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Just quan escrivia aquest article ha arribat
la bona notícia de la concessió del crèdit del
FOMIT. Estic molt content pel que significa
i també pel reconeixement que representa
a la bona feina que han fet els tècnics i
administratius municipals a qui vull fer
també partícips de l’èxit obtingut. Ja hi haurà
temps per demostrar la bondat de la
iniciativa i per fer evidents els seus beneficis
per al conjunt dels ciutadans de Caldes.

Per sort, aquest no és l’únic motiu de
satisfacció. L’altre més immediat és el de la
construcció del mur de contenció del talús
de la carretera de Sant Vicenç. Es tracta
d’una actuació que tot just ha iniciat els seus
treballs i que respon a expectatives de veïns
i veïnes que veien perillós –amb raó– l’estat
en que es trobava. Per això, li hem donat la
màxima prioritat, superant errors i oblits
inexplicables. A més, aquestes obres han
permès recuperar un forn de calç del segle
XVII que posa la base perquè demanem a
la Generalitat un estudi arqueològic del
patrimoni de Caldes.

Un altre dels temes que avança més a poc
a poc del que voldríem però ho fa de manera
inequívoca, és la construcció d’habitatge
protegit a Caldes. Un ple extraordinari del
mes de juliol ha aprovat diversos convenis
urbanístics que permetran obtenir aquest
tipus d’habitatges al municipi, malgrat que
la tramitació que encara falta sigui llarga i
feixuga

En aquest Portada trobareu aquests i altres
temes, entre els quals us vull destacar la
celebració de la Festa Major 2009. En temps
d’austeritat per la crisi econòmica que tots
plegats patim, volem que deixeu enrere, o
si més no a banda, les vostres preocupacions
i participeu de les activitats programades
durant la Festa del poble. Gaudiu de la
programació i feu de la Festa un espai de
trobada de tots els caldencs i caldenques!

Per a tots aquells que gaudireu de les vostres
vacances estivals vull desitjar-vos que passeu
un bon temps durant aquest període de
descans i relaxació. Bones vacances i Bona
Festa Major!

Joaquim Arnó
Alcalde
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Després de la denegació inicial,
la persistència de l’alcalde en
les negociacions ha fet possible
que els 2 milions d’euros es

concedeixin

La tenacitat i persistència de l’alcalde
Joaquim Arnó han fet possible capgirar la
sensació de decepció i enuig que presidia
l’estat d’ànim de l’equip de govern i dels
treballadors municipals implicats, des que
el passat 15 d’abril es va rebre la
comunicació de la Secretaria d’Estat de
Turisme del Ministeri d’Indústria, Turisme
i Comerç que denegava el crèdit de 2
milions d’euros que l’Ajuntament havia
demanat a la convocatòria dels ajuts dels
Fons de Modernització d’Infraestructures
Turístiques, el FOMIT, que aquest
organisme atorga.

Caldes obté la major
aportació de la seva història
Un total de 2 milions d’euros és el que Caldes rebrà del govern central –a través del Fons per a la Modernització de les Infraestructures
Turístiques– per a executar actuacions que fomentin el seu atractiu turístic, com la construcció de pèrgoles amb plaques fotovoltaiques
a l’aparcament de la Nacional II, la millora del passeig dels Anglesos i un estudi per a ampliar els banys termals. Es tracta de l’ajut
–en forma de crèdit al 0,5%– més important que ha rebut mai Caldes, que no suposarà cap cost pel municipi perquè es retornarà
amb els diners de la venda de l’energia que produiran les plaques fotovoltaiques i encara sobraran força diners

Lluny d’abatre’s per la denegació d’un ajut
pel qual el projecte presentat reunia tots
els requisits, l’Alcalde ha remogut cel i
terra, ha visitat el Ministeri, ha parlat amb
els responsables tècnic i polítics i els ha

convençut de que el projecte valia la pena,
els ha fet veure que sí complia totes les
condicions, i ha aconseguit que via recurs
de l’Ajuntament, la Secretaria d’Estat de
Turisme reconsiderés la seva decisió i
finalment concedís el crèdit ICO de 2
milions d’euros, a un interès del 0,5% a
retornar en 15 anys.

Arnó però no ha estat sol en tota aquesta
lluita. Ha comptat amb el suport entusiasta
i abnegat dels tècnics municipals que han
respost a cada nova petició o aclariment
que se’ls hi demanava des del Ministeri,
així com el suport del diputats del Grup
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L’ajut és, de bon tros, el major
que mai ha estat concedit a

Caldes i no costarà ni un
cèntim a les arques municipals.

Al contrari, amb la venda
d’energia s’hi guanyaran diners

Què són els ajuts del FOMIT?

Els ajuts FOMIT (Fons per a la Modernització d’Infraestructures Turístiques) els atorga
la Secretari d’Estat de Turisme del Ministeri d’Indústria, amb fons provinents de l’ICO
(Institut de Crèdit Oficial) i estant dotats amb més de 100 milions d’euros cada any. Són
ajudes destinades als plans de renovació i modernització de destinacions turístiques,
preferentment del litoral i financen actuacions de construcció, ampliació o renovació
d’infraestructures municipals, a més de projectes d’instal·lació, substitució o reparació
d’equipaments públics i/o de serveis públics municipals.

Caldes s’ha pogut acollir a aquest fons després que el Govern Central, que reservava
aquests ajuts a municipis de més de 100.000 habitants, flexibilitzés l’accés a tot tipus
de municipis, buscant mesures que ajudessin a superar l’actual situació de crisi que
també viu el sector turístic i municipal.

Parlamentari de CiU al Congrés, Josep
Sànchez Llibre i Montserrat Surroca que
l’han acompanyat en algunes de les seves
gestions.

I és que el projecte de l’Ajuntament,
consistent en l’adequació del pàrquing de
l’entrada al municipi amb instal·lació de
pèrgoles amb plaques fotovoltaiques a
sobre; l’ampliació, millora i reparació de
paviment, l’enllumenat i balustrada del
Passeig dels Anglesos i l’estudi per a
l’ampliació de les instal·lacions balneàries,
ha convençut finalment a la Comissió que

atorga els ajuts que l’han qualificat com a
“extraordinari” i molt adient per a fomentar
la projecció turística del municipi, fent
menció especial a l’aportació que també
es farà a la lluita contra el canvi climàtic a
través de la producció d’energia renovable
a les pèrgoles del pàrquing.

Tant és així que el ministre titular del
Departament, Manuel de Sebastian, coneix
el projecte i s’ha mostrat molt interessat
en visitar-lo pel valor altament pedagògic
i exemplificador de la seva singular
col·locació en un pàrquing públic.

Ha estat motiu d’especial menció el fet
que l’ajut –el major que mai ha estat
concedit a Caldes– no costarà ni un cèntim
a les arques municipals, ja que la totalitat
del seu import –i molt més– s’obtindrà de
la venda de l’energia que les plaques
produiran, no només durant els 15 anys de
termini en que s’ha de retornar, sinó durant
els 25 anys en que la compra de dita energia
és obligada per llei.

D’aquesta manera, Caldes, amb el seu
alcalde al front, obté una font de
finançament extraordinària que servirà per
situar novament el municipi en el lloc que
sempre hauria d’ocupar de pioner i
d’avantguarda en temes mediambientals
i de vocació turística i d’acolliment a les
persones. “Sincerament, quan vaig rebre

la comunicació oficial de la concessió de
l’ajut vaig emocianar-me força, no per mi
mateix sinó pel que significa per a un
ajuntament com el nostre que se li
concedeixi una ajut d’aquesta envergadura
i pel que representarà per Caldes les obres
que finançarà” – ha dit un més que satisfet
alcalde Arnó.

L’alcalde confia també que aquesta
implicació i demostració de confiança de
la Secretaria d’Estat de Turisme, serveixi
també per apagar qualsevol reticència que
algú podia tenir en relació un projecte
incontestable i exemplar, es miri del punt
de vista que es miri. Arnó s’ha mostrat
disposat a tornar a explicar el que calgui
als regidors de l’oposició que en algun
moment han fet campanya en contra,
segurament per desconeixement dels

mecanismes propis d’aquest tipus
d’operació. Igualment Arnó ha explicat que
“molts ulls estant pendents de nosaltres.
Han estat forces els alcaldes –de tots els
partits polítics– que ja ens han demanat
ajuda i consell i que estaven pendents del
resultat de la tramitació i ara resten atents
a l’immediata realització de les obres”.

Arnó però també concedeix especial
importància als altres dos aspectes del
finançament obtingut. Per una banda, el
Passeig dels Anglesos, veurà renovada i
millorada la seva imatge amb canvis de
lluminàries, arranjament del paviment i
dels balustres que el separen de la platja,
a més d’altres millores en el mobiliari urbà
i serveis. Igualment, els estudis que es

faran sobre els banys termals també
serviran per definir el futur immediat
d’aquesta principal riquesa natural de que
disposa Caldes.

“Malgrat ja ho hem dit altres vegades, vull
recalcar que totes aquestes millores es
finançaran per la via de la venda de l’energia
que produiran les plaques fotovoltaiques.
És a dir, no costaran ni un euro a les arques
municipals”, explica l’alcalde. “Al contrari,
un cop retornat el crèdit, seran una molt
important font d’ingressos si més no,
durant els propers 25 anys”.
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Les obres de reforma del Mercat
entren en la segona fase

Millores als centres escolars durant l’estiu
Abans de l’inici del nou curs escolar 2009-10, s’han executat o s’executaran diverses obres de
reforma en els centres docents de Caldes. Així, a l’Escola Bressol municipal s’ha iniciat la segona
fase de les obres i la creació de l’aula de 0 a 1 anys. L’encert de previsió del govern municipal
amb la creació d’aquesta nova aula i el servei que s’hi ofereix fa que 60 famílies disposin de plaça
per als seus fills el curs vinent. El centre també disposarà el proper curs de la sala polivalent que
es crea per a diversos usos possibles.

Quant al CEIP Sagrada Família, durant l’estiu s’instal·laran les plaques tèrmiques –actuació
inclosa en el Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL)– després d’haver realitzat algunes millores en
el centre com són la font d’aigua, el condicionament de la caseta de la zona lúdica i, en breu,
es col·locarà un  tancament per a l’ampliació de la zona de joc dels infants de P3-P4 i es renovarà
el material de psicomotricitat existent.

Des de mitjans mes de juliol, les obres de reforma del mercat municipal han iniciat la segona
fase del projecte, un cop traslladades la totalitat de les parades a l’espai reformat durant la
primera fase, donant continuïtat així a l’activitat comercial pròpia del Mercat.

Les obres es van reprendre el passat 20 d’abril després de l’aturada provocada per la fallida
econòmica de l’empresa que les executava. L’Ajuntament va haver d’adjudicar de nou les obres
i continuar amb el projecte de reforma. A més, la primera fase de les obres es va endarrerir
perquè el projecte inicial –adjudicat pocs dies abans de les darreres eleccions municipals–
contenia mancances tècniques importants. Aquestes mancances es van haver d’executar sense
estar contemplades, fet que va endarrerir considerablement el temps d’execució de les obres de
reforma. El projecte inicial no contemplava arquetes, instal·lacions d’aigua i d’electricitat, tampoc
la potència necessària ni el projecte d’utilització de baixa tensió, ni aigua calenta a les parades
ni recomanacions de sanitat, dues línies de telèfon, presa de terra...

El procés d’execució de la reforma del Mercat es preveu en dues fases com a resultat de la seva
divisió en dues parts, cosa que ha permès als comerciants no haver-se de traslladar a cap carpa
exterior, tal i com preveia el projecte inicial. Durant la primera fase de l’obra i mentre s’actuava
en una banda del Mercat, els comerciants es van traslladar a l’altra i, en la segona fase tot just
iniciada, s’ha fet el contrari.

Amb aquesta previsió en dues fases, l’Ajuntament s’ha estalviat el cost d’instal·lació de la carpa
provisional que es preveia en l’anterior projecte i que s’havia de situar a l’esplanada de Can
Muntanyà, però que finalment es va desestimar perquè tampoc estaven previstes en el projecte
les connexions dels serveis bàsics.

El cost total de les obres de reforma del Mercat municipal és de 401.510,85 ¤, que es financen
amb dues subvencions, una per valor de 290.000 ¤ de la Diputació de Barcelona i l’altra de
56.211,52 ¤, de la Generalitat de Catalunya.

Les parades s’han traslladat a la reforma de la primera fase, ja finalitzada

La Justícia torna
a dornar la raó
al govern
municipal en la
recuperació del
poliesportiu
La Sentència ratifica la il·legalitat del
canvi de societat concessionària, fet que
posa en evidència la inhibició del govern
anterior

El Jutjat Contenciós-Administratiu núm.11
de Barcelona dictaminava el passat 30 de
juny de 2009 donar la raó a l’Ajuntament,
desestimant la demanda que va presentar
“Caldesport SL” contra els acord municipals
de recuperació de la titularitat del
poliesportiu. Una demanda que en el seu
moment, va ser defensada aferrissadament
pels actuals regidors de l’oposició i anteriors
responsables del govern municipal.

La Sentència estableix que l’empresa
“Caldesport, SL” no té legitimitat com a
concessionària, perquè qui la tenia era la
que n’havia obtingut la titularitat a l’any
2004, l’empresa “Caldesport, SCP”. El que
pel govern municipal del PSC era un simple
canvi d’accionariat, la Justícia diu que va ser
en realitat, l’extinció d’una empresa i l’intent
de traspàs directe de la concessió a una altra
de nova, saltant-se tota la normativa i evitant
pagar el preu que s’hauria d’haver pagat si
les coses s’haguessin fet correctament.

La Llei diu clarament que les concessions
no es poden subarrendar i per tant el que
corresponia era que Caldesport SL renunciés
a la concessió davant l’Ajuntament i que en
el seu cas, aquest concedís nova titularitat
a l’empresa corresponent, previ pagament
de les taxes vigents i liquidació dels deutes
existents.

Cal recordar que al gener de 2007, el govern
del PSC va tenir coneixement del “traspàs”
de la concessió d’una empresa a l’altra i no
s’hi va oposar. Al contrari, va actuar com si
tal cosa i no va i no va procedir a reclamar
els deutes pendents. Igualment va continuar
pagant les factures del consum del conjunt
del complex del poliesportiu, que per llei i
contracte corresponia pagar al concessionari.

El govern actual no es quedarà de braços
plegats perquè la sentència confirma el que
ja s’intuia i reclamarà danys i perjudicis, tant
als titulars de l’empresa que durant dos anys
ha gestionat el poliesportiu sense poder-ho
fer, com als gestors municipals responsables
de deixar-ho fer inhibint-se del tema, malgrat
disposar d’indicacions jurídiques precises
que els indicaven el camí correcte a seguir.
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Conveni entre Ajuntament i l’associació AEMPRO per
a la dinamització de l’empresariat local
L’Ajuntament cedirà un local a la Fabriqueta perquè l’associació d’empresaris i professionals desenvolupi les tasques que estableix
el conveni

La Policia Local rep una bicicleta de
la Diputació

Caldes és un dels
municipis que ha rebut
bicicletes de la Diputació
de Barcelona per tal
d'impulsar les tasques de
vigilància ambiental i
contribuir en la lluita
contra el canvi climàtic.

Aquesta cessió de
bicicletes forma part d'un
programa pilot de l'Àrea
de Medi Ambient de la
Diputació de Barcelona,
iniciat l'any passat, amb
l'objectiu d'impulsar la
creació i potenciar les
unitats ciclistes existents
per contribuir en la lluita
del canvi climàtic, tant

per la seva efectivitat com per l'exemple que es dóna des de les administracions locals.

El cap de la Policia Local de Caldes, Joan Sánchez, va rebre la bicicleta de mans del Coordinador
de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació, Ferran Vallespinós, el passat 19 de juny.

El govern presentarà
públicament les
aportacions dels
ciutadans al pla
Caldes 2020
El proper 26 de setembre és la data
escollida pel govern municipal per a
celebrar un acte públic amb l’objectiu de
donar a conèixer les aportacions dels
ciutadans i ciutadanes de Caldes a les
taules rodones de participació celebrades
en el procés Caldes 2020 durant els mesos
de maig i juny. Les conclusions d’aquestes
aportacions ciutadanes es coneixeran un
cop l’empresa que organitza el procés de
participació –a través de l’Ajuntament–
les hagi presentat als polítics –cal recordar
que ells no han participat en les taules
rodones– i s’hagin portat a aprovació del
Ple de la Corporació, a finals de juliol.

L’objectiu final del procés és l’elaboració
d’un Pla Estratègic, anomenat Caldes
2020, que establirà les bases per al
desenvolupament del municipi en els
propers anys.

Amb l’objectiu comú d’ambdues parts de dinamitzar, assessorar
i promocionar tota l’activitat comercial, d’empresa i autònoms
del municipi de Caldes –amb correspondència a les viles de
Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt–, AEMPRO
disposarà d’una oficina a la Fabriqueta (Equipament de
Promoció Econòmica) de Caldes per a realitzar les tasques
que estipula l’acord i que es basen en dinamitzar el mercat
laboral, oferir assessorament a empresaris i nous emprenedors,
organitzar cursos de formació per a aturats i treballadors en
actiu i un programa específic de formació per a empreses ja
creades o de nova creació.

AEMPRO durà a terme, a més, altres projectes relacionats amb
les polítiques actives per a l’ocupació i el desenvolupament
local destinades a promoure l’esperit emprenedor, la millora
de l’ocupació, la igualtat davant l’ocupació i l’articulació del
territori. En aquest sentit, l’acord subscrit aposta per afavorir
l’intercanvi d’experiències, pràctiques i projectes amb el
desenvolupament d’una xarxa de serveis.

A més de l’espai físic a la Fabriqueta, l’Ajuntament de Caldes
aporta a l’acord una dotació econòmica variable per realitzar
el conjunt d’accions i el seguiment per part del regidor i tècnic
municipal de Promoció Econòmica. AEMPRO establirà un
horari d’atenció als usuaris locals del nou servei. El regidor de Promoció Econòmica, Àngel Rusiñol, valora positivament aquest acord “en el que
ambdues parts ens afavorim de manera mútua i dinamitzem el sector empresarial, econòmic, comercial i turístic de la vila de Caldes”.

L’associació AEMPRO aglutina empreses, professionals, associacions, gremis i institucions amb vocació empresarial, amb l’objectiu de compartir
i col·laborar en activitats i serveis que es proposen i es defineixen en la pròpia associació. L’entitat té un caràcter independent i multisectorial i
el seu objectiu radica en contribuir al progrés econòmic i social de les poblacions implicades, Les 3 Viles –a través de la representació i promoció
dels interessos econòmics, socials i culturals de les seves empreses i professionals associats– si bé el conveni signat amb Caldes d’Estrac té un
àmbit estrictament local.

Des de la seva creació –fa més d’un any–, l’associació AEMPRO ha desenvolupat diversos projectes entre els que destaca l’organització a Caldes
de les 1es Jornades d’Ozonoteràpia del Maresme, que van comptar amb una àmplia participació de professionals i de les que ja se’n prepara una
segona edició que en permeti la seva consolidació.
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Les noves urbanitzacions de Les Escoles i de Can Comas
cremen etapes i són aprovades pel Ple

El Pla de les Escoles preveu
10 habitatges d’HPO mentre
que en el sector Can Comas-
Can Vidal  n’hi haurà 30, i 18

habitatges tutelats

L’alcalde, Joaquim Arnó, va defensar el nou
Pla de les Escoles que ha rebut el vist-i-plau
d’administracions superiors com ara l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) i el Departament de
Medi Ambient de la Generalitat.

Aquest nou Pla, que es va aprovar amb els vots
favorables del govern municipal, suprimeix el
túnel que l’anterior govern volia construir a sota
del pati de l’Escola Sagrada Família, fet que va
desencadenar força opinions en contra,
especialment les de la comunitat educativa.

El Ple, abans d’aprovar el Pla, va desestimar les
al·legacions presentades perquè, segons va
informar l’alcalde, “totes quedaven fora de
l’àmbit de l’actuació” i es referien a sectors
propers, no directament afectats. De fet, l’acalde
Joaquim Arnó va deixar ben clar, arran de les
paraules de la portaveu del PSC acusant el
govern municipal de perjudicar els veïns del
carrer Torrenova amb el nou Pla de les Escoles,
que “l’esmentat carrer es redueix de 10 a 6
metres” i va lamentar que “tant el PSC com els
veïns d’aquest carrer facin referència a suposats
acords verbals que no consten a cap expedient
i que curiosament només ells esgrimeixen”.

El projecte aprovat suposa una modificació de
la tipologia d’habitatges de protecció a construir
en el sector. Concretament, es faran 10
habitatges de 70 i 80 m2. Davant les crítiques
socialistes de creixement massiu, Arnó va
recordar que “la construcció massiva és la que
el seu govern va dur a terme a Ca l’Arboix  i a
més sense fer ni un sol habitatge de protecció
oficial”.

A més de l’habitatge protegit, el Pla de les
Escoles preveu l’obtenció de més de 8.600 m2
de zones verdes (més del 20%) i 3.650 m2

El Ple del dimarts 7 de juliol va aprovar aquests plans urbanístics que reformaran els respectius sectors, sense túnel per sota l’escola
i permetent la recuperació de la finca de Can Vidal del Camí Ral. A més, aquests Plan són la millor opció possible per dedicar sòl a
la construcció d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO)

d’equipaments. A banda, la vialitat (carrers)
equival a un espai de 6.456 m2 i, com a
contrapartida, els propietaris han de cedir a
l’Ajuntament un total de 18.880 m2 entre zones
verdes, equipaments i vialitat (un 58%, en front
de l’anterior pla, que contemplava 14.100 m2,
és a dir, un 43,88%).

En el mateix Ple es va aprovar –també
únicament amb el suport de l’equip de govern-
 la modificació del PGOU en el sector de Can
Comas, el que també suposa la requalificació
i ordenació de la finca de Can Vidal, on el
govern preveu construir habitatges tutelats,
un casal per a la gent gran i diversos
equipaments municipals.

Com en el cas del Pla de les Escoles, l’aprovació
provisional arribava després de rebre la
conformitat de l’ACA i dels departaments de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat.
L’alcalde va voler incidir “en la política municipal
d’habitatge de la que aquest govern tant
s’enorgulleix” i va lamentar que “les úniques
al·legacions presentades hagin estat fetes pel
PSC sense cap fonament tècnic o jurídic, amb
l’única voluntat d’aturar l’expedient, per la qual
cosa han estat desestimades”.

L’alcalde va explicar que la modificació
urbanística de Can Comas suposa una zona
verda pública superior a la cessió que estableix
la llei, així com un 20% d’habitatge de protecció
quan els municipis de menys de 5.000 habitants
no estan obligats a fer-ho, tot i que a Caldes
d’Estrac sí que s’exigeix als promotors. La
portaveu del PSC va lamentar que el govern
augmentés la densitat a la qual cosa l’alcalde
va preguntar-li que “respongui com pot
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac dur a terme
promocions municipals d’habitatge públic sense
modificar la densitat”.

L’actuació al sector Can Comas-Can Vidal preveu
diposar de 30 habitatges de protecció oficial de
90 m2, 18 habitatges tutelats de 50 m2 a Can
Vidal, a més d’un casal de 300 m2 per a la gent
gran i un centre infantil de 150 m2.
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urbanisme

A finals del mes de juny van començar les obres de construcció d’un mur de
contenció a la carretera de Sant Vicenç amb l’objectiu de reforçar el talús i evitar els
esllavissaments de terra que s’hi produeixen de forma reiterada en cas de pluja.
Aquesta actuació –que afecta el tram comprès entre Cap d’Alba i les escales del
Fondo, que també seran remodelades- és una de les previstes en el Fons Estatal
d’Inversió Local (FEIL). El cost total de l’obra és de 241.513¤, que es finançaran a
través del FEIL en el cas del mur de contenció (106.175,11¤) i per l’Ajuntament de
Caldes, pel que fa referència a l’actuació que s’executarà a les escales del Fondo,
amb un cost de 135.336,89¤.

L’altra actuació prevista en el FEIL que ja ha començat és la instal·lació de plaques
tèrmiques al CEIP Sagrada Família –el seu cost és de 46.284¤– amb l’objectiu que
estigui a punt per l’inici del curs escolar 2009-10.

El proper mes de setembre s’executarà la tercera actuació prevista en el FEIL a Caldes
que consistirà en la construcció d’un tancament retràctil a la piscina municipal –amb
un cost de 289.128,82¤– que passarà així a ser coberta durant l’hivern i descoberta
a l’estiu, i la seva dotació d’aigua calenta i calefacció a través de la col·locació de
plaques solars. També al setembre s’iniciaran les obres de construcció d’un rocòdrom
al costat de la piscina per un valor de 31.324¤.

El FEIL o Fons Estatal d’Inversió Local el va posar en marxa el govern de l’Estat per
a finançar inversions en obra pública amb la condició que siguin de nova planificació
i d’execució immediata, per ajudar a combatre l’atur. D’acord amb la convocatòria
del FEIL, a Caldes li ha correspost un import global de finançament de 472.913¤
(ràtio de 177¤ per habitant) per dur a terme les obres que us hem detallat i que
s’han d’executar abans de finalitzar l’any 2009.

Comencen les obres previstes en el
Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL)

La intervenció arqueològica a les Escales del Fondo
permet documentar un forn de calç del s. XVII

La construcció d’un mur de contenció a la carretera de Sant Vicenç i la instal·lació
de plaques tèrmiques al CEIP Sagrada Família són les dues actuacions del FEIL que
ja han començat. El tancament retràctil de la piscina –i millores diverses– i la
construcció del rocòdrom s’iniciaran el mes de setembre
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Entre el 15 i el 19 de juny, l’equip de govern municipal va promoure la intervenció
arqueològica en el lloc conegut com “el Forn de les Escales del Fondo”, situat a l’extrem
oest del nucli urbà de Caldes, entre el principi del carrer Major (al nord) i la carretera
de Sant Vicenç (a l’oest i al sud). El forn es troba en un talús que separa les pròpies
escales de la carretera, a pocs metres del naixement del carrer Major

La troballa consisteix en un
forn de calç de mitjans s. XVII

El govern municipal demanarà
un estudi arqueològic complet

a la Generalitat

La intervenció arqueològica promoguda per
l’Ajuntament ha estat de caràcter preventiu, i
ve motivada per l’execució de la construcció
del mur de contenció de la carretera de Sant
Vicenç, el qual forma part del Fons Estatal
d’Inversió Local (FEIL). Com que les obres
consisteixen en fer un mur de contenció en el
talús on hi ha les restes del forn, hi havia el risc
de que aquest resultés afectat. Per aquest motiu
l’Ajuntament va sol·licitar el passat 3 de juny la
intervenció arqueològica amb l’objectiu de
preservar el patrimoni local, i aquesta es va
autoritzar una setmana després.

La intervenció ha consistit en l’excavació
arqueològica i la documentació gràfica
exhaustiva del forn per tal de determinar l’origen
i la funcionalitat d’aquesta estructura.
Concretament, s’ha retirat la vegetació que
cobria el forn situat en el marge. Posteriorment
a la neteja de vegetació, l’equip tècnic va procedir
a l’excavació manual en extensió de l’interior
del forn i a la documentació fotogràfica i

La intervenció arqueològica a les Escales del Fondo
permet documentar un forn de calç del s. XVII

planimètrica de l’estructura localitzada.

Forn de calç de mitjans del s. XVII

L’actuació portada a terme ha permès
documentar un forn de calç de tipus efímer
–perquè estava construït en un marge i per la
tipologia estructural– que va entrar en desús a
mitjans del segle XVII. Es tracta d’un forn de
calç de planta circular de 3,40m de diàmetre
interior i, aproximadament, 4,50m d’alçària.
Una capa de vegetació i runa cobria l’estructura
localitzada.

La troballa descarta la creença popular que
suposava que aquest forn hauria estat destinat
a la producció de vidre. El forn o olla de calç
construït estava pensat per dur a terme entre
10 i 12 cuites d’entre 80 i 85 hores de cocció
cadascuna. El forn estaria dividit en dues parts,
superior i inferior.

Sota el nivell superficial, s’ha trobat la paret
d’una olla de calç, la qual consisteix en sauló
sotmès a altes temperatures. A l’interior del
forn s’ha identificat l’estrat de rebliment

consistent en pedres de mida diversa, sauló i
restes de la paret caiguda del forn. El material
de ceràmica que s’ha recuperat en el procés
d’excavació es situa cronològicament a mitjans
del s. XVII i es caracteritza per produccions de
pisa blava catalana d’influència del Renaixement,
i restes molt fragmentades d’atuells de cuina
(olles, càntirs, etc.). Aquest estrat estava cobrint
el relleixó que es troba adossat al perímetre del
forn. Es tracta d’una banqueta de pedres de
talla irregular, d’uns 1,20 metres d’alçada i entre
0,30 – 0,40 metres d’amplada, que formaven
la cambra de combustió i cendrera del forn.

Finalment, adossada a tot el perímetre del
relleixó es va identificar una capa de calç que

cobria un estrat de cendres i carbons. Aquest
estrat es troba a la base del forn constituït pel
terreny geològic i presenta una planta circular
d’1,5 metres de diàmetre.

De forma immediata, avança l’alcalde, Joaquim
Arnó, “demanarem a la Generalitat de Catalunya
a través de la Direcció General de Patrimoni,
un estudi arqueològic complet perquè la voluntat
d’aquest equip de govern és preservar el
patrimoni de Caldes d’Estrac i donar-lo a
conèixer als veïns i noves generacions”.
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agenda

Dissabte 1 i diumenge 2 d’agost
EXCURSIÓ A ANDORRA
Preu: socis 95 ¤, no socis 100 ¤, per persona
en habitació doble. Suplement habitació
individual: 2 ¤.
Inscripcions al Local de l’Agrupació:
tel 93 791 17 50
Organitza: Agrupació de Pensionistes i Tercera
Edat de Caldes d’Estrac

Dissabte 1 d’agost
SOPAR DE GERMANOR AL CARRER SANT
PERE
Organitza: Veïns del carrer. St. Pere

Diumenge 2 d’agost
D’11 a 14:30h a la Pl. Joan Maragall
PARADA DE PRODUCTES DE LA ÍNDIA
Organitza: Associació “El somriure dels nens”

Dimecres 5 d'agost
A les 18 a la Fundació Palau
Tallers intergeneracionals, per a totes les edats.
A càrrec de Pilar de Vilar, psicòloga dels Serveis
Socials,
Plaçes limitades.
Cal inscripció prèvia a Serveis Socials.
Tel. 93 791 00 05.
Organitaza: Regidoria de Serveis Socials de
l'Ajuntament de Caldes d'Estrac

Dissabte 8 d’agost
2a CURSA-EXHIBICIÓ D’OFNIS (objectes
flotants no identificats)
Bases i inscripcions: Espai Jove. Tel. 93 791 17
78 i http://caldes-jove.blogspot.com
Organitza: Espai Jove de Caldes d’Estrac

A les 23 h a la Pèrgola del Parc Muntanyà
2a MOSTRA DE GUITARRA DE CALDES
D’ESTRAC
JAVIER OLONDO & FRIENDS
(guitarra pont de cultures)
Preu: 5 ¤
Organitza: Arrels Cultura

Del dilluns 10 al dijous 13 d’agost
De 09h. a 13h. i de 15h. a 19h al Pavelló
Poliesportiu Municipal
CURS INTERNACIONAL DAITO
RYU/AIKIJUJUTSU.
A càrrec del Mestre Masunori Araki.
Organitza: Aikido Estrac.
Col·labora:  Regidoria d’Esports

AGOST i SETEMBRE  2009

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 “Estampes de platja” d’en Jaume Pomà
De l’11 al 20 de setembre
Inauguració: divendres 11 de setembre a les 19h,
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h i de 18 a 20h, dissabtes i diumenges d’11 a
14h i de 18 a 20h
Lloc: Equipament de Promoció Econòmica i Cultural

Exposició: “Apel·les Fenosa. L’espiritualitat de la matèria”
FUNDACIÓ PALAU
Fins a finals d’agost
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

HORARI PISCINA MUNCIAL
Fins el 5 de setembre de 2009
Horari: de Dilluns a Divendres, de 09:30 a 13h i de 15h a 18h
Dissabte, de 10h a 14h
Més informació adreceu-vos al Pavelló Municipal, o al telf. 93.791.29.92
Servei de socorrista durant totes les hores d’obertura.

XIII EDICIÓ DEL TORNEIG DE FUTBOL SALA
Del 16 d’agost al 4 de setembre, de 18 a 23h (aprox.)
Les finals es jugaran el dia 4 de setembre a partir de les 18h
Organitza: Club Caldes d’Estrac de Futbol Sala.
Col·labora: Àrea d’Esports

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

3,5 i 6 d’agost a la tarda
Campionat social de dupletes femenines. Quota indicativa. Dupletes formades per
sorteig, premis a les tres millors classificades. Organització segons el nombre de
participants.

17, 19 i 20 d’agost a la tarda
Campionat social de dupletes masculines. Quota indicativa. Dupletes formades per
sorteig, premis als tres millors classificats. Organització segons el nombre de participants.

26 i 27 d’agot a la tarda
Torneig Super Campions. Els tres primers classificats dels torneigs de dupletes femenines
i masculines s’enfrontaran entre ells. Premi al primer i segon classificat.

29 d’agost a les 17h
Torneig infantil de Festa Major. Gratuït. Obert. Per a infants de 4 a 12 anys. Premis per
a tots els participants.

Organitza: Club de Petanca de Caldes d’Estrac
Aquesta programació d'activitats es pot
veure alterada per canvis de darrera
hora
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Agost - setembre dia a dia
Dimecres 12 d'agost
A les 18 a la Fundació Palau.
Tallers intergeneracionals, per a totes les
edats.
A càrrec de Pilar de Vilar, psicòloga dels
Serveis Socials,
Plaçes limitades.
Cal inscripció prèvia a Serveis Socials.
Tel. 93 791 00 05.
Organitaza: Regidoria de Serveis Socials de
l'Ajuntament de Caldes d'Estrac

Dissabte 15 d’agost
A les 19:30 h a la Pèrgola del Parc Joan
Maragall
AUDICIÓ I BALLADA DE SARDANES
Organitza: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac

A les 23h a la Pèrgola del Parc Muntanyà
2a MOSTRA DE GUITARRA DE CALDES
D’ESTRAC
ENTREDOS. Elisabeth Roma i Víctor Valls
(música meditarrània)
Preu: 5 ¤
Organitza: Arrels Cultura

Dissabte 15 i diumenge 16 d’agost
De 10 a 20 h a la zona esportiva de la platja
de Caldes
IV CAMPIONAT DE VÒLEI PLATJA (Copa
Catalunya). 4 vs 4 i 2 vs 2..
Durant tot el cap de setmana, hi haurà
instal·lada una zona lúdica/infantil per a
tothom!!
Més informació mitjançant www.caldetes.cat
i www.duplexmedia,net
Organitza: Duplexmedia
Col·labora:  Àrea d´Esports

Dimecres 19 d'agost
A les 18 a la Fundació Palau.
Tallers intergeneracionals, per a totes les
edats.
A càrrec de Pilar de Vilar, psicòloga dels
Serveis Socials,
Plaçes limitades.
Cal inscripció prèvia a Serveis Socials
Tel. 93 791 00 05.
Organitza: Regidoria de Serveis Socials de
l'Ajuntament de Caldes d'Estrac

Dissabte 22 d’agost
A les 18h a la Sala Cultural
PETANCA. ASSAMBLEA GENERAL
Organitza: Club Petanca de Caldes d’Estrac

A les 23h a la Pèrgola del Parc Muntanyà
2a MOSTRA DE GUITARRA DE CALDES
D’ESTRAC
PI DE LA SERRA + Amadeu Casas
(Cançó d’autor)
Preu: 5 ¤
Organitza: Arrels Cultura
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Diumenge 23 d’agost
Durant tot el dia al Passeig dels Anglesos
FIRA DE PINTURA
Durant tot el dia al Parc Joan Maragall
FIRA D’ALIMENTACIÓ I ARTESANS
Organitza: Arrels Cultura

Dimecres 26 d'agost
A les 18 a la Fundació Palau.
Tallers intergeneracionals, per a totes les
edats.
A càrrec de Pilar de Vilar, psicòloga dels
Serveis Socials,
Plaçes limitades.
Cal inscripció prèvia a Serveis Socials.
Tel. 93 791 00 05.
Organitaza: Regidoria de Serveis Socials de
l'Ajuntament de Caldes d'Estrac

Dissabte 29 d’agost
A les pistes de vòlei platja
DORMIDA
La 16a edició de la Dormida ens porta tot
aquest seguit de concerts:
A les19h comença  l’Animació infantil.
De 21 a 23h  hi haurà servei de bar i sopar.
A partir de les 23h els encarregats d’animar
la Dormida serà el grup SANJOSEX. El
seguirà el grup ANIMALANIMA a les 00:30h
A les 2 h agafarà el relleu el grup LES
MADELEINES i a les  3:30h serà el torn del
grup SHERPAH
Els intermitjos estaran amenitzats per la
percussió dels Diables d’Estrac “D’ESTRAC
TUKUPAK”
A les dues carpes hi trobarem a QUI
FACTORY I DJ VIVES (carpa dj’s) i a
CONVENIO LATINO (carpa Hip Hop)
Per més informació podeu consultar:
www.myspace.com/dormidafest
Organitza: Colla de Diables

Diumenge 30 d’agost
MINI-CREUER A LES ILLES MEDES
Preu: 36 ¤, més 6’50 ¤ del vaixell
Inscripcions: Local de l’Agrupació de
Pensionistes. Tel. 93 791 17 50
Organitza: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

Dissabte 5 de setembre
De 10 a 13h i de 15 a 18h al Pavelló
Poliesportiu Municipal
II FESTA DE CLOENDA DE L’ESTIU I
CLOENDADEL II CAMPUS LÚDIC-
ESPORTIU
 Inflables flotants i diversió en remull a la
Piscina Municipal
Organitza: Regidoria d´Esports.

Diumenge 6 de setembre
D’11 a 14:30 h a la Pl.Joan Maragall
PARADA DE PRODUCTES DE LA ÍNDIA
Organitza: Associació “El somriure dels nens”

A les 12h, a l’entrada de Can Muntanyà
I TORNEIG DE SIMULTÀNIES D’ESCACS
Amb la participació del jugador internacional
argentí Juan Santiago Morabich
Inscripcions obertes
Més informació; Pavelló  Poliesportiu Municipal
de Caldes, o al tel. 93.791.29.92
Organitza: Club Escacs Llavaneres.
Col·labora: Àrea d’Esports.

Divendres 11 de setembre
A les 12h, al Parc Can Muntanyà, al Mirador de
l’Onze de Setembre (nou emplaçament)
CELEBRACIÓ DE LA DIADA NACIONAL DE
CATALUNYA
Acte oficial i ofrena floral d’entitats i particulars
de Caldes d’Estrac

Tot seguit, al mateix indret
INAUGURACIÓ DEL MIRADOR DEDICAT A
L’ONZE DE SETEMBRE
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac

Dimecres 16 de setembre
“SORTIM A PASSEJAR”
Passejades en grup pel municipi dirigides a la
gent gran de Caldes.
Cal inscripció prèvia a Serveis Socials de
l’Ajuntament. Tel. 93 791 00 05
Organitza: regidoria Serveis Socials Ajuntament
de Caldes d’Estrac

A les 17:30h a l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural
XERRADA: “ Gestió de les preocupacions”
A càrrec d’en Francesc Fossas, psicòleg
Organitza:Àrea de Serveis Socials Ajuntament
de Caldes d’Estrac

Dijous 17 de setembre
A les 18h a l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural
PROVA DE NIVELL PER AL CURS DE CATALÀ
PER A ESTRANGERS-
NIVELL B2
Les persones interessades  en fer el curs han
de presentar-se per fer la prova de nivell. Amb
el resultat de les proves es crearà un grup del
mateix nivell. Places limitades a 25 persones.
Organitza: Consell Comarcal del Maresme, CNL
del Maresme, i Ajuntament de Caldes d’Estrac

FESTA MAJOR DE CALDES D’ESTRAC
Del 29 d’agost al 13 de setembre
Consulteu programa específic
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esports

Intensa activitat esportiva durant l’estiu
Amb l’arribada de l’estiu i el temps de lleure, les instal·lacions esportives de Caldes s’omplen d’usuaris disposats a realitzar les activitats
físiques que s’hi programen. A més, la Regidoria d’Esports organitza durant l’estiu diversos esdeveniments a l’aire lliure

Un centenar
d’infants
assisteixen al 2n
Campus Lúdic
Esportiu
La Regidoria d’Esports ha endegat enguany
amb èxit el segon campus que cada any
organitza per als infants de Caldes. Un
centenar de nens d’edats compreses entre
els 3 i els 12 anys van començar el passat
25 de juny aquesta programació esportiva
infantil que a més de la formació esportiva
com a eix bàsic de treball, es basa també
en els conceptes lúdics i educatius
prioritaris per a cadascuna de les edats
dels participants. El programa d’activitats
del campus d’enguany presenta algunes
novetats respecte a l’edició de l’any passat,
com les sortides per assistir al que s’ha
anomenat “bateig de mar” –que compta
amb la col·laboració del CN El Balís–, curs
i perfeccionament de natació, visites
culturals a la Fundació Palau, sortides a
parcs aquàtics i, com a principal novetat de
la temporada, la recuperació de les tradicions

El pavelló poliesportiu, la piscina i la platja de Caldes són l’escenari
de totes aquestes activitats esportives i d’oci que es realitzaran
durant l’estiu. Així, l’Ajuntament ha posat a punt, un any més, les
instal·lacions de la piscina municipal perquè els caldencs i
caldenques que ho desitgin puguin gaudir-ne fins al 5 de setembre,
durant l’horari establert (de dilluns a divendres, de 9,30 a 13h i de
15 a 18h, i dissabtes de 10 a 14h). Es tracta d’un equipament en el
que el govern ha realitzat tota una sèrie de millores i en el que ja
es treballa en projectes futurs.

populars, sobretot històries del municipis.

El passat 9 de juliol els nens i nenes del
Campus van tenir l’oportunitat de viure el
pas del Tour de França per Caldes. Per a

aquesta ocasió, els infants van elaborar
una pancarta de suport als corredors que
van desplegar a l’alçada del pavelló durant
el pas de la prova internacional de ciclisme.

Algunes de les activitats previstes en les instal·lacions esportives
municipals del pavelló i el seu entorn durant l’estiu 2009 són el
Curs Internacional Daito Ryu/Aikijujutsu, amb el Mestre Masubori
Araki, tot un esdeveniment per a Caldes que tindrà lloc entre els
dies 10 i 13 d’agost, organitzat per Aikido Estrac amb la col·laboració
de l’Ajuntament.

A partir del 16 d’agost tindrà lloc la tretzena edició del Torneig de
Futbol Sala, que finalitzarà amb la disputa de les finals el 4 de
setembre, en el marc de la Festa Major 2009.

Les instal·lacions esportives situades a la platja de Caldes són
l’escenari de nombroses activitats a l’aire lliure entre les que enguany
destaca el IV Campionat de Vòlei Platja 4 vs. 4 i 2 vs. 2, puntuable
per a la Copa Catalunya, que es disputarà els dies 15 i 16 d’agost.
Aquest torneig comptarà amb la instal·lació d’una zona lúdica per
a infants mentre es celebrin els partits.

Altres activitats esportives destacades a Caldes per a aquest estiu
són la celebració del 1r Torneig de Simultànies d’Escacs, que portarà
al municipi la presència del jugador internacional argentí Juan
Santiago Morabich el proper 6 de setembre a l’entrada de Can
Muntanyà. El Torneig de Petanca de Festa Major completa el
programa d’esports estiuenc, amb aquest clàssic que cada any
compta amb una destacada participació.

La 2a Festa de Cloenda de l’Estiu el dia 5 de setembre, clourà l’estiu
esportiu i el campus  amb una gran festa a la piscina municipal,
amb inflables flotants i diversió assegurada.
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notícies

La celebració de l’11 de setembre
estrenarà nou emplaçament
La celebració d’enguany de
la Diada Nacional de Catalunya,
l’Onze de Setembre, es
realitzarà a un nou indret situat
al Parc de Can Muntanyà. Es
tracta del que s’anomenarà
Mirador  de l ’Onze de
Setembre, lloc condicionat per
l’Ajuntament de Caldes per a
celebrar l’acte oficial i l’ofrena floral tradicionals de cada any amb motiu
de la Diada Nacional de Catalunya. Amb aquest acte i la posterior
inauguració oficial del nou emplaçament –una placa recordarà l’Onze
de Setembre–, Caldes disposarà d’un espai dedicat en exclusiva a la
Diada i a la història de Catalunya.

“Mar i natura” és el nom triat pels membres de l’entitat, una vintena
de pares i mares de Caldes d’Estrac que es van conèixer a través de
l’Escola Sagrada Família ja que tots hi porten els seus fills. Tal i com
expliquen els membres de la junta de la nova associació, “som un grup
de gent que pretenem organitzar activitats aprofitant aquesta façana
marítima tan magnífica que té Caldes. Volem que el poble miri al mar
durant tot l’any”.

La recent nascuda “Mar i natura” ja té preparades moltes activitats com
ara recuperar la memòria oral dels pescadors, fer un open de vela, organitzar
tallers de restauració de barques, cinema a la fresca a la platja per a potenciar
la relació dels veïns... Una de les accions preteses que més interès els
desperta és treballar de bracet amb l’Associació Local de Pescadors per a
promoure el traspàs d’informació i tradicions als infants caldencs.

L’entitat està portant a terme una campanya de captació de socis perquè
el que volen els seus integrants és “ser quants més millor perquè tots
hem de mirar cap al mar i potenciar el gran actiu marítim de la vila”.
“Mar i Natura” és molt més que vela i per això ja des dels seus inicis
vol anar més enllà i atraure tothom, grans, joves i petits a qui els agradi
Caldes, el mar i la seva gent.

Per donar-se a conèixer entre la gent del poble, “Mar i Natura” ha creat un
logotip perquè la gent l’identifiqui i l’han estampat a samarretes que es van

Caldes veu passar el Tour

Neix una nova entitat amb
l’objectiu de recuperar la cultura
del mar

La 6a etapa del Tour de França que cobria el trajecte Girona-Barcelona,
va passar per Caldes, com ja us vam informar en l’anterior edició del
Portada. Van ser moltes les persones que malgrat la pluja van sortir al
carrer per a rebre l’espectacularitat d’aquesta prova esportiva. A més
dels corredors que competeixen per aconseguir el triomf final, la caravana
del Tour també compta amb 180 vehicles d’espònsors, curosament
decorats, que aporten el color de la prova esportiva.

lliurar a tots els participants del Ir Open Obert de Vela que va tenir lloca a
Caldes els dies 25 i 26 de juliol. L’associació vol incidir especialment “tant
en la voluntat pedagògica com en la de lleure que volem transmetre en
totes les activitats que organitzarem, amb l’objectiu de recuperar la tradició
marítima de Caldes i tota la cultura i activitat que això pot suposar”.

La voluntat de “Mar i Natura” de participar en totes les activitats que
pugui també tindrà una primera mostra en la Cursa d’Objectes Flotants
No Identificats que es celebrarà a la platja de Caldes el 8 d’agost,
organitzat per la Regidoria de Joventut.
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La Creu Roja de Caldes va realitzar un simulacre de
salvament de nàufrags per donar a conèixer la tasca que es
duu a terme des de l’entitat en cas d’accident marítim o
qualsevol altre tipus d’incident.
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Bones propostes del Q-
Ral per l’estiu
Tots aquells/es joves que disposin del Carnet
del Territori Q-Ral –que agrupa els municipis
d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, Canet de
Mar i Caldes d’Estrac- podran gaudir de les
bones propostes d’aquesta programació de
concerts que inclou el servei de bus nocturn
gratuït. A més del concert que La Salseta del
Poble Sec oferirà a Arenys de Mar el proper 14
d’agost dins els actes de les festes de Sant Roc,
el Q-Ral inclou Caldes en la seva programació
amb La Dormida del proper 29 d’agost o la Nit
Jove 2009, el proper 11 de setembre, dins els
actes de la Festa Major.

La qualitat de les propostes del Q-Ral ha fet
que augmenti el número de joves que s’apropen
a l’Espai Jove de Caldes per a obtenir el seu
carnet Q-Ral. Podeu informar-vos-en al web
www.q-ral.cat i al web jove de Caldes,
http://caldes-jove.blogspot.com.

La tercera fase de
renovació de
l’enllumenat, a punt
Camí Ral, Callao i Molí són les properes vies
en les quals l’Ajuntament procedirà a renovar
l’enllumenat públic. Es tracta de la tercera fase
del projecte, que es farà en els mesos d’estiu
i que ja ha finalitzat en altres punts de Caldes
com la Riera i els carrers Major, de l’Església i
un i Camí Nou.

Aquesta actuació en l’enllumenat públic del
poble compta amb un pressupost global de
128.000 euros d’inversió prevista pel govern
municipal, que té la ferma voluntat de renovar
la xarxa un cop vist l’estat deficient en la que
aquesta es troba. L’alcalde, Joaquim Arnó,
lamenta la manca d’actuacions realitzades pel
PSC mentre van ser al govern i assegura que
“hem rescatat aquests ajuts perquè no ens
perdonaríem que els ciutadans de Caldes
haguessin de pagar aquesta actuació quan les
subvencions estaven concedides de feia temps”.

Ajuts per integració a la
TDT per a col·lectius en
risc d’exclusió
El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha
posat en coneixement de l’Ajuntament de Caldes
l’entrada en funcionament d’un pla d’ajut per
a integració a la plataforma digital per aquells
col·lectius de persones en risc d’exclusió social.
Per a beneficiar-se d’aquest pla d’ajut s’ha de
complir diversos requisits com residir en un
municipi afectat per l’apagada de la Fase 1 (que
és el cas de Caldes), pertànyer a un dels
col·lectius  en risc d’exclusió –tenir un grau de
discapacitat agregada del 33% o més de tipus
auditiu o visual, tenir més de 65 anys i un nivell
II o III de dependència, persones majors de 80
anys que viuen soles o amb persones de més
de 80 anys- no haver estat mai beneficiat per
cap Pla d’Ajut i no disposar actualment de
sintonitzador TDT en el seu domicili.

Per ampliar informació sobre aquests ajuts, es
pot trucar al telèfon 902 014 554  o accedir al
portal www.infoayudastdt.red.es. També podeu
dirigir-vos a l’Ajuntament de Caldes físicament
o trucant al 93 791 00 05.

Més de 600 partits de ping-pong amenitzen
l’Espai Jove
L’èxit de participació en el 2n Campionat Intermunicipal de Ping-Pong amb un total de 25
joves inscrits ha fet que al llarg del mes de juliol es disputin més de 600 partits. Aquest campionat
s’adreça a joves d’entre 15 i 35 anys de les poblacions de Caldes, Arenys de Mar, Arenys de Munt,
Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt. Les finals del torneig es realitzaran a finals
de mes –en el moment de tancament de la present edició del Portada– i els premis els ofereixen
la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de La Tasqueta de Caldes.

Can Funky i Hotel Cochambre actuaran en la
Nit Jove 2009

Tot a punt per a la 2a Cursa d’Objectes Flotants
No Identificats
Es tracta de la segona edició d’aquesta original
i vistosa proposta de la Regidoria de Joventut
per a l’estiu 2009. Els Objectes Flotants No
Identificats, batejats amb el nom d’OFNIS, són
una mena d’andròmines però en comptes
d’anar per terra, floten a l’aigua. Tothom pot
construir-se un OFNI per a participar en aquesta
divertida i vistosa cursa, però per a qui no sabés
per on començar, a l’Espai Jove s’ha fet durant
el mes de juliol un taller per a iniciar-se en aquest món dels OFNIS.

La cursa tindrà lloc el proper 8 d’agost a la platja de les Barques i les bases per a participar-
hi es poden consultar a l’Espai Jove o bé al web Jove de Caldes, http://caldes-jove.blogspot.com.

Sl proper 11 de setembre, la Festa Major
celebrarà la Nit Jove 2009, en la que s’han
programat els concerts de Can Funky, grup
guanyador de la votació popular del concurs
de maquetes Fr3qüència 3.0 –organitzat per
les regidories de Joventut de Les 3 Viles- , i
el que oferirà Hotel Cochambre, que amb el
seu Cucaracha Tour omplirà l’esplanada de
Can Muntanyà de gresca, ball i festa. El
primer concert serà a les 12 de la nit i el
segon a l’1,30h. No us ho podeu perdre!
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Caldes participa a les Jornades
Gastronòmiques del Tomàquet del Maresme
La creativitat i la qualitat es van unir en la presentació de les Jornades
Gastronòmiques del Tomàquet del Maresme, que es va fer al parc de Ca l'Alfaro
de Sant Andreu de Llavaneres

Restauradors del Maresme van oferir dijous 16 de juliol les seves darreres creacions
culinàries amb el tomàquet com a protagonista en la presentació de la quarta edició de
les Jornades Gastronòmiques del Tomàquet del Maresme. És una cita anual que organitza
el Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme, que aquest any s'ha posat en
marxa a Sant Andreu de Llavaneres. Els menús del tomàquet se serviran fins al 31 d'agost
en 48 restaurants de 13 poblacions de la comarca, entre les que es troba Caldes d’Estrac.

L'acte, que es va fer amb el parc de Ca l'Alfaro com a escenari, va ser força concorregut.
Autoritats –per part caldenca va assistir-hi el regidor Marcos Blázquez–, restauradors
i veïns no es van voler perdre la cita gastronòmica del tomàquet. Després dels
parlaments protocolaris, es va oferir un tast popular en el recinte, on es van exposar
diferents varietats de tomàquet (de Montserrat, de l'Empordà...).

Els assistents van poder comprovar que la Mostra té autèntiques obres d'art culinàries.
Els restauradors van demostrar en la degustació popular que amb un ingredient tan
bàsic com el tomàquet es pot reinventar la cuina.

"Les 3 Viles" es promocionen
turísticament amb una
nova guia
Consolidar-se com a destinació turística de qualitat, objectiu
d’aquesta nova acció conjunta dels tres municipis

L’Hotel Can Móra de Dalt de Sant Vicenç de Montalt va ser l’escenari
el passat 10 de juliol de la presentació de la nova guia turística de Les
3 Viles (Caldes d’Estrac, Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de
Montalt). Amb aquesta nova publicació, els tres municipis refermen el
seu compromís de promocionar-se conjuntament per a consolidar-se
com a destinació turística

L’acte de presentació va reunir un centenar de persones del món
empresarial i turístic de les tres poblacions, així com de la comarca. Els
alcaldes de Les 3 Viles, Joaquim Arnó (Caldes), Bernat Graupera (Sant
Andreu de Llavaneres) i Miquel Àngel Martínez (Sant Vicenç de Montalt)
van destacar en les seves intervencions, que l’objectiu dels tres municipis
amb l’edició d’aquest document consisteix a consolidar-se com a
destinació turística de qualitat, amb la garantia de comptar amb una
àmplia oferta cultural, de lleure i esportiva “que es fa possible gràcies
a la unió de les tres poblacions”, van coincidir els tres alcaldes, que
també van mostrar la seva satisfacció de veure com avança aquest
projecte conjunt de cooperació i de mancomunació de serveis, que més
enllà de la promoció turística, està suposant un treball coordinat en
moltes altres àrees municipals.

El llibre recull imatges i textos que mostren els trets característics més
rellevants de Les 3 viles, i fa especial èmfasi en la bellesa del paisatge,
enclavat entre el mar i la muntanya, en la variada oferta d'activitats
culturals i esportives, i en la riquesa de la gastronomia local. De la guia,
se n'han editat 15.000 exemplars, en català, castellà, anglès i francès, que
es distribuiran per establiments turístics de la comarca. El llibre compta
amb el patrocini d'Acesa i la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Els tres municipis fa temps que van decidir unir esforços per tal de
promocionar-se turísticament i econòmicament. El primer pas es va fer
l'any 2007 amb la presentació de la marca de Les 3 viles, després de
dos anys de treball conjunt. Aquesta marca aplega, des d’aleshores,
sota un mateix logotip, el comerç i el turisme de les poblacions de
Caldes d'Estrac, Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt.
Entre els trets característics que des d’aleshores s'han promocionat
conjuntament i que en aquesta guia hi tenen un pes específic molt
important, en destaca la gastronomia, el comerç i l'oferta d'activitats
esportives, de lleure i de cultura.

Cal recordar que el logotip de Les 3 viles representa els eixos més
característics de les tres poblacions: el mar i la muntanya, i l'eslògan,
“El plaer de viure”, transmet la idea de qualitat de vida, incidint en la
recerca d'un turisme de qualitat. Un dels objectius de la guia turística
és exposar a través d'imatges i de textos la variada oferta de lleure dels
tres municipis que, en total, ofereixen: un port esportiu, tres camps de
golf, una hípica, més de 50 restaurants, sales d'exposicions i museus
de prestigi, un centre de termalisme i talassoteràpia i jornades i fires
gastronòmiques amb productes amb marca de garantia de qualitat,
com els pèsols de Llavaneres.
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Amb el més de juliol finalitzat acaba també
la quarta edició de Poesia i +, el festival d’estiu
de Caldes d’Estrac, que cada any va assolint
progressivament els seus objectius. Parlem
amb el director de la Fundació Palau, Josep
Sampera que assumeix la responsabilitat de
dirigir el Festival, amb la col·laboració destacada
de l’Ajuntament de Caldes.

Com va néixer el Festival POESIA i +?

De fet l’embrió de l’actual Festival apareix, amb
la Fundació, el 2003. Josep Palau i Fabre, des
del primer moment, va programar recitals i
petits espectacles per a les nits d’estiu de Caldes.
A partir de 2006, d’acord amb la regidora de
Cultura d’aleshores, Rosabel Cantenys, es
decideix impulsar un festival més ampli, amb
una proposta singular i diferenciada, orientada
a la projecció exterior del municipi i de la
Fundació i a confirmar el nostre compromís
amb la cultura. La incorporació al projecte de
la Institució de les Lletres Catalanes de la
Generalitat, com a tercera pota, li acaba de
donar l’estabilitat necessària.

Caldes celebra les festivitat de
la Mare de Déu del Carme

Com cada any en arribar el dia 16 de juliol, Caldes
celebra la festivitat del Carme amb actes que organitzen
entitats –Associació de Pescadors, Parròquia de Santa
Maria, Arrels Cultura i l’Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat– o l’Ajuntament. Enguany el programa es
va concentrar en el cap de setmana del 18 i 19 de juliol,
amb actes l’audició i ballada de sardanes, un magnífic
concert de piano a quatre mans, la tradicional Missa
Solemne i ofrena floral a la Mare de Déu del Carme, la
Fira d’Alimentació i Artesans i les havaneres que enguany
va oferir el grup Havana Xica.

El Poesia i + assoleix objectius

Arribar a la quarta edició ja és tot un èxit?

Em sembla que sí. De fet en aquest període
hem vist com desapareixien festivals o com
pobles que n’havien creat els perdien, mentre
el nostre es consolidava. Ara és bastant conegut
i els artistes tenen interès a venir, cosa que
facilita, per exemple en un any difícil com aquest,
tirar endavant.

No hi ha massa acumulació d’actuacions?

El festival s’adreça a un públic molt ampli i
divers, no només a les persones del poble, sinó
que vol tenir, i té, projecció a la zona, a les

comarques veïnes, a Barcelona… En aquest
sentit, necessita densitat i diversitat de
propostes. No es tracta que cada persona ho
pugui seguir tot, sinó que un públic ampli hi
trobi cadascú allò que li interessi. I de totes
maneres, els moments en què hi ha altres
celebracions populars a Caldes (festa del Carme,
sopar de geganters,…) ens abstenim de
programar.

Per altra banda, Caldes compta actualment amb
més oferta cultural la resta de l’estiu, impulsada
per l’Ajuntament. Durant el juny tenim el cicle
Petitsons, que organitza Dsoundgrup i que
també es celebra a la Fundació, i a l’agost la
Mostra de Guitarra, organitzada per Arrels
Cultura, a la pèrgola del Parc Muntanyà.

Com pot un poble petit com Caldes sostenir un
festival com aquest?

L’Ajuntament continua donant el seu suport,
però està clar que no n’hi ha prou. Cal buscar
els recursos fora. Només un projecte d’una
certa envergadura i singularitat pot obtenir un
suport important. I nosaltres l’hem aconseguit,
tant a nivell institucional (Diputació i

Generalitat), com privat (Caixa Laietana, Hotel
Colon, Can Suñé,…).

Cal considerar també que és una programació
econòmicament modesta, encara que
culturalment exigent. El nostre Festival ha donat
sempre prioritat a espectacles de petit format,
més assequibles, però sempre de qualitat. I ja
he dit que també ajuda  la complicitat d’alguns
artistes, per la seva antiga amistat amb Palau
i Fabre o pel prestigi del Festival. Per altra banda,
la combinació d’espectacles gratuïts i de
pagament –i l’oferta de diferents tipus
d’abonament–  fa que resulti molt accessible
per al públic.

Finalment, quina valoració podem fer del Festival
d’enguany?

A principi d’any, per les dif icultats
econòmiques actuals, el vam veure perillar.
Però finalment vam aconseguir fer una
programació de molt nivell que, en general,
ha comptat amb molt bona acollida del públic,
tant del que es va fent fidel, com de persones
que, dia a dia, van descobrint el Festival, la
Fundació i Caldes d’Estrac.
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Després de l’èxit assolit en la seva primera
edició, la Mostra aposta per mantenir la vocació
didàctica de la guitarra com a instrument noble,
versàtil, popular i entranyable que forma part
de la nostra cultura musical, i d’altra banda, la
qualitat d’uns concerts excepcionals, amb uns

Dissabte 8 d’agost
arrenca la 2a
Mostra de Guitarra
de Caldes d’Estrac

artistes de solvència contrastada, cadascun
d’ells en la seva especialitat, que donaran el
millor de si mateixos.

Enguany, l’organització –Arrels Cultura–, amb
el suport de l’Ajuntament ha programat tres
actuacions, totes elles de primer nivell. El dissabte

8 d’agost obrirà la Mostra en Javier Olondo, un
reconegut guitarrista que ja va delectar el públic
caldenc en l’edició de l’any passat, encomanant
tothom el gust per la fusió i l’intercanvi de cultures
musicals, gràcies a un acurat domini d’aquest
instrument de corda. Concretament, l’artista
interpretarà des de clàssics espanyols fins a peces
del folklore popular cubà.

Dissabte 15 d’agost, serà el torn del duet
Entredos, format per l’Elisabeth Roma i en Víctor
Valls, els quals fusionaran poètica, visual i
musicalment la seva interpretació de la cultura
mediterrània.

Tancarà la 2a Mostra de Guitarra el 22 d’agost
tota una llegenda viva de la cançó d’autor, en
Quico Pi de la Serra, acompanyat del guitarrista
de blues més prestigiós de l’escena catalana,
l’Amadeu Casas.

Totes les actuacions tindran lloc a les 11 de la
nit, aquesta vegada tres dissabtes del mes
d’agost (8, 15 i 22), en un marc incomparable
com és la pèrgola del Parc Muntanyà, on hi
haurà servei de bar per als assistents. L’entrada
costa 5 euros i es pot comprar de forma
anticipada a la botiga Arrels (Camí Ral, 23).
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Meduses: prevenció de les picades i primers auxilis
La conferencia “Meduses: prevenció i primers auxilis” va reunir a
Caldes unes 40 persones, integrants dels equips de la Creu Roja de
Caldes d’Estrac i de l’empresa de vigilància i prevenció de les platges,
Pro-Activa Serveis Aquàtics SL, així com els cossos de socorristes de
Malgrat de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, San Vicenç de Montalt,
San Pol de Mar, Vilassar de Mar i Cabrera. La conferència, organitzada
per la regidoria de Sanitat i impartida per la biòloga marina de l’Institut
de Ciències del Mar (ICM) del Consell Superior d’Investigacions
Científiques, Verònica Fuertes, va permetre implementar la preparació
sanitària del servei de socorristes que vetllen per una bona assistència
dels usuaris de les nostres platges.

Les meduses són animals invertebrats amb un cos format d’aigua en
gairebé la seva totalitat. Viuen al mar, flotant, i quan són adultes són
pelàgiques. Gairebé no tenen capacitat de moviment i van a la deriva
per la força dels corrents marins que en algunes ocasions les traslladen
i les arrosseguen a la costa. El 95% de las espècies de meduses compten
amb unes cèl·lules amb toxines que reben el nom de cnidocists o
nematocists, distribuïdes por la superfície del seu cos, especialment als
tentacles, i ho utilitzen com a sistema de defensa i captura de preses.

L’arribada de les meduses aïllades o en grup format per eixams a les
nostres costes –de forma imprevisible - afecta un número considerable
de persones que requereixen d’una posterior atenció sanitària. Els serveis
de vigilància i prevenció sanitària de les platges atenen un número
creixent d’incidències per meduses cada any.

Què cal fer si tus ha picat una medusa?

 No us rasqueu, ni fregueu amb res la zona afectada, ni amb tovalloles,
ni amb sorra...

 No utilitzeu mai aigua dolça ni amoníac per a netejar la picada.

 Poseu-hi una bossa amb gel damunt la zona afectada durant uns 5
minuts. Mai s'ha de posar el gel directament sobre la pell. Si la coïssor
no s'atura, podeu repetir l'aplicació de la bossa amb gel durant 5 minuts
més.

 Cal extreure qualsevol resta de tentacle que estigui adherit a la pell,
tenint cura amb els dits. Si després de l’aplicació del gel, l’estat de la
persona empitjora amb complicacions respiratòries, convulsions o
alteracions cardíaques, se l’ha de traslladar directament a l’hospital més
pròxim.

 Cal que teniu especial cura si alguna vegada ja us ha picat una
medusa, perquè podeu estar sensibilitzats i, en cas de segona picada,
es pot produir una reacció més severa.

 Sempre que sigui possible cal identificar l’espècie de medusa que
ha ocasionat la picada perquè això facilita l’elecció del protocol o
tractament mèdic a seguir.

Espècies més comunes a la costa catalana:

Al mar mediterrani existeixen al voltant de 450 espècies de medues, de
les quals 8 són les que arriben a les costes catalanes amb una certa
freqüència.

Una de les meduses més comunes al mediterrani és la Pelagia noctiluca,
que té un color rosat. Les meduses s’agrupen en eixams composats, a
vegades, per més d’una espècie.

Andreu Requejo
Tècnic de Salut de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

SANCIÓ SEGONS NORMATIVA PER ALS INCÍVICS
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medi ambient

“Aprendre a menjar
sa a la platja” va ser el
títol del taller celebrat el
passat 12 de juliol al parc
Maragall amb l’objectiu
d’explicar la necessitat
de mantenir una dieta
equil ibrada durant
l’estiu, i adaptar-la a les
n e c e s s i t a t s  q u e
provoquen les altes
temperatures i  la
necessitat constant
d’hidratació que pateix
l’ésser humà.

El curs, impartit per la
dietista Núria Beà, de
l ’ e m p r e s a  G a n
–coorganitzadora del
taller amb l’Ajuntament– va servir per donar les pautes essencials a tenir en compte per elaborar
menús durant l’estiu. Amb el patrocini d’empreses líders del sector de l’alimentació, després de la
part pràctica es va procedir a l’elaboració de menús per emportar a la platja o d’excursió durant
l’estiu. Al final de l’acte es van repartir per gentilesa dels patrocinadors diversos productes com pasta
i tuppers entre els assistents.

Cal destacar l’èxit de la convocatòria d’aquest taller que va servir per apuntar consells bàsics a seguir
a l’estiu, estació de l’any en la que l’ésser humà necessita ingerir aliments que hidratin al màxim el
cos per a compensar l’aigua que es perd per les altes temperatures que es registren. Us oferim alguns
dels consells més destacats durant aquest curs.

Fa poc heu rebut una carta informativa de la
liberalització del mercat elèctric que s’està duent
a terme als diferents Estats de la Unió  Europea.
Des de l’1 de juliol de 2009 ha desaparegut  el
sistema de tarifes regulades i tots els usuaris
d’electricitat passen al mercat lliure.

Existeixen diferents noves tarifes .

La tarifa d’últim recurs TUR: La tarifa d'últim
recurs és el preu màxim i mínim que estableix
l'Administració per a determinats consumidors,
per als quals es considera que el subministrament
elèctric és un servei universal. L'Administració
pot revisar aquests preus, com a mínim,
semestralment.

La tarifa  “bono social”: És una possibilitat a la
qual poden optar alguns consumidors (persones
físiques) acollits a la tarifa d’últim recurs, que
compleixin, com a mínim, una de les condicions
següents:

 Tenir una potència contractada menor de
3kW en el domicili habitual.

 Tenir seixanta o més anys d’edat, acreditar
que és pensionista del Sistema de la Seguretat
Social per jubilació, incapacitat permanent o
viduïtat i acreditar també que percep les
quantitats mínimes vigents en cada moment per
a aquestes pensions.

 Ser família nombrosa.

La liberalització del mercat elèctric
 Acreditar que forma part d’una unitat familiar

que té tots els seus membres a l’atur

Opcions  que tenim com a consumidors?

 Continuar amb la mateixa empresa
distribuïdora amb qui es té contractada
l’electricitat fins que el mercat lliure estigui ben
definit y clar.

 Si la potència contractada és menor o igual
de 10 kW, el subministrament serà traspassat
automàticament a la tarifa d’últim recurs (TUR)
de l’empresa comercialitzadora. 

 Si la potència contractada és major a 10 kW,
e l  subministrament serà traspassat
automàticament a l’empresa comercialitzadora.
El preu que caldrà pagar per l’energia consumida
no serà la tarifa d’últim recurs (TUR), sinó una
altra que es fixarà per ordre ministerial i que
evolucionarà en el temps, de manera que incentivi
la  contractac ió  amb una empresa
comercialitzadora de lliure mercat . ( verificar
si la potència contractada es la que realment es
necessita)

 Sol·licitar ofertes i contractar amb una
empresa comercialitzadora de mercat lliure. El
preu del subministrament serà el  que les parts
pactin lliurament.

Recomanacions generals abans de contractar:

 Es pot triar quina empresa comercialitzadora
volem que ens presti el servei.

 Cal  informar-se dels preus,  dels
descomptes... de  tots els serveis que ofereix
l’empresa.

 Cal estudiar molt bé l’oferta de la nova
companyia abans de donar-se d’alta.

 No s'han de facilitar dades bancàries,
ni factures anteriors, ni dades personals, si no
s'està realment segur de la contractació.  

 Cal llegir detingudament el contracte i no
signar mai un document en blanc. 

 Si rebem una trucada telefònica o una visita
inesperada al domicili  per a canviar de companyia
elèctrica, no ens precipitem i recordem que tenim
7 dies per a desistir del contracte sense haver de
donar cap justificació.

Triar una és una garantia.

On es pot aconseguir més informació?

Institut Català d’Energia Telèfon: 93 622 05 00
icaen@icaen.gencat.cat

Agència Catalana de Consum www.consum.cat

L’energia és un bé escàs i esgotable, la seva
producció compromet els recursos naturals i el
medi ambient.

Utilitzar-la de forma responsable és compartir
un bé molt valuós que ens pertany a tots.

Gràcies per la vostra contribució i recordeu apagar
la llum quan sortiu de l’habitació.

Tomás García
Assessor energètic

CUIDA’T A L’ESTIU
Les altes temperatures provoquen
necessitat d’hidratació. Recorda
que l’aigua sempre és la millor
opció

1.- Menja fruites i verdures de color
vermell, taronja i groc. Es seu alt
contingut en carotens cuidarà la
teva pell

2.- Les amanides de pasta resulten
ideals pels dinars de tupper a la
platja

3.- Per elaborar tuppers saludables
inclou un aliment proteic, un
farinaci i un o més vegetals

4.- Entre els menjars, pren fruita,
batuts, tes i infusions fredes

5.- El peix és la millor opció per a
sopars lleugers i saludables

6.- Quan et banyis a la platja, amb
cada moviment, gastes més energia
que quan ets fora de l’aigua. Es
tracta de fer un exercici aeròbic per
a cremar el teixit adipós.

7.- Aprofita l’exercici a l’aire lliure:
passeja, practica esports aquàtics,
fes servir la bicicleta... i aprofita les
nits d’estiu per ballar!

Èxit de públic assistent al taller sobre
alimentació sana a l’estiu
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El Govern no ha perdut el
temps. I Caldes tampoc

Costa molt poc fer frases més o menys enginyoses per semblar ocurrent,
però els socialistes van equivocar el títol de la seva conferència del mes
passat i van voler atribuir al conjunt del poble el que realment només els
correspon a ells. Caldes no ha perdut el temps. Ells sí. I no dos anys, sinó
sis, justs els que sumen el seu darrer govern més els dos que porten a
l’oposició, precisament perquè els caldencs així ho van decidir.

Mentre governaven no van ser capaços de fer pràcticament res, excepte
quatre petites actuacions a última hora amb vocació electoralista. Dels
seus dos anys a l’oposició val més no parlar-ne. Res de res. A part del
menyspreu als caldencs –creuen i així ho diuen que es van equivocar no
votant-los més–, els insults a l’alcalde i l’oposició sistemàtica a tot, no
han fet res més. Ells sí que han perdut el temps. Tant que el seu cap de
Llista ja ha plegat i el qui l’havia de substituir –M. Vergés– no ha volgut
ni entrar per no acompanyar-los en el ridícul.

Mentrestant, el govern municipal s’ha dedicat a treballar. Ha substituït un
gerent a jornada completa que treballava mentre els regidors s’ho miraven,
i s’ha arremangat dedicant hores i hores a la feina de l’Ajuntament. Amb
retribució, és clar que sí, en el cas dels qui s’hi passen el dia,  sempre per
sota del que es pot considerar normal i per descomptat, molt menys de les
xifres falses que fan córrer malintencionadament.

Les comparacions són odioses, però mentre ara a l’alcalde i als regidors se’ls
troba al peu del canó, els d’abans no hi eren quasi mai. Cobraven de la
Diputació per una feina que de fet no feien perquè el gerent la feia per ells.

Amb només dos anys de gestió, el govern que presideix Joaquim Arnó ja
ha quadruplicat  les obres fetes durant els quatre anys anteriors, enllestint
a més, algunes que ells no van saber realitzar, com per exemple el magatzem
de la brigada (inicialment previst per a l’any 2004), el mur de contenció de
les dues carreteres, l’obra del Mercat municipal –on no van passar de la
penjada de cartells abans de les eleccions– o la reposició de l’enllumenat
públic parcial i gradual que ells ni havien començat malgrat el seu mal estat
i la perillositat que comportava. I això sense parlar del serveis socials –abans
quasi inexistents– o la reforma de l’Escola Bressol.

Llegint el contingut d’aquesta revista i de les seves antecessores ja es veu
la diferència d’activitat. A més d’altres actuacions previstes, el cobriment
del final de Riera i ara, la consecució de l’ajuda del FOMIT –la més gran
que mai s’ha atorgat a Caldes– demostren ben a les clares que el govern
municipal no ha perdut el temps. El nou Pla de les Escoles –sense túnel–
i el conveni urbanístic que permet recuperar Can Vidal al Camí Ral són dues
evidències més que s’afegeixen a la recuperació del poliesportiu (amb piscina
coberta nova) i de l’Espai jove, curiosament –o no– al mateix lloc de titularitat
municipal on el govern anterior va posar-hi un bar musical de carretera.

Quedi clar que mentre uns només parlen i criden, els altres fan feina.
La nostra activitat ara mateix és com la d’un tren que avança decidit cap
a la millor qualitat de vida. Ha costat d’arrencar però cada dia va més
bé i més de pressa i a sobre, cada dos per tres s’hi afegeixen nous
vagons. I més s’hi afegiran. A poc que es distreguin, els socialistes ja
ni veuran el final del tren, perquè s’han quedat aturats, cridant i badant
a la darrera estació no adonant-se que Caldes, la seva gent i el seu
govern, ja fa mesos que van pujar al tren!!
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Carles Casajuana
Si mai desaparegués el català ¿com seria
l’últim home que el parlés? Un dels
protagonistes d’aquesta novel·la, l’escriptor
Miquel Rovira, dedica tota la seva capacitat
creativa a respondre aquesta pregunta.
Rovira imagina una Catalunya en què el
català ha desaparegut i n’investiga les
causes, com si es tractés d’una novel·la
policíaca. Hi ha una víctima, el català, un
investigador, que és un professor nord-
americà que vol aclarir les raons de la
desaparició de la llengua, i un testimoni,
l’últim home que parla català. L’últim home
que parlava català narra un cas de setge o
mobbing immobiliari que —en ser la víctima
un escriptor— es converteix en un setge a
la literatura. Una història sobre la vida que
fan dos novel·listes catalans, un que escriu
en castellà i l’altre en català, i que defensen
l’opció que han triat. En definitiva, una
reflexió sobre el bilingüisme, sobre l’estat
de la nostra llengua i de la nostra identitat.
Aquesta obra ha rebut el premi de les Lletres
Catalanes Ramon Llull 2009.

C
IN

EM
A

IN
FA

N
TI

L

N
O

V
EL

·L
A

Acords del ple extraordinari del 7 de juliol de 2009

Un pacto de amor / Anna Ferrer
Aquest és el relat d’un pacte d’amor entre
un home i una dona i d’ells dos amb el
món, la meravellosa història d’un
matrimoni que semblava impossible i d’un
miracle de la prosperitat i de l’esperança
en una de les regions més empobrides de
l’Índia. Els camins d’Anna i Vicenç es
creuaren a l’Índia el 1968. Aleshores, la
jove Anna buscava encara un lloc en aquest
món i el missioner Vicenç Ferrer ja lluitava
pels més necessitats. Els esperava
Anantapur, on només hi havia pols i
misèria; avui allà s’hi aixequen hospitals,
escoles, es treballa en favor del
desenvolupament de la dona i de les
persones amb discapacitat, es cultiven els
camps i es construeixen habitatges per als
dàtils i els grups tribals. Aquestes són les
memòries d’una vida dedicada als altres:
d’un pacte d’amor entre Anna, Vicenç i el
món.

n Aprovació del Manual de Funcions, de la Revisió i l’Anàlisi dels
llocs de treball i de l’Estudi Retributiu de l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac, elaborat per la Diputació de Barcelona. Aprovat amb 5
vots a favor de CiU i 4 abstencions del PSC-PSOE.

n Aprovació del Primer Conveni Col·lectiu de l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac pel període 2009-2011. Aprovat per unanimitat.

n Aprovació provisional del Pla Parcial Escoles. Aprovat amb 5
vots a favor de CiU i 4 vots en contra del PSC-PSOE.

n Aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU de
Caldes d’Estrac a l’àmbit del sector de sòl urbanitzable SUP1 Can
Comas que inclourà també de manera vinculada la requalificació
i ordenació de l’àmbit de la finca en sòl urbà del Camí Ral núm.
34, 36 i 38 d’aquest municipi. Aprovat amb 5 vots a favor de CiU
i 4 vots en contra del PSC-PSOE.

n Aprovació inicial del Conveni Urbanístic signat entre l’empresa
Sastre i l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. (Sector Can Comas).
Aprovat amb 5 vots a favor de CiU i 4 vots en contra del PSC-PSOE.

n Aprovació provisional de la Modificació Puntual del PGO Can
Nadal. Aprovat amb 5 vots a favor de CiU i 4 abstencions del PSC-
PSOE.

n Aprovació del Conveni de Cooperació entre el Consell Comarcal
del Maresme i l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per la gestió de
la Contractació Agregada d’Energia Elèctrica. Aprovat per
unanimitat.

n Aprovació del Renting a favor de l’empresa Fraikin per
l’adquisició d’un camió cistella per la brigada municipal. Aprovat
amb 5 vots a favor de CiU i 4 vots en contra del PSC-PSOE.

Cigronet / Stephanie Blake

- Xiittt! -diu la mare d’en Simó-. Juga sense
fer tan soroll, que hi ha un nadó a casa.

En Simó va a l’habitació del nadó a espiar-
lo i diu:

- Quan tornarà a l’hospital, el cigronet?

- Però Simó, si és el teu germanet, es
quedarà aquí per sempre, ja ho saps!

- Per sempre?

- Sí, per sempre, conillet meu.

En Simó no sembla gaire content.

Camino / Javier Fesser
Inspirada en fets reals, Camino és una
aventura emocional al voltant d’una
extraordinària nena d’onze anys que
s’enfronta al mateix temps a dos fets que
són completament nous per a ella:
enamorar-se i morir. Camino és, sobretot,
una llum brillant capaç de travessar totes
i cadascuna de les portes que es van tancant
davant d’ella i que pretenen inútilment
submergir en la foscor el seu desig de viure,
estimar i sentir-se definitivament feliç.

23



Consells per evitar problemes causats

per l'onada de calor
 Què és l’onada de calor?
Quan les temperatures són anormalment altes durant un parell de dies,
la calor excessiva pot ser un perill per a la salut.
Les temperatures molt extremes i l’excés de calor produeixen una pèrdua
de líquids i de sals minerals (clor, potassi, sodi, etc.) necessaris per a
l’organisme. Aquest fet pot agreujar una malaltia crònica o provocar
deshidratació i esgotament. Si l’exposició a temperatures tan elevades
es perllonga, es pot patir un cop de calor, que és una situació que pot
acabar sent greu.

Quins són els símptomes?
Hi ha alguns símptomes que ens poden alertar:

 temperatura molt alta
 mal de cap
 nàusees
 set intensa
 convulsions
 somnolència o pèrdua del coneixement

Què heu de fer?
Davant d’aquests símptomes, traslladeu la persona a un lloc més fresc,
doneu-li aigua, mulleu-la, venteu-la i aviseu urgentment els serveis
sanitaris (061).

Què heu de fer en cas d’onada de calor?
Protegiu-vos del sol i la calor
A casa, controleu la temperatura:

 Durant les hores de sol,
tanqueu les persianes de les
finestres on toca.

 Obriu les finestres de casa
durant la nit per refrescar-la.

 Estigueu-vos a les estances
més fresques.

 Utilitzeu algun tipus de
climatització per refrescar-vos
i refrescar l’ambient (ventiladors,
aire condicionat, ventalls, etc.). Si no
teniu aire condicionat, mireu de passar com a mínim dues hores al
dia en llocs climatitzats (biblioteques, cinemes, etc.).

 Refresqueu-vos sovint amb dutxes, tovalloles amarades d’aigua,
etc.

Al carrer, eviteu el sol directe:

 Porteu una gorra o un barret.
 Utilitzeu roba lleugera (com la de cotó), de colors clars i que no

sigui ajustada.
 Procureu caminar per l’ombra, estar sota un para-sol

quan sigueu a la platja i descanseu en llocs frescos
del carrer o en espais tancats que estiguin
climatitzats.

 Porteu aigua i beveu-ne sovint.
 Mulleu-vos una mica la cara i, fins i tot, la

roba.
 Vigileu en els trajectes amb cotxe durant les

hores de més sol i no hi deixeu els infants amb
les finestres tancades.

Limiteu l’activitat física a les hores de més calor

 Eviteu sortir a les hores del
migdia, que és quan fa més
calor.

 Reduïu les activitats
intenses.

Beveu força i vigileu
l’alimentació

 Beveu aigua i sucs de fruita
tant com pugueu, fins i tot, sense
tenir set.

 No preneu begudes alcohòliques.
 Eviteu els menjars molt calents i els que aporten moltes calories.

Ajudeu els altres

Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola:

 Mireu de visitar-los un cop el dia.
 Ajudeu-los a seguir aquests consells.
 Si prenen medicació, reviseu amb el seu metge si pot influir en la

termoregulació i si s’ha d’ajustar o canviar.

Quines són les persones que tenen més risc de
patir una onada de calor?

 Persones més grans de 75 anys.
 Persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de

mobilitat o autocura.
 Persones que realitzen un activitat física intensa.
 Persones que hagin de romandre o fer activitat física a l’aire lliure

(incloses les activitats laborals).
 Nadons.
 Persones amb hipertensió arterial, diabetis, malalties

cardiovasculars, malalties
respiratòries (MPOC, bronquitis), malalties renals, malaltia de
Parkinson, malaltia d’Alzheimer, obesitat o d’altres de cròniques.

 Persones que prenen medicaments especials (tranquil·litzants,
antidepressius, psicòtrops o diürètics).

 Persones amb problemes mentals i de conducta deguts al consum
de substàncies psicoactives o alcohol.

On us podeu d’informar?
 Informeu-vos sobre els horaris dels centres d’atenció primària

que teniu més a prop, tant del vostre municipi com del lloc on aneu
de vacances.

 Recordeu el número de Sanitat Respon (902 111 444), que us pot
atendre diàriament, durant les 24 hores. Per mitjà d’aquest telèfon,
us indicaran els centres sanitaris oberts i us donaran consells de
salut.

 Recordeu que a les oficines de farmàcia podeu obtenir
informació sobre com es poden evitar els problemes
causats per la calor.

 Seguiu les prediccions meteorològiques que us
puguin anticipar els dies més calorosos.

 Acudiu amb antelació als professionals sanitaris i
socials per prevenir els possibles problemes per a la
vostra salut.

Àrea d’Ensenyament, Cultura i Salut
Ajuntament de Caldes d’Estrac


