8 a 14 hores, prèvia sol·licitud de cita prèvia al 93 791 05 88.

CiU torna a guanyar les
europees a Caldes
CiU va ser la força més votada a Caldes amb 234

vots, seguida del PSC-PSOE, amb 217 vots, el PP
amb 111, ERC amb 58 i ICV-EUiA, amb 37 vots. Amb
un cens de 1.954 electors, la participació a Caldes
es va xifrar en un 36,9% (721 vots emesos) en uns
comicis marcats per l’alta abstenció registrada,
que ha Caldes ha estat d’un 63,1%.
Amb aquests resultats, CiU torna a guanyar unes
Eleccions Europees després d'haver perdut en els
darrers comicis celebrats l'any 2004.
Els resultats de les Europees 2009 són els següents:
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L’aigua termal de Caldes,
a avaluació
La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) va reunir la seva secció

de viles termals a Caldes el passat 26 de maig per donar a conèixer el protocol
d’implantació dels estàndards de qualitat de les aigües termals dels municipis que
formen part d’aquesta secció, entre els quals es troba Caldes. La jornada tècnica
s’adreçava a responsables tècnics i polítics dels municipis i va reunir a Caldes
representants dels 62 pobles de l’Estat que compten amb aigua termal.
Tots aquests municipis poden obtenir el certificat de qualitat de les seves aigües
termals per a promocionar-los turísticament. Es tracta doncs de crear una marca
turística a través de cadascuna de les viles termals, que hauran de seguir un protocol
d’implantació per a obtenir el certificat de qualitat de les seves aigües.
Caldes forma part d’un grup de deu municipis amb aigua termal que funcionen com
a prova pilot –el primer de Catalunya– per a l’obtenció dels primers certificats de
qualitat. Així, una empresa avalua les aigües de Caldes en aquest protocol que té en
compte a més, una sèrie de requisits que el municipi ha de complir com a destí
turístic per a l’obtenció del certificat de qualitat. Està previst que al mes d’octubre
es puguin donar els primers certificats.
L’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó –que és vicepresident de la secció de viles termals de la FEMP–, explica que “l’objectiu de
l’obtenció del certificat de qualitat a llarg termini és la d’equiparar-se als municipis centreeuropeus, que es promocionen al voltant
del seu termalisme”. Hi haurà tres nivells de qualitat en aquests certificats: bàsic, superior i excel·lent. L’objectiu dels municipis
serà, en qualsevol dels casos, superar els estàndards de qualitat que inicialment fixarà la FEMP.

Empresaris i comerciants
de Les 3 Viles parlen sobre
la crisi

Acte de signatura del Pacte
d’Alcaldes/ses per l’Energia

Prop d'una trentena d’empresaris i comerciants van assistir

dimecres 17 de juny a Sant Andreu de Llavaneres a la sessió
"Refinançament en temps de crisi", organitzada per les regidories
de Promoció Econòmica de Les 3 Viles amb la col·laboració de
la Cambra de Comerç de Barcelona.
La xerrada va oferir als assistents receptes per tractar de superar
l'actual crisi econòmica. Arran de la bona rebuda d'aquesta iniciativa,
els ajuntaments de Llavaneres, Sant Vicenç i Caldes d'Estrac ja es
plantegen organitzar una altra activitat de les que ofereix la Cambra
de Comerç de Barcelona per fer costat als empresaris locals.
Segons el qüestionari de satisfacció que van omplir al final de la
sessió, la valoració és molt positiva per part dels participants de
la jornada. A més de prendre nota dels consells dels experts, els
assistents van ser obsequiats amb una guia de finançament per
a PIMEs (petites i mitjanes empreses). Per fer més amena la
sessió, els ponent van posar el cas pràctic d'una empresa fictícia,
i van aplicar-hi els consells de refinançament.

L’alcalde de Caldes d’Estrac, Joaquim Arnó, va assistir a Calella
a l’acte de signatura d’aquest pacte que pretén impulsar els
objectius de la Comissió Europea en matèria d'estalvi energètic
i foment de les energies renovables establerts per al 2020. Fins
ara, ja s'hi han adherit prop de 500 municipis de països de la
Unió Europea, dels quals 90 són de la província de Barcelona.
Els municipis que s'adhereixen al Pacte han de redactar, en el
termini màxim d'un any, un Pla d'Acció d'Energia Sostenible
(PAES). La Diputació de Barcelona ha destinat, entre aquest
període 2008-2009, 1,5 milions d'euros per a la contractació de
la redacció de PAES dels municipis signants del pacte.
El diputat de Medi Ambient de la Diputació, Joan Antoni Baron,
i els alcaldes de Caldes, el Masnou, Fogars de la Selva i Arenys
de Mar van signar aquest acord el passat 10 de juny a Calella.
El municipis maresmencs de Pineda de Mar, Calella, Malgrat
de Mar, Tiana, Cabrils, Cabrera de Mar i Mataró, ja van signar
l'adhesió al Pacte d'alcaldes i alcaldesses per l'energia el mes
de febrer passat.
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Caldes, inclòs en el Programa de crèdit local
L’alcalde, Joaquim Arnó, va signar els crèdits i préstecs corresponents al Programa

de Crèdit Local i Ajuts de caixa, de la Diputació de Barcelona. Caldes és un dels
20 municipis de la província de Barcelona que està inclòs en aquest Programa,
un instrument de cooperació econòmica municipal fruit del conveni que la
Diputació i Caixa Catalunya van signar l'any 1994 i que s'ha anat prorrogant any
rere any. El valor total dels crèdits supera els 11 milions d'euros.
Amb aquest conveni els ajuntaments accedeixen a crèdits a baix interès per poder
realitzar inversions municipals. La Diputació també subvenciona directament les
despeses d'aquests crèdits amb 1.600.000 euros.

Increment del servei de
pagament de zona
blava a través del mòbil
Des de la implantació d’aquest servei a

Caldes el passat 12 de març –per primer
cop a l’Estat espanyol–, cada cop més
usuaris utilitzen el seu telèfon mòbil per a
fer efectiu el pagament de l’estacionament
dels seus vehicles en la zona blava del
municipi. Així, durant el mes d’abril es van
fer 156 pagaments a través del missatge
de mòbil, mentre que al mes de maig se’n
van rebre 256. Coincidint amb l’època
estival, l’increment d’ús d’aquest nou servei
és ben evident i fins el moment de tancar
la revista municipal -a mitjan mes de junys’havien registrat més d’una vintena de
missatges.

Neteja del canyar de l’esplanada de Can
Muntanyà

El canyar de l’Esplanada de Can Muntanyà llueix ben net després que el

seu propietari accedís a retirar les males herbes i canyes acumulades, a
petició de l’Ajuntament. Amb aquesta neteja –que feia molt temps que no
s’havia realitzat– el solar ha quedat lliure i millora la salubritat de la zona.
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Nou uniforme per a la
Policia Local
Els agents de la Policia Local de Caldes, Sant Andreu

de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt llueixen un
nou uniforme. Cal recordar que els cossos policials
de Les 3 Viles realitzen les seves tasques seguint un
conveni de col·laboració entre els tres ajuntaments
–signat el febrer de 2008– per a la coordinació i
cooperació en matèria de seguretat.

L’Ajuntament de Caldes ha instal·lat cendrers i
punts d’aparcament per a gossos com els de les
imatges a totes les instal·lacions municipals.

agenda

juliol dia

JULIOL 2009
FESTIVAL “POESIA I +”
Del 26 de juny al 26 de juliol
A la Fundació Palau
Consulteu programa específic o el web:
www.fundaciopalau.net
Tots els espectacles se celebraran a la pèrgola
de Can Muntanyà i al pati de la Fundació Palau.
Informació i venda de localitats: Fundació Palau.
Tel 93 791 35 93
Organitza: Fundació Palau, Ajuntament de Caldes
d’Estrac i Institució de les Lletres Catalanes
EXCURSIÓ A ANDORRA
Dates a confirmar
Inscripcions i informació: Local de l’Agrupació
de Pensionistes. Tel. 93 791 17 50
Organitza: Agrupació de Pensionistes i Tercera
Edat de Caldes d’Estrac
EXPOSICIÓ DE PINTURA
“Supercalifragilísticoespialidoso”
A càrrec de Núria Ferrer
Del 10 al 19 de juliol
Inauguració: divendres 10 de juliol a les 18h.
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h.
Divendres, dissabtes i diumenges de 18 a 21h.
Lloc: Equipament de Promoció Econòmica i
Cultural
EXPOSICIÓ DE PINTURA A CÀRREC DEL
“GRUP 2+1”
Exposició d’obres de Josep Miquel Paufila, Dolors
Alcaraz i Pilar Peña
Del 24 de juliol al 2 d’agost
Inauguració: divendres 24 de juliol a les 19h
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h i de 18
a 21h. Dissabtes i diumenges de 12 a 14h i de 18
a 21h
Lloc: Equipament de Promoció Econòmica i
Cultural
EXPOSICIÓ DE PINTURES “Cielo flotando”
d’Elisa Schaar
Del 4 al 26 de juliol
Inauguració: 4 de juliol a les 19,30h
Horari: de divendres a diumenge de 18 a 21h
Lloc: Can Milans, C. Església, 8
FUNDACIÓ PALAU
Exposició: “Apel·les Fenosa. L’espiritualitat de la
matèria”
Fins a finals d’agost
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
COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS DE
CALDES D’ESTRAC
Podeu consultar les sortides, i altra informació
referent a la Colla, al web
http://webs.gegants.cat/caldesdestrac
PETANCA
A les pistes de la platja del Bassiot
Melés els dissabtes a les 18h.
Premi als dos primers classificats de cada grup.
Del 30 de juny al 28 d’agost
Melés golfes. Tots els dimarts i divendres a les 22h
20, 22 i 23 de juliol
Setmana social. Torneig gratuït a les 18 h. Tripletes
formades per sorteig, premis als quatre primers
classificats.
Organitza: Club de Petanca de Caldes d’Estrac

Dimecres 1 de juliol
A les 19,30h a La fabriqueta (Equipament
de Promoció Econòmica)
CONFERÈNCIA: “Meduses, prevenció i
primers auxilis. Assistència en cas de
picades de medusa”
A càrrec de socorristes de la Creu Roja que
realitzen la vigilància, prevenció i assistència
en primers auxilis a Caldes d’Estrac
Divendres 3 de juliol
A les 22h a la pèrgola del Parc Muntanyà
FESTIVAL “POESIA I +”
NIT DE POETES
Màrius Sampere, Jordi Cornudella i Dolors
Miquel.
Presentació a càrrec de Perejaume
Enguany la Nit de Poetes aplega tres
autors estèticament diversos que recitaran
els seus textos poètics més recents.
Preu: gratuït
Organitza: Fundació Palau, Ajuntament de Caldes
d’Estrac, Institució de les Lletres Catalanes

Dissabte 4 de juliol
A les 19,30 h a Can Milans
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE
PINTURES “Cielo flotando” d’Elisa Schaar
A les 22h a la Pèrgola del Parc Can
Muntanyà
FESTIVAL “POESIA I +”
LA VEU DELS POETES MORTS
Espectacle poètic dirigit per Raimon
Molins i interpretat per l’actriu Carme
Contreras, que fa bo aquest tòpic i
l’actualitza a partir d’un vibrant recorregut
pels versos de diferents poetes, tant
catalans com universals.
Preu: 9 euros
Organitza: Fundació Palau, Ajuntament de Caldes
d’Estrac, Institució de les Lletres Catalanes

Diumenge 5 de juliol
D’11 a 14,30 h a la Pl. Joan Maragall
PARADA DE PRODUCTES DE L’ÍNDIA
Organitza: Associació “El somriure dels nens”

A les 19h al Pati de la Fundació
FESTIVAL “POESIA I +”
MATEMAGIA. LA MAGIA DE LOS
NÚMEROS
Conferència espectacle que inclou jocs
de mans i de números, apta per a tot
tipus de públic, tant per a qui sempre li
quadren els números com per a qui
sempre li balla una xifra. Espectacle de
màgia per a públic familiar.
A càrrec de Fernando Blasco
Preu: gratuït

A les 22 h a la pèrgola del Parc Muntanyà
FESTIVAL “POESIA I +”
DEVOS A VÓS
A càrrec de Claret Papiol i Jordi Borrell
Espectacle que ens presenta la cara més
lúdica del llenguatge, un homenatge a
l’humor i a l’amor per la llengua i les
paraules.
Preu: 6 euros
Organitza: Fundació Palau, Ajuntament de Caldes
d’Estrac, Institució de les Lletres Catalanes

Dimecres 8 de juliol
“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 10 de juliol
A les 22h a la pèrgola del Parc Muntanyà
FESTIVAL “POESIA I +”
CANÇONS REPUBLICANES
Biel Majoral, Antònia Font, Antoni Artigues,
Delfí Mulet i Jordi Majoral.
Un bon grapat de poetes joves exalten
aquest nou estat social i sense embuts
canten la República. És aquí on comencen
les “Cançons republicanes” de Pere
Capellà.
Preu: 9 euros
Organitza: Fundació Palau, Ajuntament de Caldes
d’Estrac, Institució de les Lletres Catalanes

I a continuació...
VISITA GUIADA AL MUSEU
Dissabte 11 de juliol
A les 18:30 h
SIMULACRE DE SALVAMENT DE
NÀUFRAGS
A càrrec de la Creu Roja de Caldes d’Estrac
Consulteu lloc específic a les cartelleres
municipals
Organitza: Creu Roja de Caldes d’Estrac

A les 22h a la Pèrgola del Parc Muntanyà
FESTIVAL “POESIA I +”
HIMÀLAIA
Anímic
Cançons d’un matís folk i pinzellades pop
que ens evoquen un romanticisme
hipnòtic.
Preu: 6 euros
Organitza: Fundació Palau, Ajuntament de Caldes
d’Estrac, Institució de les Lletres Catalanes

Diumenge 12 de juliol
A les 19 h a la pèrgola del Parc Muntanyà
FESTIVAL “POESIA I +”
BESTIOLARI
De Miquel Desclot i Albert Guinovart i el
Cor Infantil Amics de la Unió
Espectacle musical per a públic familiar
Preu: 9 euros
Organitza: Fundació Palau, Ajuntament de Caldes
d’Estrac, Institució de les Lletres Catalanes
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agenda

a dia
I després...
TARDA DE PORTES OBERTES AL MUSEU
A les 22h a la pèrgola del Parc Muntanyà
EL QUARTET DELS MALS ENDREÇOS
Toti Soler & Joan Ollé
Espectacle ple d’originalitat, on la paraula
i la música es combinen hàbilment, amb
enginy i bellesa.
Preu: 9 euros
Organitza: Fundació Palau, Ajuntament de Caldes
d’Estrac, Institució de les Lletres Catalanes

Dimecres 15 de juliol
“SORTIM A PASSEJAR”
Passejades en grup pel municipi dirigides
a la gent gran de Caldes.
Cal inscripció prèvia a Serveis Socials de
l’Ajuntament. Tel. 93 791 00 05
Organitza: Regidoria de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

PROGRAMA FESTIVITAT MARE DE DÉU
DEL CARME
Dijous 16 de juliol
A les 19,30 h a la Capella del Carme
MISSA SOLEMNE I OFRENA FLORAL EN
HONOR A LA MARE DE DÉU DEL CARME
Organitza: Parròquia de Santa Maria i Associació de
Pescadors de Caldes d’Estrac

Dissabte 18 de juliol
A les 19,30 h a la pèrgola del Parc Joan
Maragall
AUDICIÓ I BALLADA DE SARDANES AMB
LA COBLA CIUTAT DE MATARÓ
Organitza: Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat
de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac

A les 22h, al davant de la Biblioteca Can
Milans
CONCERT DE PIANO A QUATRE MANS
Organitza: Arrels Cultura i Agrupació de Pensionistes
i Tercera Edat de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac

Diumenge 19 de juliol
Durant tot el dia al Parc Joan Maragall
FIRA D’ALIMENTACIÓ I ARTESANS
Organitza: Arrels Cultura

A les 22h a la platja de les barques
HAVANERES amb el grup “Havana Xica”
Organitza: Associació de Pescadors de Caldes d’Estrac

Divendres 17 de juliol
A les 22h al pati de la Fundació
FESTIVAL “POESIA I +”
LLAMA amb Sílvia Pérez (veu) i Ravid
Goldschmidt (hang)
Preu: 9 euros
Organitza: Fundació Palau, Ajuntament de Caldes
d’Estrac, Institució de les Lletres Catalanes

Diumenge 19 de juliol
A les 19h al pati de la Fundació
FESTIVAL “POESIA I +”
A PROP DE LA MÀGIA
Pep Paré, Jordi Tanyà, Pep Boixeda, Santi
Muxach
Espectacle de màgia i teatre per a públic
familiar
Preu: gratuït
Organitza: Fundació Palau, Ajuntament de Caldes
d’Estrac, Institució de les Lletres Catalanes

Dimecres 22 de juliol
A les 18h a la Fundació Palau
Taller ocupacional de flors de paper.
A càrrec de Pilar de Vilar, psicòloga dels
Serveis Socials. Places limitades.
Cal inscripció prèvia a Serveis Socials.
Tel. 93 791 00 05
Organitza: Regidoria de Serveis Socials de
l'Ajuntament de Caldes d'Estrac

Dijous 23 de juliol
A les 22h al pati de la Fundació Palau
SESSIÓ DE REIKI
A càrrec de la psicòloga dels Serveis
Socials, Pilar del Vilar, amb la participació
de voluntaris de l'Associació de
Terapeutes Reiki de Catalunya.
Places limitades.
Cal inscripció prèvia a Serveis Socials.
Tel. 93 791 00 05
Organitza: Regidoria de Serveis Socials de
l'Ajuntament de Caldes d'Estrac

Divendres 24 de juliol
A les 22 h a la pèrgola del Parc Can
Muntanyà
FESTIVAL “POESIA I +”
FORMOSA X FORMOSA
Ester Formosa (veu), Maurici Villavecchia
(piano), Horacio Fumero (contrabaix) i
Matthew Simon (trompeta)

Dissabte 25 de juliol
A les 19h a la Fundació Palau
FESTIVAL “POESIA I +”
CALDES D’ESTRAC, PERLA DE POETES
Ruta literària de la mà d’Anna Maluquer
A través de la visita guiada per la
població, anirem descobrint els espais
compartits per poetes com Verdaguer,
Apel·les Mestres, Maragall o Josep Palau
i Fabre, mentre escoltem alguns dels
seus versos recitats per Anna Maluquer.
Sortida des de la Fundació Palau
Preu: gratuït
Organitza: Fundació Palau, Ajuntament de Caldes
d’Estrac, Institució de les Lletres Catalanes

A les 22 h a l’esplanada de Can
Muntanyà
3r SOPAR I GRESCA
Venda anticipada de tiquets del 6 al 23
de juliol, de dilluns a divendres de 12 a
14 h, a la planta baixa de l’Ajuntament.
Preu tiquet: 15 euros
Consulteu web de la Colla:
http://webs.gegants.cat/caldesdestrac
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Caldes
d’Estrac

Diumenge 26 de juliol
A les 22h al pati de la Fundació
FESTIVAL “POESIA I +”
CONCERT DE CLOENDA. LA NOVA
EUTERPE
Sebastià Bardolet (tenor), Xavier Solà
(tenor), Jaume Aiats (baríton) i Manel
Marsó (baix)
Preu: 9 euros
Organitza: Fundació Palau, Ajuntament de Caldes
d’Estrac, Institució de les Lletres Catalanes

Dimecres 29 de juliol
A les 18h a la Fundació Palau.
Taller intergeneracional de
PAPERCRAFT (Pockemons).
A càrrec la psicòloga dels Serveis Socials,
Pilar del Vilar.
A partir de 8 anys fins a 100 i més...
Places limitades.
Cal inscripció prèvia a Serveis Socials.
Tel. 93 791 00 05
Organitza: Regidoria de Serveis Socials de
l'Ajuntament de Caldes d'Estrac

Preu: 12 euros
Organitza: Fundació Palau, Ajuntament de Caldes
d’Estrac, Institució de les Lletres Catalanes

I després...
NIT DE PORTES OBERTES AL MUSEU

Aquesta programació d'activitats es pot veure
alterada per canvis de darrera hora
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Final de temporada de les entitats esportives
En finalitzar la temporada, els clubs esportius comencen a recollir els resultats de tot un any d’esforç i entrega en la que el més
important, al cap i a la fi, és la pràctica de la disciplina esportiva. Us oferim a continuació el final de temporada d’algunes de les
entitats que han posat punt final a l’any esportiu.

Tercer lloc en la Lliga del
Burriach pel Club de Petanca
Caldes d’Estrac

El Club de Patinatge Artístic
passeja el nom de Caldes
d’Estrac per tot Catalunya

El passat 24 de maig va finalitzar l'edició
número 27 de la Lliga del Burriach, en la
que participa el CP Caldes d’Estrac, que
enguany ha assolit el tercer lloc de la
classificació. L’acte de lliurament del trofeu
d’aquesta 3a plaça es va celebrar el passat
6 de juny en un sopar –que va tenir lloc al
restaurant del parc aquàtic d’Illa Fantasia–
que va estar presidit pel president de la
Lliga del Burriach, Josep M. Periz,
encarregat de lliurar el guardó al president
del CP Caldes d’Estrac, Joaquim Farrés. A
la vetllada hi van assistir tots els jugadors
del club caldenc a més d’alguns membres
de la Junta com el vicepresident Miquel
Isern, la tresorera Pilar Abad, el secretari
Ricard Albalat i el director tècnic Joan Mora.

En les recents competicions oficials i
amistoses, i proves de nivell disputades
darrerament pel nostre Club de Patinatge
Artístic arreu de Catalunya, les patinadores
caldenques han pogut mostrar el fruit del
seu esforç realitzat en els entrenaments.
Així, a més d’ocupar gairebé tots els podis
que s’han disputat, en algunes ocasions
acaparant els tres llocs d’honor, totes les
patinadores presentades a les proves de
nivell (estrelles) han aconseguit superarles i,en la majoria dels casos, amb
puntuacions molt elevades.

Pel que fa a l’escola de petanca, aquesta
ha tancat les portes fins a nou inici de
temporada, el proper 19 de setembre en
horari habitual de 12 a 13 hores. Ara l’entitat
prepara els torneigs de Festa Major infantil
i sènior, així com el Torneig Internacional
amb Castelfranco di Sopra, Saint Saturnin
les Apt i Caldes.

Segona plaça pel bàsquet aleví
mixte
Aquest equip del bàsquet caldenc ha assolit
una mereixedora segona plaça després de
la segona fase en la classificació final del
Campionat del Consell Esportiu de
Maresme, grup 1. Enhorabona a tots els
seus integrants!

L’extraordinari ambient que uneix les
famílies de les patinadores i patinadors
queda també palès a les grades, on, com
una sola veu, no es deixa d’animar la nostra
canalla i aplaudir esportivament les
actuacions de les altres patinadores.
Per a fer encara més evident la “marea
negra i groga” (els nostres colors), moltes
mares s’han dotat també d’uniformes
iguals que fan que, quan els nostres
patinadors surten a la pista, veuen
clarament des d’on se’ls està animant.
Les properes competicions en les que
participem tindran lloc a Parets del Vallès,
Caldes d’Estrac (aquest cop en serem
els amfitrions), Castelldefels (on
gaudirem d’un cap de setmana de
germanor) i cap al final de juliol les
patinadores classificades pel Campionat
Nacional competiran a L’Aldea.

Neix l’Associació de Vela de
Primer lloc pel prebenjamí mixt Caldes
La vila de Caldes recupera el esports nàutics
del Futbol Sala
Gran mèrit esportiu per a aquest equip
l’any de la seva creació, que ha jugat doncs
la seva primera temporada i que ha liderat
la classificació guanyant tots els partits de
la segona volta del Grup 4. Els seus
números ho demostren: 27 punts, 9
victòries, 49 gols a favor i 15 en contra.
Una gran temporada per a aquests
campions. Felicitats!

i les seves tradicions i activitats amb la
creació de la nova Associació de Vela de
Caldes. El regidor d’Esports, Joan Vázquez
reconeix que “han estat molts mesos de
negociacions per a recuperar una de les
disciplines esportives i d’oci amb més
tradició a Caldes”. L’Associació treballa ara
l’organització d’un programa d’activitats
per aquest mateix estiu, del que us
informarem properament.
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Exàmens de cinturó negre d'Aikido
a Caldes
El 13 de juny de 2009 es van celebrar, a les instal·lacions esportives de Caldes

d’Estrac, els exàmens de cinturó negre d’Aikido de l’Associació Cultural Aikikai de
Catalunya (ACAC). El curs el va organitzar l’entitat cultural AIKIDO-ESTRAC amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, que va posar a disposició de
l’organització les instal·lacions esportives del poble.

L’espectacle esportiu del
Tour passa per Caldes
La 96a edició del Tour de França transcorre
per la nostra vila en el recorregut de la 6a
etapa que acabarà a Barcelona.

El dijous 9 de juliol de 2009, Caldes serà
un dels escenaris per on transcorrerà la
sisena etapa del Tour de França, que
s’iniciarà a Girona i finalitzarà a Barcelona.
Es tracta doncs d’un espectacle esportiu
de prestigi que enguany inclou terres
catalanes al llarg del total de 3.500
quilòmetres i 21 etapes de la cursa.

Els candidats van presentar un nivell tècnic immillorable i no cal dir que tots van
aprovar. Des d’aquí els volem donar l’enhorabona. Després dels exàmens es va fer
una classe i van poder gaudir del nivell tècnic dels mestres Jaume Gelabert 6è Dan
i Manel Fernández 5è Dan.
Finalment, des de l’Aikido-Estrac volem donar les gràcies tant al regidor d’Esports,
Joan Vázquez, com als responsables del manteniment de les instal·lacions esportives
pel seu gran esforç, ja que sense la seva col·laboració no s’hagués pogut dur a terme
aquest esdeveniment tan important per a nosaltres. Esperem poder tornar a organitzar
més activitats en un futur a les nostres instal·lacions de Caldetes.

L’etapa Girona-Barcelona tindrà un
recorregut de 181,5 quilòmetres dels quals
una petita part transcorrerà a Caldes. És
una bona oportunitat doncs per a veure
en directe l’esforç dels professionals del
ciclisme internacional i gaudir de la
vistositat de la caravana multicolor de 20
quilòmetres de llargada, formada per 180
vehicles animats i decorats per a l’ocasió
que representen els espònsors de la prova
esportiva.

Recull d’activitats

Més de 400 persones van participar en la 1a Pedalada i Marxa

Popular del diari Sport pel circuit de Les 3 Viles. Una jornada
esportiva i festiva marcada per la intensa calor que ofegava els
participants.

Per segon any consecutiu, la Festa Anual del Racing de Avellaneda

argentí va ser tot un èxit. Càntics, banderes i molta gresca van
ser les notes predominants d’aquesta edició en la que no hi va
faltar un dinar amb productes típicament argentins i en la que
enguany s’hi van implicar especialment les entitats caldenques.
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Tècnics i regidors de
Joventut del Maresme es
reuneixen a Caldes
Una trentena de persones, entre tècnics/ques, dinamitzadors/es

i càrrecs electes de les àrees de Joventut dels municipis de la
comarca del Maresme es van reunir a l'Espai Jove de Caldes
d'Estrac el passat 17 de juny per treballar conjuntament el projecte
de Xarxa d'Equipaments Juvenils de la comarca.
A les 10 del matí, l’alcalde Joaquim Arnó, i la regidora de Joventut
de Caldes, Helena Gallardo, van obrir la jornada donant la
benvinguda als assistents i explicant quin seria el procés de
treball. En primer lloc es va celebrar una xerrada-debat sobre
"El treball en xarxa" a càrrec de l’experta en desenvolupament
social, Sílvia Donoso. Tot seguit va iniciar-se el propi Plenari
Tècnic, com a espai de debat, d'intercanvi i de treball compartit

dels professionals de Joventut dels ajuntaments de la comarca,
amb l'objectiu de debatre i treballar el model de Xarxa
d'Equipaments Juvenils que es desitja a la comarca del Maresme.

Ple d’activitats per a la joventut Èxit de
participació del 1r
caldenca
Campionat de
futbolí de Caldes

Amb l’arribada de l’estiu, la Regidoria

de Joventut organitza diverses propostes
per al jovent del poble, tant a nivell d’oci
com de competició. Així, els propers
dissabtes 4, 11 i 18 es celebra el segon
Campionat Intermunicipal de Ping-Pong
a l’Espai Jove. Es tracta d’una competició
que va tenir força èxit l’estiu passat i que
s’adreça a joves d’entre 15 i 35 anys de
Caldes, Arenys de Mar, Arenys de Munt,
Sant Vicenç de Montalt i Sant Andreu
de Llavaneres.

Un total de 8 equips van participar els dies
12, 13 i 15 de juny en aquest Campionat que
va tenir lloc a l’Espai Jove. Amb l’objectiu de
fomentar la participació juvenil, el treball en
equip i fomentar l’esport, la Regidoria de
Joventut va aconseguir aplegar un nombrós
públic en els més de 50 partits d’aquesta
competició, que va comptar amb la
col·laboració de La Tasqueta de Caldes.
Els equips guanyadors del Campionat van
ser:

Ja al mes d’agost tindrà lloc la 2a CursaExhibició d’OFNIS (Objectes Flotants
No Identificats) que enguany espera
superar les inscripcions de la primera

1r PREMI: Equip "Ho haveu vist?", amb Albert
Carbó i Enric Monge.
Premi: UN SOPAR COMPLET (entrepà +
beguda + patates + gelat) a La Tasqueta
de Caldes.

edició. Es tracta d’una original proposta
en la que la diversió i l’enginy és la nota
predominant. Podeu fer les vostres
inscripcions fins al proper 1 d’agost.

2n PREMI: Equip "Pep Team", amb Michael
Rodríguez i Quim Batlle.

Finalment, la Regidoria també ha optat
per ampliar el termini de presentació de
propostes del Concurs per escollir el
logotip de l’Espai Jove fins al 31 de juliol.
Durant el mes d’agost, les propostes
quedaran exposades amb l’objectiu que
tothom pugui valorar-les i escollir-ne la
millor a través d’una votació popular.
El premi a la proposta guanyadora es
lliurarà durant la Festa Major. Trobareu
les bases per a particpar en el concurs
a la pàgina web municipal,
www.caldetes.cat o a l’Espai Jove.

3r PREMI: Equip "El gordo i el millor", amb
Dani Cabrera i Alexander Lemondzhava.
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Premi: UN SOPAR (entrepà + beguda) a
La Tasqueta de Caldes.

Premi: UN REFRESC o GELAT a La
Tasqueta de Caldes.

cultura

Torna el Festival d’Estiu Poesia i +
L’edició d’enguany clourà el proper 26 de juliol

Maria del Mar Bonet va obrir el Festival d’Estiu de Caldes Poesia i +, el passat 26 de

juny, amb un recital de poemes que servia per commemorar el 50è aniversari de la
Nova Cançó, amb un recull d’obres de poetes mallorquins. El resultat, una gran vetllada
poètica d’estiu amb una entrada destacada de públic que va assistir a la Fundació Palau
per donar inici al Festival.
Fins el proper 26 de juliol es pot gaudir d’aquesta proposta que cada any omple l’escenari
de la Fundació amb noms destacats que ofereixen les seves propostes en les caloroses
nits d’estiu. Literatura, cinema, música, màgia, teatre... El festival Poesia i + ha esdevingut
una proposta multidisciplinar per gaudir de la cultura en general a Caldes d’Estrac, de
la mà de la Fundació Palau i l’Ajuntament.
Un documental literari i un monòleg teatral, Match Ball Sindreu, van ser les actuacions
dels dies 27 i 28 de juny, a les que seguirà la Nit de poetes, amb noms com el del veterà
Màrius Sampere, Dolors Miquel i Jordi Cornudella (3 de juliol). Gent de teatre com
Carme Contreras i Joan Ollé –acompanyat pel Toti Soler Trio– oferiran un recital dels
seus textos preferits i interpretacions personals
La proposta del Poesia i + d’enguany ens porta els mallorquins Biel Majoral i els seus
companys, i músics en plena eclosió, com Anímic o Sílvia Pérez que ens acostaran a
sonoritats més contemporànies. El cor de La Nova Euterpe oferirà propostes tradicionals
catalanes com a cloenda del Festival. Poesia i + també ha programat propostes familiars
amb un espectacle de màgia o el recital Bestiolari, de Miquel Desclot amb les músiques
d’Albert Guinovart, amb trenta-sis petits cantaires dirigits magistralment.
Cal destacar que diversos grups d’alumnes de l'Escola Sagrada Família han participat enguany
en la creació de banderoles del Poesia i +, a través d’un taller plàstic organitzat per la mateixa
Fundació Palau que ha consistit en l’estampació i disseny d’algunes de les banderoles de
fanal que anuncien el Festival i que es troben penjades pels carrers de Caldes d'Estrac.

Es posa la primera pedra de l’escola a l’Índia
L’associació El somriure dels nens aconsegueix així el seu objectiu principal

El passat 4 de juny, la Xènia Blázquez, principal impulsora de l’associació,

va viatjar a l’Índia per a supervisar i ajudar en les obres de l’escola que s’ha
de construir a Barmer, al nord de l’Índia. Segons un comunicat enviat per la
mateixa Xènia, el dia 25 es va col·locar la primera pedra del que serà el centre
docent.
Després de més de 8 hores omplint paperassa per poder accedir a la ciutat,
la Xènia ha ocupat el seu temps gestionant les obres de l’escola i oferint els
seus coneixements quotidians als habitants de la zona. Ensenyar a reciclar,
cuinar un simple plat de patates fregides... han estat algunes de les activitats
que la Xènia els ha transmès a aquesta població que a més de no haver vist
mai una persona blanca –“em sento com un ninot de fira”, assegura la Xènia–
no ha sortit mai de zona i ha acollit amb molta alegria les propostes de la
caldenca.
Recordem que des de la seva constitució com a associació, El Somriure dels Nens ha perseguit impertèrritament el seu objectiu
de recaptar fons –a través de diverses activitats– per a la construcció de l’escola a una zona oblidada de l’Índia. Des del Portada
celebrem que l’escola comenci a ser una realitat.
I al mes d’agost...
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Amb el PSC, no anàvem
ni aniriem bé!
Zona blava i els seus “suposats” perjudicis
Es pensen que aplicant la màxima de Goobels “repetir una mentida
tantes vegades com faci falta fins que sembli veritat” se sortiran amb
la seva. La gent de Caldes se sorprèn de la seva capacitat de manipulació
i engany i, per a sorpresa de tots, ells continuen tan frescos! Encara és
l’hora que expliquin com i en què perjudica els caldencs la implantació
del pagament de zona blava –sigui pel sistema que sigui–, si tenim en
compte que els veïns i veïnes no paguen.
Quan els convé es comparen amb altres pobles (sempre per desprestigiar
Caldes, és clar!). Per què en aquest tema, en que Caldes ha fet el mateix
que fan els altres, no ho fan? Per què aquest afany de dur la contrària,
només perquè sí? Si als altres municipis la zona blava serveix per
regular el trànsit i l’aparcament, per què a Caldes diuen que no?
Esperem que siguin conseqüents amb el que diuen i promoguin alguna
campanya generalitzada de supressió de zones blaves de pagament a
tots els municipis, començant per aquells on hi governa el PSC. Barcelona
per exemple, on a més de la zona blava hi ha la verda pels veïns residents
que paguen 1 euro a la setmana…
Noves tecnologies
Quina mentida tan grossa quan comparen la mesura pionera a tot
l’Estat de pagament de zona blava per mòbil del govern actual, amb les
iniciatives que segons ells va dur a terme l’Ajuntament quan ells manaven
en qüestió de tecnologia avançada. Fan riure per patètics!
Se’ls veu el llautó quan diuen que es van posar en marxa l’abril de 2007
i no mencionen que això era tres setmanes abans de les eleccions, i
que fins llavors no hi havia res de res, excepte una pàgina web
abandonada, una tv per cable amb serioses irregularitats i una ràdio
infrautilizada i vigilada. Això sí, amb “sous” generosos per a amics i
redactors, alguns dels quals es van preocupar de cobrar corrent i
il·legalment abans de plegar, quan ja els regidors només estaven “en
funcions” per raó dels resultats electorals.
CD’s promocionals? De què i de qui?
Quina barrra quan parlen de “CD’s promocionals” referint-se a
presumptes filmacions fetes per a promocionar el poble. Al marge que
se’ls han emportat tots a casa i no en queda ni un a l’Ajuntament, està
molt clar que els que van fer eren tots electorals i electoralistes. Per això
mai en van distribuir cap a d’altres llocs, ni a cap organisme oficial, ni
a cap entitat de promoció turística, ni tan sols a la pròpia pàgina web
de l’Ajuntament.
Només els van repartir entre els veïns de Caldes, com si aquests
necessitessin veure en un video les suposades promocions del poble.
En realitat, només perseguien l’impacte electoral i ni així van aconseguir
els vots suficients.
Res a dir si els haguessin pagat ells de la seva butxaca. Res a dir si
s’hagués tractat d’un video institucional fet per l’Ajuntament explicant
o comunicant notícies en període no electoral. Innoble i mancat de
tota ètica per “quan” i per “com” el van fer, per a la seva pròpia promoció
però pagat amb diners públics. I a sobre, s’atreveixen a donar “lliçons”
d’ètica a tothom, igual com fan amb el tema de la gestió del poliesportiu…
Però d’aquest tema ja en parlarem un altre dia.
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a càrrec dels narradors Albert Estengre
i Carles Alcoy

El món sobre rodes / Albert Casals

Los girasoles ciegos / José Luis Cuerda

“Us vull explicar una història. És la història d’un
nen que va néixer el 18 de juliol de 1990, a
Barcelona. La història d’un nen que va néixer abans
del que estava previst de les ganes que tenia de
veure món, i també la història del que va passar
amb aquestes ganes de conèixer gent i coses
noves. Evidentment, és una història d’aventures”.
El món sobre rodes és la història de l’Albert Casals,
un noi que tot i haver patit una leucèmia, amb tan
sols catorze anys va començar a viatjar, sol i en
cadira de rodes, per mig món. El seu esperit
inconformista i lluitador, la seva curiositat i l’afany
per superar els contratemps i ser feliç l’han
convertit en un aventurer excepcional i ha decidit
explicar les seves experiències en aquest relat. Un
testimoni vital impressionant, sincer i directe que
desprèn autenticitat per tots els cantons.

Orense, 1940. Cada vegada que l’Elena tanca la
porta de casa, passa la clau i els seus secrets. El
seu marit, Ricardo, amenaçat per una despietada
persecució ideològica, porta dos anys amagat al
pis on conviuen amb els seus fills: Elenita i
Lorenzo. Salvador, un diaca desorientat després
de la seva lluita al front, torna al seminari d’Orense.
Els dubtes en la vocació del jove porten al rector
a retardar el seu accés al sacerdoci durant un any.
Mentrestant, Salvador donarà classes al col·legi
on estudia Lorenzo, el fill d’Elena, a qui Salvador
creu viuda. El diaca s’obsessiona amb ells i
l’assetja. La fràgil realitat de la família es tambaleja.
Ferits i sacsejats per les circumstàncies, els
protagonistes de Los girasoles ciegos es colpegen
contra un mur de repressió, amors impossibles
i derrotes emocionals, mentre busquen una
oportunitat per tornar a la vida.

Aquest és un CD amb una selecció de sis rondalles
de Joan Amades per fer les delícies dels més
petits. L’any 2009 se celebra el cinquantè aniversari
de la mort d’aquest prolífic folklorista, per aquest
motiu, amb el suport de l’Associació Joan Amades,
Arenys de contes i Ràdio Arenys, els narradors
Albert Estengre i Carles Alcoy han enregistrat
aquest disc. Concretament, en aquesta gravació
hi podeu escoltar les rondalles següents: La guineu
i el corb, Les tres princeses fleumes, La sogra i la
nora, El gegantàs que tenia un pam de nas i L’amor
de les tres taronges.

medi ambient
Eficiència energètica a la llar

Equips de climatització a les nostres llars
Ara que arriben la calor i les nits xafogoses,

a tots ens agrada estar cada vegada més
confortables a les nostres llars. Els equips d’aire
condicionat són un exemple del nostre canvi
energètic actual per aconseguir un millor confort
a les nostres llars.
Les companyies elèctriques tenen molta feina
per subministrar l’energia necessària per a
aquestes màquines. En nombroses zones de
Catalunya i Andalusia els màxims de demanda
elèctrica s’han desplaçat de l’hivern a l’estiu,
degut als aparells d’aire condicionat. Degut al
canvi climàtic, any rere any es baten rècords
dels màxims de temperatura exterior i per això
en aquestes èpoques es posen en funcionament
les centrals elèctriques menys eficients per
donar subministrament a tota la demanda
energètica.

fred a l’estiu i calor a l’hivern. Si comprem un
aparell de bomba de calor amb un COP superior
a 2,3, per donar calefacció, ens estalviem energia
i diners comparat amb la caldera convencional
de gas. A la zona on nosaltres vivim els aparells
de bomba de calor treballen a l’hivern sense
cap mena de problema.
A continuació alguns consells pràctics per tenir
un aparell en bones condicions i evitar que
consumeixi més electricitat que la necessària.
Un vegada l’any s’ha de fer un manteniment
de l’equip perquè estigui en perfectes condicions
de funcionament en les temporades de major
demanda. El manteniment ha de verificar
aquestes parts:

Hi ha moltes marques i models d’equips, però
el més important és el seu rendiment energètic
en funció del seu consum.

Netejar la part de darrera de la unitat exterior
amb aire comprimit.
Verificar i comprovar el gas refrigerant.
Netejar el filtre de la unitat interior.
Comprovar el consum del compressor.
Verificar els cables d’alimentació elèctrica.
Els equips de classe energètica A són els més
eficients i s’ha de tenir en compte que, per un
mateix nivell de prestacions, hi ha aparells que
consumeixen fins un 60% menys d’electricitat
que d’altres.
A l’hora de comprar, deixeu-vos assessorar per
un professional. Situeu la temperatura del
vostre equip a 25 0 C, una diferència de
temperatura amb l’exterior superior a 120C no
és saludable i augmenta el seu consum en un
25%.
Gràcies per la vostra atenció, i recordeu que un
bon manteniment dels vostres aparells evitarà
despeses innecessàries en un futur.
Que tingueu una nit fresqueta...

Els fabricants han d’indicar aquest paràmetre
amb COP, la qual cosa significa coeficient de
rendiment.

Tomàs Garcia
Tècnic energètic

Els equips reversibles o bombes de calor són
molt interessants, ja que són capaços de produir
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INFANTIL

Rondalles de Joan Amades

La narradora i protagonista en el Més Enllà amb
els seu amics Terenci i Manolo. Junts poden tornar
al passat i revisar els escenaris de la seva educació
sentimental, així com desplaçar-se instantàniament
a qualsevol punt que desitgin. Des del portals del
Raval barceloní de la postguerra fins a les catifes
màgiques de Sabú i el Gran Visir; del parc del
Retiro madrileny als somnis daurats de Hollywood,
passant per Alexandria i mai massa lluny dels
cinemes de barri. Tot adquireix una atmosfera
màgica, i els tres amics viuen una aventura en la
qual la protagonista tan aviat és la Wendy de Peter
Pan com Alícia al país de la meravelles, però arriba
l’hora dramàtica d’afrontar un gran dilema moral.
Tot i que els avantatges de l’estat en què es troba
són moltes, no els és permès poder influir sobre
la conducta dels vius, i tot i així no tindran més
remei que unir forces en un decisiu objectiu comú.

PEL·LÍCULA

NOVEL·LA

Esperadme en el cielo / Maruja Torres
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