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Inversió milionària
per adequar el Parc
Muntanyà
Comença a funcionar el nou
enllumenat intel·ligent

Canvis per millorar la neteja i la
recollida de brossa

de l’alcalde

Permeteu-me iniciar aquest espai amb un agraïment a

tots els caldencs i caldenques per l’alta participació
registrada a la Festa Major d’enguany. Tots els actes han
comptat amb una gran assistència de públic que ha permès
gaudir de la festa amb concòrdia i alegria. A tots i cadascun
de vosaltres, gràcies per la vostra aportació.
En retornar a l’activitat quotidiana ens trobem amb una
notícia que ens satisfà enormement perquè és fruit del
treball que realitzem dia a dia a l’Ajuntament. Hem
aconseguit una nova subvenció important, aquest cop de
la Unió Europea, per actuar al parc de Can Muntanyà, un
indret entranyable. Ha estat una acció persistent que ens
ha permès obtenir finançament extern per donar cabuda
a totes les execucions pendents en el parc. Volem restaurar
aquest espai, força deteriorat, perquè forma part del nostre
patrimoni i perquè tots tenim el dret de gaudir-ne.
Igualment us demano que pareu atenció en l’article que
parla de la reforma de l’enllumenat públic perquè posa de
manifest la nostra preocupació per l’estalvi i l’equilibri
energètic. També en aquest tema hem tornat a ser pioners
i hem sabut convèncer les administracions de la bondat
del projecte. D’aquí es deriva que ens facilitessin
subvencions allà on altres mai ho havien aconseguit.
Finalment, també m’agradaria que llegissiu detingudament
tot el que fa referència a la problemàtica a l’entorn de la
neteja viària i del tractament de la brossa, ja que des del
govern municipal s’estava esgotant la paciència davant
l’incompliment reiterat, per part de l’empresa
concessionària, de les seves obligacions. No en va, alguns
veïns i veïnes també ens havien fet arribar les seves queixes.
Ara a més, l’estudi sistemàtic i el seguiment que n’hem
fet, ha posat al descobert greus irregularitats que han
obligat a la resolució dràstica del contracte vigent. Molt
ens temem que a mesura que passin els dies, el tema es
pugui o es vulgui complicar, però us vull assegurar que
també en aquesta qüestió, sabrem defensar els interessos
dels ciutadans i ciutadanes de Caldes.
En aquest sentit ens preocupa, i molt, la constatació del
descontrol que imperava a l’Ajuntament respecte a gairebé
totes les concessions externes: poliesportiu, TV per cable,
banys termals i ara, també amb la brossa i la neteja viària.
Resulta molt preocupant, però us vull assegurar que s’està
fent tot el que cal per redreçar la situació. Podeu estar-ne
segurs.
D’aquesta qüestió i de totes les que vagin sorgint us
mantindrem degudament informats. Igualment us recordo
que, les portes de l’Alcaldia i les de totes les regidories
estan sempre obertes per atendre les vostres comunicacions.
Salut i moltes gràcies a tots.
Joaquim Arnó
Alcalde
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urbanisme

Comencen les obres de cobriment de la
piscina i del rocòdrom al Poliesportiu
La construcció d’un tancament retràctil a la piscina municipal i el nou rocòdrom són les dues actuacions que restaven
pendents d’execució a través del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) i que ja han començat. De la resta d’obres finançades
a través d’aquest fons, el mur de contenció de la carretera de Sant Vicenç continua en execució, mentre que la instal·lació
de plaques tèrmiques al CEIP Sagrada Família ha finalitzat abans de l’inici del curs escolar.

A finals del mes de setembre han començat les feines d’execució

de les actuacions pendents finançades a través del FEIL a Caldes,
que es realitzen a les instal·lacions esportives municipals. Es
tracta de 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; la segona actuació consisteix en la construcció d’un
rocòdrom al costat de la piscina per un valor de 31.324 .
Actualment doncs, les actuacions finançades amb el FEIL ja estan
en marxa en la seva totalitat. A finals del mes de juny havien
començat les altres dues actuacions del fons per a la construcció
d’un mur de contenció a la carretera de Sant Vicenç –amb un cost
total de 241.513 , finançades amb 106.175,11 del FEIL i 135.336,89
de l’Ajuntament de Caldes per a remodelar les escales del Fondo–
i la instal·lació de plaques tèrmiques al CEIP Sagrada Família,
aquesta última ja finalitzada a hores d’ara, per valor de 46.284 .

La subdelegada del Govern a Barcelona, Montserrat Garcia
Llovera, va visitar el passat 11 d’agost les obres del FEIL a Caldes.
Acompanyada per l’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó, el regidor
de Via Pública, Marcos Blázquez, i els serveis tècnics municipals,
la subdelegada va inspeccionar in situ dues de les actuacions
posades en marxa durant l’estiu amb el finançament del fons,
concretament, les que es realitzen a la carretera de Sant Vicenç
i les de l’escola, aleshores en execució.
Prèviament, Montserrat Garcia es va reunir a l’Ajuntament amb
l’alcalde, el regidor i els serveis tècnics per a conèixer tots els
projectes que es desenvolupen a través de l’Estat i els projectes
pendents. De fet, l’alcalde, Joaquim Arnó, va insistir a la subdelegada
perquè a través de l’Estat es desencallin temes importants per al
poble, alguns d’ells ja licitats i pendents d’execució.
Cal recordar que el FEIL (Fons Estatal d’Inversió Local) el va
posar en marxa el govern de l’Estat per finançar inversions en
obra pública amb la condició que siguin de nova planificació
i d’execució immediata, com a mesura per ajudar a combatre
l’atur. D’acord amb la convocatòria del FEIL, a Caldes li correspon
un import global de finançament de 472.913 (ràtio de 177
per habitant) per dur a terme aquestes actuacions, que s’han
d’executar abans de finalitzar l’any 2009.
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en portada

L’Ajuntament obté un ajut FEDER
per adequar el Parc Muntanyà

En la línia de treball de l’equip de govern

de buscar finançament extern a quantes
més actuacions millor, s’ha confirmat una
nova subvenció, aquest cop del Fons
Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER), per a una actuació valorada en
707.711,67 euros, dels quals Caldes d’Estrac
en disposa de 353.855,84 , per al període
2007-2011.

L’actuació a Can Muntanyà consisteix en
la recuperació, millora i restauració integral
del parc, instal·lacions –com la caseta de
fusta, que presenta un estat deteriorat a
causa de les bretolades– els accessos, les
diferents construccions auxiliars, la pèrgola,
els estanys d’aigua i el condicionament de
diferents murs actualment en mal estat.

L’obtenció del FEDER
constitueix un nou fruit de
la política del govern en la
recerca de finançament
extern

El FEDER atorgat a Caldes cobreix les
actuacions ja realitzades en el Parc en els
darrers anys, algunes de les quals no havien
tingut cobertura pressupostària i també
les que s’executaran en els propers anys.
Les més importants són les de reparació
i condicionament de la caseta per als tallers
de bonsais, l’adequació de part del mur de
pujada al parc, la instal·lació de cartells,
l’arranjament d’alguns espais, a més de
l’actuació en la flora del Parc.
La voluntat de l’equip de govern de Caldes
d’Estrac és recuperar un espai de gran
bellesa i riquesa d’espècies vegetals. Segons
explica l’alcalde, Joaquim Arnó, “el nostre
principal objectiu és el de recuperar l’espai
del Parc, llargament abandonat, per poder
gaudir i fomentar activitats culturals i
formatives amb tallers d’aprenentatge per
a les escoles i també donar a conèixer el
medi natural existent”.
El Parc Muntanyà està concebut perquè
tothom pugui gaudir de les passejades
pels nombrosos recorreguts, d’esbarjo i
tranquil·litat, envoltat de natura i d'un bell
i privilegiat paisatge. El parc és un pulmó
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verd per a Caldes que presenta un dels
itineraris turístics més destacat i valorat
pels visitants del municipi, fet que ha
propiciat que sigui una important eina de
promoció a nivell turístic.
L’alcalde, Joaquim Arnó, va assistir a
mitjans mes de setembre a Mataró a l’acte
de presentació de les 50 actuacions dels
projectes subvencionats pel FEDER a la
demarcació de Barcelona, de les quals
només 5 corresponen a projectes presentats
per municipis del Maresme.

en portada

El projecte servirà per a la
recuperació, millora i
restauració integral del Parc
de Can Muntanyà
El projecte
L’actuació prevista al Parc de Can Muntanyà
inclou tres eixos d’actuació: la consolidació,
restauració i col·locació d’elements
antròpics; la recuperació o restauració
d’elements naturals i, finalment, la confecció
i col·locació de cartells informatius (dels
itineraris, de la flora i de la fauna).
El Parc de Can Muntanyà
El Parc es troba en un indret privilegiat,
amb la vessant sud que mira al mar,
més escarpada, i la vessant oest, més
amable i més ombrívola, igualment en
pendent. Els camins s’estructuren en
dues categories: un camí principal que
recorre el parc fent ziga-zagues, des de
l’entrada fins al capdamunt i una xarxa
de camins secundaris que permet
l’apropament del visitant a qualsevol
raconada o punt d’interès.

El FEDER cobreix també les
actuacions ja realitzades en
el Parc en els darrers anys
Prop de l’entrada hi ha una esplanada,
enjardinada i amb una pèrgola, aprofitada
per a la celebració de diferents actes. I
al límit superior del parc, tocant la
frontera amb Arenys de Mar, n’hi ha unes
altres, desaprofitades en l’actualitat. Cal
destacar la presència de diferents
estanyols escampats per tot el parc que,
a part de l’estètica, són de vital
importància per a diferents espècies
animals autòctones; igual que l’existència
d’una piscina i una bassa. Cal remarcar
també l’existència d’una caseta de fusta
al seu bell mig, molt malmesa, però amb
interessants possibilitats.
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Caldes aposta per la il·luminació
pública del futur
Caldes també s’ha posat al capdavant en matèria d’eficiència energètica i d’estalvi. La reforma de l’enllumenat
públic de la Riera i del Camí Nou, recentment enllestides, són el primer pas cap a la substitució de tot el material i
l’adequació de les instal·lacions a la nova normativa europea. Un cop enllestida la reforma, l’estalvi econòmic es
situarà a l’entorn dels 60.000 anuals.

Quan a l’estiu del 2007, alguns carrers

es van quedar a les fosques algunes nits,
el govern municipal va començar a treballar.
A més de solucionar el problema, també
va comprovar l’estat lamentable en que es
trobaven la majoria dels elements i
connexions de l’enllumenat públic, gràcies
a l’informe que va demanar a l’empresa
responsable de la gestió i manteniment
del servei, Miatec S.A.
D’aquesta manera es va posar de manifest
l’existència d’un estudi encarregat a la
Diputació de Barcelona pel govern presidit
per Josep Ma Freixas, el resultat del qual,
lliurat a principis del 2004, detallava la
precarietat del tot el sistema i la necessitat
de procedir a un pla d’inversions repartit
en 10 anys per posar al dia totes les
instal·lacions. A més, les conclusions de
l’estudi també alertaven de la perillositat
d’alguns punts, especialment a la zona de
la Riera i el Camí Nou.
Davant l’evidència dels fets, el govern
municipal, a través de l’alcalde, Joaquim
Arnó, i del regidor responsable del tema,
Marcos Blázquez, va gestionar i aconseguir
diverses subvencions provinents del
Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya per valor de 32.800
¤, i dues de l’Institut Català d’Energia
(ICAEN) d’un valor total de 106.643,67 ¤,

El nou sistema permet un
estalvi en electricitat d’uns
60.000 l’any,
aproximadament
que en algun moment s’han intentat
boicotejar per part del partit de l’oposició,
al·legant suposats defectes en la tramitació
dels expedients.
Per aconseguir els ajuts i amb l’objectiu
de mostrar la seva aposta clara per resoldre
la situació, l’equip de govern va decidir
introduir novetats a les millores a realitzar,
com és el cas de la implantació d’un nou

L’apagada de l’estiu de 2007
va evidenciar un estat
deplorable del sistema
d’enllumenat públic de
Caldes
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sistema de control de l’enllumenat i la
col·locació de noves lluminàries de baix
consum adaptades a la nova normativa
europea, d’obligació per a totes les
administracions locals.
Els nous fanals disposen d’una nova
lluminària més eficient, que consumeix
menys, amb una petita antena que els
permet estar en contacte permanent amb

notícies
l’estació central, lloc des d’on es controla
el seu funcionament i que permet graduar
la seva intensitat a voluntat, de manera
que fent una gestió intel·ligent i
pràcticament individualitzada es pot
estalviar més d’un 50% de la factura anual
d’electricitat que paga l’Ajuntament per
l’enllumenat de la via pública.
El nou sistema, anomenat “Detectral” és
pioner a tot Europa i també a l’estat
espanyol, on són pocs els municipis que
ja ho han implantat. D’aquí la curiositat
que ha despertat aquesta iniciativa que
Caldes ja ha desenvolupat, com va quedar

Un estudi de la Diputació ja
establia, l’any 2004, la
precarietat del sistema i la
necessitat d’actuació
palès en la presentació pública que es va
celebrar el passat 30 de setembre a Caldes.
L’alcalde, Joaquim Arnó, s’ha mostrat
especialment satisfet per la inversió
realitzada perquè “a través d’aquesta
actuació s’evidencia la nostra aposta ferma
en matèria d’eficiència energètica”, afegeix
“a més de posar de manifest que sabem
gestionar bé els recursos que s’obtenen
via subvencions, malgrat alguns s’hi oposin,
així com els ajuts obtinguts a través d’altres
mitjans de recaptació, com per exemple,
la nova zona blava”.

ESTUDI COMPARATIU

La Riera, abans

Camí Nou, abans

Carrer Major, abans

La Riera, ara

Camí Nou, ara

Carrer Major, ara
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Arnó afegeix que la col·locació de plaques
d’energia solar al CEIP Sagrada Família i
al Pavelló Poliesportiu Municipal, a banda
de la gran inversió prevista de plaques
fotovoltaiques a les pèrgoles de
l’aparcament de l’entrada de Caldes per
la N-II, “són la demostració de la línia a

En una aposta clara per a
renovar l’enllumenat,
s’implantarà ara un sistema
d’enllumenat públic
intel·ligent per
radiofreqüència
seguir, que ens ha de portar a ser un poble
energèticament equilibrat ben aviat i a
consolidar l’estalvi econòmic de la factura
d’electricitat d’uns 60.000 ¤/any, a partir
del moment en que s’hagi completat tota
la revisió del sistema, a mitjans del 2010”.

notícies

L’Ajuntament detecta presumptes irregularitats
en la gestió de l’empresa que recull la brossa i
fa la neteja viària, i l’aparta del servei
El govern municipal fa temps que mantenia un fort pols amb l’empresa Mare Nostrum SA, concessionària de la
recollida de brossa i neteja viària, per deficiències en el servei. A més, ha detectat que Caldes ha pagat un notable
excés de tonatge de brossa a la Planta de Tractament de Residus, provinent d’altres pobles del Maresme i de Barcelona
ciutat. De moment, l’ha apartat de forma fulminant del servei, que des del passat 10 de setembre, efectua la brigada
municipal i l’empresa CESPA, de forma provisional
de contenidors i el mal estat general de la
neteja viària i de platges, a més d’altres
incompliments.
Fins ara s’havien detectat més de 30
deficiències susceptibles d’esdevenir
incompliments, les quals havien motivat
un tens estira i arronsa entre l’empresa i
l’Ajuntament, que estava disposat a utilitzar
tots els mecanismes legals per obligar-la
a complir el que fixa el contracte vigent,
tenint en compte, a més, l’elevat cost que
aquest suposa per a l’Ajuntament.
Igualment, fruit d’aquest seguiment, el
govern municipal ha constatat que s’han
incrementat desmesuradament les tones
de brossa aportades a la Planta de
Tractament de Residus del Maresme, on,
a part de les de Caldes, se n’afegien moltes
més, recollides en altres llocs i fins i tot a
Barcelona ciutat. Totes han estat facturades
com si fossin de Caldes.
En aquest sentit, cal recordar que el servei
d’aquesta planta, de titularitat del Consorci

El govern de l’Ajuntament de Caldes

d’Estrac està ultimant les investigacions
que han posat de manifest greus
irregularitats en la gestió del servei de
recollida de brossa, neteja viària i de
platges que venia executant l’empresa
Mare Nostrum S.A, concessionària del
servei des de l’any 1994.

Feia mesos que les queixes de l’equip de
govern per incompliment de contracte
s’acumulaven als despatxos de l’empresa.
Des de que va començar el seu mandat
(estiu 2007), s’han multiplicat les reunions
i els avisos per la mala gestió, bàsicament
consistents en el poc personal adscrit al
servei, la manca de neteja i manteniment
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de Tractament de Residus del Maresme,
es factura i es paga en base a les tones que
cada municipi porta a tractar.
Des de feia temps se sospitava de les
variacions injustificades del tonatge facturat
i també de l’excés d’aquest tonatge en
relació a anteriors mesuraments. En alguns
casos s’han detectat increments de quasi

notícies

el 100%, el doble del que es pot considerar
normal.
L’Equip de Govern que des de fa temps està
recopilant informació i dades, sospita que
aquesta mecànica operativa s’hagi pogut
realitzar durant molt de temps i està a
l’espera de contrastar les dades de que
disposa amb les que faciliten des de la Planta
de Tractament de Residus i d’altres fonts.

De moment però, i davant l’evidencia dels
fets, del tot contrastats, l’Ajuntament ja ha
iniciat un expedient informatiu que pot
convertir-se en sancionador a l’empresa
Mare Nostrum i, des del passat 10 de
setembre, l’ha retirat de tots els serveis.
Des d’aquell dia, la brigada de neteja
municipal realitza la neteja viària, sota la
supervisió directa de la Regidoria de la Via
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Pública, mentre que l’empresa CESPA
s’encarrega de la recollida de la brossa i de
la neteja de les platges.
La voluntat del Govern de Caldes, a més
de procedir a l’aclariment dels fets i
recuperar tot el que es pugui de les
irregularitats detectades, és la d’iniciar tan
aviat com sigui possible la tramitació d’un
nou concurs de concessió del Servei.

noticies

Les obres d’arranjament del varador, en marxa
El Ministeri de Medi Ambient ha iniciat l’execució de les obres per arreglar

les destrosses que el temporal de Nadal va produir al varador. Aquesta actuació
–que compta amb un pressupost de 314.870 – ha estat reiteradament sol·licitada
pel govern municipal al Ministeri per arranjar tota la zona afectada que va
quedar molt malmesa i amb desperfectes evidents, sobretot pel que fa a la
caseta de la Creu Roja, que serà reubicada a la platja de les Barques, en un
indret escollit per l’Ajuntament de Caldes, a petició del propi Ministeri.

La Policia Local estrenarà noves oficines al novembre

L’Ajuntament de Caldes executa ja les obres de la que serà la nova seu de la Policia
Local, situada a les dependències de l’antic Espai Jove, a la plaça de la Vila. Amb
una inversió de 75.000 , les obres consisteixen en l’adeqüació d’aquest espai a les
necessitats del cos policial caldenc, amb la construcció de nous despatxos totalment
equipats. La inauguració de les noves dependències policials tindrà lloc el proper
mes de novembre, en un acte que servirà per fer lliurament als agents caldencs de
noves armes per dur a terme la seva tasca.
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Amb la celebració de la Diada s’inaugura
el nou mirador de l’11 de setembre

L’11 de setembre, Diada Nacional de

Catalunya, commemora la fi del setge de
Barcelona el 1714, que va significar per a
la nació la desfeta i la pèrdua de les
llibertats.
A finals dels anys 70, tot just recuperats
del malson franquista, la Diada va reunir
multituds entusiastes, enfervorides i plenes
d’il·lusió arreu de Catalunya (recordeu el
primer 11 de setembre a Sant Boi ?), però
amb el pas dels anys, ha esdevingut a
vegades i en alguns municipis, una simple
rutina institucional.

dels catalans contra els borbònics,
castellans i francesos.
El Parc Muntanyà, espai públic, municipal
i petita reserva de natura a ran de mar, per
primera vegada ha estat l’escenari de la
Diada, amb la inauguració d’una placa
commemorativa orientada vers un dels
punts de la batalla (prop de l’Estació), amb
un discurs breu i ben documentat de

A Caldes d’Estrac, l’11 de setembre 2009
ens ha portat un canvi d’espai i de formes.
Com que a Caldes, evidentment, no hi ha
un monument al conseller barceloní Rafael
Casanova, símbol de la resistència catalana,
el Consistori ha creat el Mirador 11 de
setembre tot rescatant de la història de la
Guerra de Successió, un fet ocorregut un
any abans de la desfeta: la batalla de Caldes
(11 d’agost 1713) que va ser una victòria

l’alcalde, amb el plaer de la veu de l’actriu
Gemma Sangerman llegint poemes de
Ventura Gassol i de Salvador Espriu, i per
acabar, amb la tradicional ofrena floral de
les associacions, entitats i representants
dels partits polítics de la vila, seguida del
Cant dels segadors. Es va repartir un díptic
explicatiu dels fets històrics i va haver-hi
un refrigeri a la Pèrgola, sota petites carpes
per protegir del sol, com a punt final de la
celebració.
El relleu del turó, el bon temps, la proximitat
del mar i la bellesa de l’espai, van permetre
als assistents una visió agradable del
desenvolupament de l’acte i malgrat la
dificultat d’aconseguir unanimitat en la
valoració d’una novetat o d’un canvi,
pensem que la majoria dels que van assistirhi es van sentir satisfets de la forma que
es va donar a festa institucional de l’11 de
setembre en el nostre poble.
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agenda

Octubre

OCTUBRE 2009
EXCURSIÓ DE L’AGRUPACIÓ DE PENSIONISTES A ALSÀCIA
De l’1 al 7 d’octubre
Organitza: Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat de Caldes d’Estrac
XVIII TALLER DE BONSAIS
Del 7 d’octubre al 16 de juny
Horari: dimecres de 20 a 22h a la caseta de Can Muntanyà
Per a més informació: tel. 93 791 36 96 (Aurèlia) i 616 239 018 (Joan Puig)
Organitza: Amics del Bonsai
EXPOSICIÓ “Intensities. Inconformisme, incorrecció i rebel·lió entre art i escena
musical”
L’exposició restarà oberta fins l’1 de novembre
Horari: de dimarts a dissabte d’11 a 14h i de 17 a 20:30h
Diumenges i festius d’11 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
ASSOCIACIÓ “EL SOMRIURE DELS NENS”
Cada primer diumenge de mes, d’11 a 14:30h, l’associació té una parada de
venda de roba de l’Índia a la plaça Joan Maragall. La recaptació va destinada
a la construcció d’una escola i orfenat a l’Índia.
CURS DE TAI-XI
D’octubre a juny
Nou curs de tai-xi per al socis i sòcies de l’Agrupació de Pensionistes i Tercera
Edat de Caldes d’Estrac, tots els dilluns i dimecres. Cal assistir a totes les
sessions, i ingressar la corresponent quota mensual directament a la Caixa
Laietana (núm. de compte 2042-0052-23-3300017481, a nom de l’Agrupació
de Pensionistes i Tercera Edat).
Per a més informació: Local de l’Agrupació de Pensionistes (tel. 93 791 17 50)
Organitza: Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat de Caldes d’Estrac
PETANCA
A les pistes de la platja del Bassiot

Divendres 2 d’octubre
A les 18:30h a la Biblioteca Can Milans
HORA DEL CONTE
“Contes populars catalans”
a càrrec de Joan Boer
Organitza: Biblioteca Can Milans
Dissabte 3 d’octubre
A les 19h a l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural
CONFERÈNCIA-COL·LOQUI: “Estan segurs
els nostres estalvis?”
A càrrec de Núria Ruiz, directora financera
i economista
Organitza: Associació Arts i Lletres
A les 21h a la Sala Cultural
CONCERT DELS GRUPS “DELANADA”
i “HANS LAGUNA Y LA SINTAXIS”
Concert solidari per recaptar fons per a la
ONG “Morning Tears” que treballa per
assegurar els drets dels nens del carrer i
fills de convictes de Xina.
Preu: 5¤
Organitza: Associació Morning Tears, amb
la col·laboració de l'Ajuntament de Caldes
d'Estrac
Diumenge 4 d’octubre
D’11 a 14:30h a la plaça Joan Maragall
PARADA DE ROBA DE L’ÍNDIA
Organitza: Associació “El somriure dels
nens”
A les 12h a la Fundació Palau
ELS DIUMENGES DE LA FUNDACIÓ
“Soroll en família”
Visita autoguiada i taller d’experimentació
sonora per a famílies” al voltant de
l’exposició “Intensities. Inconformisme,
incorrecció i rebel·lió entre art i escena musical”
Organitza: Fundació Palau

Escola infantil de petanca
Tots els dissabtes a les 12h
Melés els dissabtes a les 18h
Premi als dos primers classificats de cada grup
Del 3 al 24 d’octubre
Torneig social tots els dissabtes. Tripletes formades per sorteig.
Organitza: Club de Petanca de Caldes d’Estrac

Divendres 9 d’octubre
A les 19h a la Biblioteca Can Milans
HORA DEL CONTE ADULTS
“Contes salats” a càrrec de Carles Alcoy
Organitza: Biblioteca Can Milans
Dissabte 10 d’octubre
A les 19h a la Sala Cultural
BALL POPULAR
Organitza: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

Aquesta programació d'activitats es pot
veure alterada per canvis de darrera
hora
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dia a dia
Dimecres 14 d’octubre
A les 17:30h a l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural
XERRADA: “Serveis s0cials i gent gran”
Xerrada oberta a tothom, s’oferirà un
pica-pica als assistents.
Organitza: Àrea d’Atenció Social
Ajuntament de Caldes d’Estrac
Col·labora: Agrupació de Pensionistes
i Tercera Edat de Caldes d’Estrac

Dissabte 31 d’octubre de 2009,
a les 18h a la Sala Cultural

PRESENTACIÓ DE LES CONCLUSIONS
DE LES TAULES RODONES DEL PROCÉS
CALDES 2020

“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: Àrea d’Atenció Social
Dimecres 21 d’octubre
“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: Àrea d’Atenció Social
Dissabte 24 d’octubre
A les 19h a la Sala Cultural
BALL POPULAR
Organitza: Agrupació de Pensionistes
i Tercera Edat de Caldes d’Estrac
Diumenge 25 d’octubre
EXCURSIÓ A LA FAGEDA D’EN JORDÀ
Passejada amb carros i trenet i dinar a
Santa Pau d’Olot.
Per a més informació: Local de
l’Agrupació de Pensionistes (tel. 93 791
17 50)
Organitza: Agrupació de Pensionistes
i Tercera Edat de Caldes d’Estrac

L’escola El Somriure dels Nens, a punt d’inauguració a l’Índia
La Xènia Blázquez –de l’Associació El Somriure dels Nens– ens envia notícies excel·lents des
de l’Índia. L’escola impulsada per l’entitat caldenca és ja una realitat i està a punt d’inaugurarse, segons informa la Xènia. En aquesta imatge us presentem les primeres persones que han
apadrinat el nou centre escolar, un grup de turistes catalans i valencians de viatge per la zona
del Rajasthan als quals no ha deixat indiferent la tasca realitzada per la Xènia.

A les 12h, a l’Esplanada de Can
Muntanyà
TAST POPULAR DE BOLETS
Organitzen: Ajuntament de Caldes
d’Estrac, Amics del Bonsai, Agrupació
de Pensionistes i Tercera Edat,
Associació de Pescadors, Club de
Petanca de Caldes d’Estrac i Colla de
Geganters i Grallers de Caldes
Dissabte 31 d’octubre
A les 17:30h a la Sala Cultural
CASTANYADA I BALL POPULAR
Organitza: Agrupació de Pensionistes
i Tercera Edat de Caldes d’Estrac

“Com vendre en temps de crisi” va ser la xerrada-col·loqui que el 15 de setembre va aplegar
botiguers, comercials o professionals amb ocupacions relacionades amb el món de les
vendes a l’Equipament. Organitzada per l'Àrea de Promoció Econòmica i Turisme de
l'Ajuntament de Caldes d'Estrac –en col·laboració amb la Diputació de Barcelona–, la
xerrada va tractar el difícil món de les vendes des de totes les vessants possibles en l’època
de crisi actual i va finalitzar amb la participació activa dels assistents. La xerrada va oferirla l’empresa Servicials i s’emmarcava en les accions promogudes per Les 3 Viles.
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festa major

Caldes fa
festa!

14

festa major

L’èxit de participació de la ciutadania de Caldes en la Festa Major
2009 ha estat la nota predominant en tots els actes programats
enguany per Ajuntament i entitats. Petits, joves, adults i gent
gran, tots han pres part en l’ampli ventall d’activitats pensades
per a ells. Aquest fet es demostra de forma clara en el recull
d’imatges que us oferim tot seguit, un ampli resum del que han
estat els balls, les activitats infantils, els actes esportius, la nit
jove... sense oblidar l’espectacular correfoc i el tret de sortida de
la Festa Major, la Dormida!
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Una sala
polivalent i una
nova aula
milloren les
condicions de
l’Escola Bressol
També s’han col·locat plaques solars
al CEIP

El 14 de setembre va començar el nou

curs escolar 2009-10 als centres docents
de Caldes amb absoluta normalitat. L’estiu
ha servit perquè alumnes i professos tornin
a les aules amb energies renovades.
Malgrat això, l’Ajuntament no ha perdut el
temps i ha aprofitat l’estiu per a introduir
millores en els centres escolars.

Així, els 178 alumnes que assisteixen al
CEIP Sagrada Família gaudiran enguany
de les millores realitzades durant l’estiu al
centre docent. És el cas de la instal·lació
de plaques tèrmiques al CEIP Sagrada
Família per escalfar l’aigua que dóna el
servei de calefacció a l’escola.
Quant a l’Escola Bressol, s’ha creat una
nova aula de 0 a 1 anys amb sala de nurseria
que permet cobrir les previsions de
capacitat realitzades pel govern municipal
perquè permet que 60 famílies disposin
de plaça per als seus fills en aquest curs
2009-10. També s’ha creat una sala
polivalent que durant el mes d’octubre

iniciarà l’activitat com a aula de
psicomotricitat.
Finalment, l’IES de Sant Vicenç de Montalt
també ha iniciat amb absoluta normalitat
el nou curs amb un total de 126 alumnes,
36 dels quals són de Caldes. Cal destacar
que aquest centre compta enguany amb
tres classes de 1r d’ESO i dues de 2n d’ESO,
amb un total de 15 professors.
Durant els primers dies del nou curs 200910, els professors s’han encarregat
d’informar els alumnes sobre els hàbits
que cal adoptar davant la proliferació del
virus de la grip A.

“Les 3 viles” reclamen el
soterrament de la via del
tren
E

ls ajuntaments de Caldes d’Estrac, Sant Andreu de Llavaneres
i Sant Vicenç de Montalt s´han unit per reclamar conjuntament
que el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, que s´ha aprovat
inicialment i està en fase d´exposició pública, contempli el
soterrament de la línia ferroviària de Les 3 viles, que actualment
és una barrera que trinxa el front litoral de la comarca, tal com
es proposa per a la resta de municipis del Maresme. El passat
29 de juliol, els tres alcaldes van oferir una roda de premsa per
a explicar les seves postures i el procediment a seguir
Les 3 viles han presentant conjuntament al·legacions al Pla
Territorial perquè consideren que reben un tracte “injust i
discriminatori” que perjudicarà els ciutadans de les tres
poblacions. Els tres alcaldes argumenten que Caldes, Llavaneres
i Sant Vicenç són els únics municipis de tota la comarca del
Maresme on ni es fan millores de la xarxa ni es canvia el traçat,
i adverteixen que portaran la seva reclamació fins al final. De
moment, a més de mostrar formalment el rebuig al Pla
Territorial, s’ha sol·licitat una entrevista amb el conseller de
Política Territorial i Obres Públiques (PTOP) de la Generalitat
de Catalunya, Joaquim Nadal.

En el moment de l´aprovació de l´avanç del Pla, l´Ajuntament
de Llavaneres ja va mostrar el seu rebuig davant d´aquest fet al
Departament de PTOP. Les reclamacions de Llavaneres, en què
es demanava el soterrament de la via del tren al llarg del terme
municipal, però, no han estat tingudes en compte. És per això
que ara i atès que la problemàtica afecta per igual als tres
municipis, els consistoris de Llavaneres, Sant Vicenç i Caldes
volen mostrar el rebuig total al tracte que aquest document fa a
Les 3 viles.
Les al·legacions tenen el suport de tots els grups municipals de
l´Ajuntament de Llavaneres –CiU, PP, ERC, SOS Llavaneres i
Gent de Llavaneres–, excepte del PSC. Per part de Sant Vicenç,
el document ha estat subscrit per CiU i per Amics per Sant Vicenç,
i en el cas de Caldes, només per CiU.
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Serveis Socials amplia recursos amb un dinamitzador
juvenil i un administratiu
La contractació es fa gràcies a la subvenció aconseguida del Servei d’Ocupació de Catalunya

S

eguint en la seva política de potenciació del serveis a les persones, l’Ajuntament de Caldes ha tramitat i finalment ha aconseguit
una nova subvenció, en aquest cas de 17.359,21 euros atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya, en el marc del programa
de Plans d'Ocupació per a la contractació temporal de 2 treballadors/es desocupats/des per a la realització d'obres i serveis
d'interès general i social. En aquesta convocatòria el col·lectiu prioritari a contractar serà el de persones aturades inscrites al
Servei d'Ocupació que no tinguin ingressos ni elles ni el seu nucli familiar o de convivència per haver exhaurit tant la prestació
de desocupació com el subsidi.
A banda, tindran caràcter preferent els col·lectius d’aturats/des majors de 52 anys que no siguin beneficiaris del subsidi d’atur; les
dones que han patit situacions de violència de gènere; persones amb discapacitat física, psíquica, mental o sensorial i treballadors/es
aturats/des que haguessin desenvolupat la seva activitat professional com a autònoms i que no tenen dret a cap subsidi i/o ajut.
Els projectes aprovats estan gestionats pel Servei Local d'Ocupació i són els de dinamitzador/a juvenil i els de suport a la
digitalització de continguts dels Serveis Socials d’Atenció Primària. Els diferents projectes s'aniran implementant des del mes
d’octubre fins a finals d'any.

Mesures de prevenció contra la grip A
D

avant l’alarma creada arran de l’aparició de diversos casos de grip A a Catalunya, l’Estat espanyol i la resta del món, l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac vol recordar als veïns i veïnes les mesures preventives que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
i el Servei Català de la Salut han establert per a prevenir aquesta malaltia.
En tot cas, però, s’ha de recordar que la grip A és una malaltia contagiosa que pot afectar a un nombre important de persones amb
efectes lleus com són febre alta, simptomatologia respiratòria aguda i malestar general. En els treballadors i treballadores amb
patologia crònica, embarassades (vacuna especial) i que pertanyin a serveis relacionats amb les emergències i la seguretat està
indicada la vacunació, quan aquesta estigui disponible. Cal recordar que el Servei Català de la Salut ha establert tres grups de risc,
les embarassades, els malalts crònics i les persones amb obesitat mòrbida.

RECOMANACIONS:
1. Quan es tus o s’esternuda, cal
tapar-se la boca i el nas amb un
mocador de paper d’un sol ús.
2. Mantenir les mans netes, rentarles amb aigua i sabó durant uns
10-20 segons i rentar-se-les sempre
després d’haver tossit o esternudat.
3. Eixugar-se les mans amb
mocadors de paper d’un sol ús.
4. No apropar les mans brutes o
contaminades als ulls o el nas.
Així doncs, davant els símptomes
d’un possible cas de grip A (febre
alta, malestar general, dificultats
respiratòries i manca de gana) ens
hem d’apropar al Centre
d’Assistència Primària (CAP) o bé
trucar al telèfon Sanitat Respon 24
hores (902 111 444) perquè valorin
els símptomes.
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El jovent de
Caldes participa
d’un estiu ple
d’activitats
S

ón diverses les activitats que durant
aquest estiu 2009 s’han organitzat per a
la gent jove del poble. A banda de la
celebració del 2n Campionat Intermunicipal
de Ping-Pong, del qual ja us vam informar
en el darrer Portada, i que va resultar tot
un èxit de participació, cal destacar també
la 2a Cursa-Exhibició d’OFNIS (Objectes
Flotants No Identificats), que va tenir lloc
el 8 d’agost i en la que van participar prop
de 40 persones amb els OFNIS que ells
mateixos havien construït prèviament.
Així, en aquesta original i engrescadora
proposta de Joventut, van participar-hi
jovent de l'Espai Jove de Caldes d'Estrac,
membres de l’Associació Mar i Natura
caldenca i també persones de l’Espai Jove
d’Arenys de Mar. Els premis se’ls van endur
Mar i Natura amb l’OFNI “Trolebús Mar
i Natura”, que van ser els més ràpids; “La
Perla Negra”, OFNI de l’Espai Jove de
Caldes va ser el més original i, finalment,
els joves d’Arenys amb “El Kaiuku

Nous cursos per
als joves aquesta
tardor
La Regidoria de Joventut inicia el mes
d’octubre dos nous cursos adreçats al
jovent de Caldes, el de Monitor/a en el
lleure i el de Percussió de carrer.

d’Arenys”, van obtenir el premi als
participants més espavilats. Tots els
participants van guanyar un sopar a La
Tasqueta de Caldes, establiment
col·laborador de la gran festa que va acollir
la platja de les Barques, i que a més va
comptar amb una exhibició del Club de
Rem d’Arenys de Mar.
Inclosa en la programació d’actes de la
Festa Major d’enguany, la Nit Jove 2009
es va celebrar el passat 11 de setembre
amb un registre alt de participació. La Nit
va ser tot un èxit, amb mes de mil
persones aplegades a l’Esplanada de Can
Muntanyà amb ganes de ballar i passars’ho bé. Hi van actuar Can Funky, el grup
guanyador de la votació popular del
concurs de maquetes Fr3qüència 3.0
–convocat l’any passat per les àrees de
Joventut de Les 3 Viles– i Hotel Cochambre,
un conjunt que va delectar els joves que

El Curs de Monitor/a en el Lleure es
realitzarà els mesos d’octubre i novembre
i està impartit per la Fundació Pere Tarrés.
El curs s’adreça a totes aquelles persones
amb més de 18 anys d’edat amb interès
en el món de l'educació en el lleure. Aquest
curs es farà en horari intensiu els caps de
setmana, des del 17 d'octubre fins al 29 de
novembre, ambdós inclosos. Els horaris
establerts són els dissabtes de 9 a 15:30h
i els diumenges de 9 a 14h.
La segona edició del Curs-Taller de
Percussió de Carrer tindrà lloc entre els
dissabtes 3 d’octubre i 5 de desembre.
Adreçat als més joves de Caldes, cada
setmana es realitzarà aquest taller en el
qual s’han creat dos grups diferenciats,
el d’infants de P4, P5 o 1r de primària i
el segon, d’edats compreses entre els
cursos de 2n a 6è de primària.
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van assistir a la convocatòria i que van
gaudir de la gresca d’un grup que combina
humor i bona música.
Finalment, la Regidoria de Joventut, amb la
col·laboració dels Diables d’Estrac –i a través
d’una subvenció del Departament de Salut
de la Generalitat–, van portar a la platja de
Caldes durant la celebració de La Dormida
2009, celebrada el passat 29 d’agost, l’ONG
Energy Control, entitat que treballa en el
món de les drogodepen-dències, de forma
directa amb els joves en espais en què hi
ha consum d’aquestes substàncies tòxiques.
Aquesta entitat s’encarrega de fer tasques
de prevenció, informació i assessorament
entre el jovent i, en cas que els usuaris
ho desitgin, els fan proves químiques per
determinar la composició d’allò que es
volen prendre, perquè comptin amb tota
la informació possible i decideixin
lliurement què volen fer.

esports
PROGRAMA D’ACTIVITATS
ESPORTIVES

SERVEIS DEL PAVELLÓ
POLIESPORTIU MUNICIPAL

ENTITATS

TAI-TXI
Dilluns i dimecres,
De 11:15 a 12:15h

AIKIDO
Dimarts i dijous,
de 17:30 a 22:30h

MANTENIMENT FÍSIC
I AERÒBIC PER A ADULTS
Dilluns i dimecres,
De 21 a 22:30h
Divendres,
De 19:30 a 22h

BÀSQUET
Dilluns i dimecres,
de 17 a 18:30h
FUTBOL SALA
Escola base, dilluns i dimecres,
de 18:30 a 19:30h
Dimarts i dijous,
de 21 a 22:30h
PATINATGE
Dimarts, dijous i divendres,
de 17:30 a 20h
TENNIS
Tots els dissabtes al matí
(CEIP Sagrada Família)

SALA DE MÀQUINES
De dilluns a divendres,
de 9 a 13h i de 16 a 21h
Dissabtes,
de 9 a 14h
MASSATGES
Quiromassatgista terapèutica
Truqueu al tel. 93 791 29 92 per
demanar hora

CAMPUS LÚDIC ESPORTIU NADAL 2009
El proper 23 de desembre comença el campus lúdic-esportiu al Pavelló Poliesportiu
Municipal de Caldes d’Estrac, que finalitzarà el 5 de gener de 2010
Un Nadal ple d’activitats esportives per a la canalla del poble.
Informació al tel. 93 791 29 92, www.caldetes.cat

col·laboració

“L’estalvi d’aigua”
Gairebé dues terceres parts de l’aigua de proveïment que entra a la

ciutat es consumeix a les llars particulars. La nostra aportació individual
a l’estalvi i ús racional és, per tant , la més important. Amb canvis dels
nostres hàbits i petits canvis tècnics podem aconseguir una reducció
de fins al 50% del consum d’aigua!!!

Per al rentamans i altres aixetes:
Cal que vigilem les pèrdues! Una aixeta que perd una gota per segon
comporta una pèrdua de 1.000 litres al mes. Podem instal·lar airejadors.
Aquests aparells els podem trobar fàcilment a les ferreteries. Si vols
canviar l’aixeta i posar-ne una de monocomandament, demana al
lampista que en la posició central surti aigua freda. Pregunta pel consum
d’aigua per minut! De 6 a 8 litres és ideal.

Abans de canviar una instal·lació o un aparell val la pena informar-se’n.
Dispositius d’estalvi d’aigua:

Alguns consells importants!

Per al vàter:

No facis servir el vàter com a paperera. No hi llencis mai oli fet servir,
medicaments, plàstics, papers, compreses, preservatius, etc.

Cada dispositiu comporta al voltant de 10 litres d’aigua!
Alguns vàters ja permeten la interrupció voluntària de la cisterna,
pressionant el tirador cap avall. Podem estalviar el 50% o més d’aigua.
Hi ha diferents dispositius per a la cisterna del vàter: sistemes de
regulació del volum, sistemes de doble descàrrega, d’interrupció
voluntària, etc. Per a vàters nous triem una cisterna amb volum màxim
de 6 litres, n’existeixen molts al mercat.
Per a la dutxa:
Es pot substituir el capçal de la dutxa per un de baix consum, airejador,
que barreja aire amb aigua tot mantenint la pressió i el confort. Així
podem estalviar fins al 50% d’aigua.
Amb un sistema monocomandament també podem disminuir el consum
superflu derivat de la recerca de la temperatura.

Renta la fruita i la verdura en un bol o recipient, estalviaràs uns 10
litres cada vegada, l’aigua obtinguda la pots aprofitar per regar.
Utilitza la rentadora i el rentaplats sempre al màxim de càrrega.
Abans de fregar cal escombrar, estalviarem aigua i no embrutarem
tant.
Controla el teu consum d’aigua mitjançant un comptador individual.
Quan renovis els electrodomèstics, compra aparells senyalitzats amb
l’etiqueta ecològica, amb baix consum d’aigua. N’estalviaràs més d’un
30%.
Gràcies per contribuir a que el nostre planeta sigui una mica més blau.
Tomás García
Assessor energètic
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La platja de Caldes acull
esport d’alt nivell
C

aldes ha celebrat a la platja dues competicions que han comptat
amb esportistes d’elit en les seves disciplines. Es tracta dels
torneigs de vòlei platja i de futbol platja, que es van celebrar els
mesos de juliol i agost, amb un gran èxit de participació i
organització.
L’alt nivell dels participants en el Torneig de Vòlei Platja –entre
ells, hi van prendre part els campions de Catalunya de la disciplina–
va reunir un nombrós públic a les pistes de la platja de Caldes
per tal de seguir in situ el desenvolupament dels partits.
Quant al Torneig de Futbol Platja, cal destacar la participació del
Club Futbol Sala Caldes d’Estrac, que es va classificar per la
següent ronda. El capità del club caldenc, Guillermo Sánchez
Aragón, va ser escollit millor jugador i premiat amb la convocatòria
posterior amb la selecció catalana de futbol platja, dirigida pel
seleccionador Tito Bonano, ex porter argentí del Futbol Club
Barcelona.
L’organització d’ambdós esdeveniments esportius, l’empresa
Duplex Media, va agrair la col·laboració de la Regidoria d’Esports
de Caldes i va mostrar-se satisfeta per la infraestructura obtinguda
per al desenvolupament de les dues competicions.

Inici de temporada pel Futbol Sala Caldes
d’Estrac
El

proper 3 d’octubre
comença la competició en el
grup 1 de la preferent
catalana, i ho fa al Pavelló
Municipal de Caldes, a partir
de les 18:30 hores. Enguany
el primer equip de l’entitat
és ben jove i compta amb
jugadors caldencs.
L’equip caldenc ha disputat
diversos partits de
pretemporada amb èxit, i ha
assolit la victòria sense
dificultats tot i tractar-se de
partits amistosos. El darrer
d’aquests partits va ser el
que es va jugar a Caldes el
passat 11 de setembre contra la Fundació Mataró, equip que enguany jugarà la categoria
nacional espanyola, i que va guanyar l’equip caldenc per 10 gols a 9.
El passat 21 de setembre van començar els entrenaments els campions maresmencs de la
temporada passada, l’equip prebenjamí de l’Escola Base de futbol sala. L’entitat estudia la
possibilitat de crear un altre equip de la mateixa categoria després de l’èxit aconseguit.

Es crea una nova entitat esportiva, “Cos i Moviment”
La nova entitat Cos i Moviment s’ha creat per a desenvolupar la pràctica de
diferents tècniques esportives i de coneixement corporal amb moviment,
enfocades bàsicament a diferents disciplines aeròbiques i de dansa actual.
Cos i Moviment ja ha iniciat les seves activitats al Pavelló Poliesportiu Municipal
en horari de dilluns i dimecres de 21 a 22:30 hores i divendres de 19:30 a 22
hores.
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Caldes, seu d’un curs
internacional d’arts
marcials
Les instal·lacions esportives de Caldes van

acollir durant el mes d’agost el segon curs
internacional de Daito Ryu Aikijujutsu (art
marcial d’origen japonès) amb el mestre
Masunori Araki, 6è dan i director d’ensenyament
de l’escola Takuma Kai del Japó.

Organitzat per la FINTJ i l’Associació Espanyola
de Nihon Tai-Jitsu/Ju-Jutsu/Kobudo, el curs va
comptar amb col·laboració de l’Ajuntament i
l’entitat cultural Aikido-Estrac, que van posar a
disposició de l’organització les instal·lacions,
així com la infraestructura necessària per al seu
desenvolupament.
Mig centenar de practicants de diferents estils
d’arts marcials (Tai-Jitsu, Judo, Aikido, etc..) van
participar en aquest curs, tots ells procedents
de diversos indrets de Catalunya, València,
Madrid, Andalusia i França.
Durant una setmana, el curs va servir per a
revisar les tècniques bàsiques de l’escola Daito
Ryu, i es va poder comprovar la seva efectivitat
contra un atacant o més alhora i inclús armats
amb armes blanques.
Cinc destacats mestres de l’escola Daito Ryu
van fer presència a Caldes, a més del mestre
Araki. Per tancar el curs, tots ells i mestres
japonesos i nacionals d’altres disciplines
marcials van realitzar unes exhibicions de les
seves respectives disciplines.
El curs va ser un èxit tant d’assistència com
d’organització i l’Associació Aikido-Estrac va
donar les gràcies a les institucions per la seva
inestimable col·laboració.

esports

Ple esportiu en la Festa Major 2009
PETANCA
El Club Petanca Caldes d'Estrac va donar el tret de sortida de la Festa Major 2009 el 29
d’agost, amb la disputa del Torneig Infantil, que va comptar amb la participació de 46 nens
i nenes d’entre 4 i 12 anys. L’alcalde, Joaquim Arnó, el regidor d’Esports, Joan Vázquez, el
president de la Lliga del Burriach, Josep M. Periz, i membres de la junta directiva del club
van lliurar els premis als 4 millors classificats del torneig. Tots els inscrits van rebre regals
per la seva participació en aquesta competició.
El dia 6 de setembre es va jugar
el Torneig Sènior de Petanca de
Festa Major amb la participació
de 31 socis repartits en dos grups
per disputar la prèvia, en sessions
de matí i tarda i les finals, jugades
a la tarda. Es van classificar per a
aquestes finals el 4 millors
participants, els 4 segons i els 3
millors tercers. L’alcalde, Joaquim
Arnó, i el regidor d’Esports, Joan
Vázquez van lliurar els premis als
vencedors i, posteriorment, el president del Club Petanca Caldes d’Estrac, Joaquim Farrés,
va obsequiar amb una placa el seu vicepresident, Miquel Isern, qui després de més de 20
anys a la junta de l’entitat caldenca, l’abandona per motius personals. El delegat esportiu va
ser l’encarregat de conduir l’acte de lliurament de premis.
Tots els participants van valorar de forma positiva el bon estat de les instal·lacions de petanca,
situades a la platja del Bassiot.
XIII TORNEIG DE FESTA MAJOR DE
FUTBOL SALA
Un total de 37 equips van participar
en aquest tradicional torneig que es
celebra cada any a Caldes. Cal destacar
que els actuals campions de les
categories juvenil (Restaurant Can
Suñé) i sènior (Forn de pa i pastisseria
Can Serra) d’enguany han estat equips
formats per jugadors caldencs i han
comptat amb espònsors de diferents
establiments de Caldes. En la categoria
cadet-infantil, l’equip guanyador va ser
el Montalblacks. Enhorabona a tots!!
1a SIMULTÀNIA D’ESCACS
Caldes ha recuperat la pràctica
dels escacs amb èxit. “El racó del
Lledoner”, al Parc de Can
Muntanyà, va acollir el 6 de
setembre la celebració d’aquesta
disputada partida que va reunir
un nombrós públic a més dels 12
participants, que van desafiar al
jugador internacional argentí,
Juan Santiago Morabich, actual
jugador del Club d’Escacs de
Llavaneres (entitat col·laboradora
de l’acte). Molts joves de Caldes
van prendre part d’aquesta
simultània en la que també va
participar l’alcalde, Joaquim Arnó.
El premi al millor jugador i
execució de partida més pensada
se’l va endur en Niman Langa.

La I Challenge
Costa de
BarcelonaMaresme passa per
Caldes

El diumenge 4 d'octubre el Maresme

tornarà a viure un dia sense cotxes a
la Nacional II amb motiu de la
celebració del I Challenge Costa de
Barcelona-Maresme, un triatló de
distància ironman únic a l'Estat
espanyol per la seva projecció
internacional i per la quantitat
d'esportistes que aplega. La prova
ciclista transcorrerà exclusivament
per la N-II, fet que ocasionarà el
tancament d'aquesta carretera als
cotxes (entre Calella i El Masnou)
durant 12 hores.
Els 2.000 triatletes que participaran
en el Challenge Costa de BarcelonaMaresme hauran de nedar 3.800
metres al mar, agafar la bicicleta per
fer 180 kilòmetres i després còrrer
una marató (42 km). El circuit, que
ja es va provar el passat 24 de maig
en el triatló de mig recorregut, ha
patit canvis per tal d'adaptar-lo a les
noves distàncies i a les necessitats
específiques d'una prova esportiva
d'aquestes característiques.
La realització de la prova ciclista
afectarà el trànsit de la N-II. Per tal
de garantir la màxima seguretat en
la competició, la carretera N-II
restarà tallada a la circulació de
vehicles a partir de les 6:30h. Es
calcula que es podrà reestablir a les
18:30h. L'alternativa per al trànsit
rodat serà l'autopista C-32. L'acord
al qual han arribat el Consell
Comarcal del Maresme,
l'Ajuntament de Calella i la
concessionària Acesa permetrà que
els usuaris que siguin desviats cap
a l'autopista puguin circular sense
pagar peatge.
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tribuna
La pretensió del PSC de fer els
dos Caldes, el que creu que és
seu i el dels altres...

Imaginem que és la seva tàctica habitual o potser és el que tenen
escrit en el manual de comportament del regidor del PSC quan està
a l’oposició, però resulta altament sospitosa la reincidència en la
pràctica de procurar dividir el poble entre els “seus” i “els altres”,
i la sistemàtica renúncia a desenvolupar el paper institucional que
els correspon.
Ho han posat en pràctica en el decurs de la darrera Festa Major,
on no van assistir als actes als quals hi havien de ser, en tant que
representants dels ciutadans que són, i en canvi, van muntar actes
paral·lels, partidistes i exclusivistes, calant-se sense mirament el
pacte no escrit –però fins ara, respectat- de no enterbolir les diades
de la Festa Major, la festa de tots, amb actes i manifestacions
polítiques de caire partidista.
Fa 20 anys, quan el PSC també va estar a l’oposició, varen fer igual.
Boicotejaven sistemàticament els actes institucionals de la Festa
Major on havien d’assistir els representants de l’Ajuntament, o bé
no presentant-s’hi, o bé fent palès el seu disgust per no ser-ne els
principals protagonistes. Era el sistemàtic reconeixement que no
havien paït el resultat democràtic de les eleccions, igual com ara
també fan.
Perquè tothom ens entengui, parlarem clar. No assistien a l’ofici
religiós on l’alcalde i regidors hi van, no a títol personal, sinó com
a corporació i en representació dels ciutadans a honorar la patrona
de la vila (motiu pel qual la Festa Major és el dia que és), però en
canvi sí assistien a actes similars a pobles veïns. Tampoc es
presentaven en el moment de fer el pregó, o de repartir trofeus, o
actes semblants, on eren requerits de ser-hi en representació
institucional, no de partit. Ara fan igual, i tampoc es presenten a
la majoria, malgrat estar perfectament i protocol·làriament convidats,
incapaços d’assumir el rol que els vots dels caldencs els han atorgat.
Ells o en són els protagonistes principals o no hi van. Això és el
que pensen...
Ara bé, els falta temps per organitzar un acte de partit, en plena
Festa Major, oblidant-se del pacte no escrit però fins ara respectat.
Tornen a protagonitzar actes que separen i que inciten al “estàs
amb mi, o estàs contra mi” sense cap mirament. L’any passat varen
fer quelcom semblant, si bé no es van atrevir a convocar un acte
públic. Llavors va ser una publicació que es va repartir el dia abans
de la diada de la patrona. Ells sabran el que fan...
CiU, en canvi, sempre ha actuat i actua al revés. Tradicionalment
ha assistit als actes institucionals, ocupant el lloc que li corresponia
quan era oposició i sempre ha respectat la Festa Major, deixant-la
al marge de qualsevol acte de partit.
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L’última creació del geni Hayao Miyazaki,
nominada a l’Oscar a la millor pel·lícula
d’animació, explica la història de la Sophie,
una jove de divuit anys que treballa sense
descans a la botiga de barrets de la seva
família. En un dels seus habituals passejos
coneix l’enigmàtic mag Howl, el qual
desperta l’ira de la Bruixa de l’Erm, que
odia a Howl amb totes les seves forces.
Quan la Sophie torna a la botiga, la Bruixa
es fa passar per una clienta per a acostarse a ella i llençar-li un encanteri... que
converteix a la Sophie en una anciana de
noranta anys! La Sophie, que no pot revelar
la seva autèntica identitat, recorre a Howl
per buscar una solució al seu problema.
Per això s’embarca en un viatge fantàstic
en el castell ambulant del mag, habitat per
personatges d’allò més curiosos. Sophie
necessita ajuda però potser sigui Howl el
que realment té problemes...

Per un botó / Carles Cano; dibuixos
de Joma

La família és la realitat privilegiada i
originària en la qual les persones neixen,
aprenen inicialment a resoldre els
problemes de la vida, desenvolupen el nucli
bàsic de les seves conviccions, de les seves
emocions i de les seves conductes, o dit
d’una altra manera, el nucli bàsic del seu
caràcter, o ètica, o forma de ser, i aprenen
les modalitats originàries amb les quals es
perceben a si mateixos, amb les quals es
relacionen amb les altres persones i amb
les quals interpreten els diversos elements
que constitueixen el medi cultural i social
al que pertanyen. Els diversos capítols estan
dedicats a la influència de la família en la
construcció de la identitat personal, al seu
paper educador, especialment de la
maduresa i de la responsabilitat ètiques, i
aporten estratègies pedagògiques
adequades per aconseguir aquests
propòsits. Els autors són professors de la
Facultat de Filosofia i Ciències de la
Educació de la Universitat de València.

El valencià Carles Cano va rebre el Premi
Hospital Sant Joan de Déu amb una
història esbojarrada que narra els desastres
en cadena que provoca el botó del gras i
ric senyor Aristòtil quan surt disparat enmig
d’un àpat. El jurat va triar Joma com a
il·lustrador, i la Galera, com s’especifica a
la coberta, li va cedir tot el concepte gràfic
del premi. Joma comença amb cinc
imatges del senyor Aristòtil, vestint-se i
cordant-se la camisa, que es presenten
com un prefaci abans de la portada. La
narració, tant visual com textual, avança
en un sol discurs, corre i salta, i fins i tot
ens obliga a girar el llibre de cap per avall
i a llegir-lo amb l’ajuda d’un mirall!
Per un botó fa moltes picades d’ullet als
adults, amb referències cinematogràfiques,
històriques i artístiques. I és, per sobre de
tot, un llibre intel·ligent que aconsegueix
sorprendre’ns.

TAMBÉ US RECOMANEM... L’ESPAI DE PETITS LECTORS
Des de la biblioteca som conscients de la importància
que té el pas de la lectura amb lletra de pal a l’etapa
infantil, a la lletra lligada a primària. Aquest requereix
un esforç pels nens i nenes molt important. És per
això que hem fet una tria de llibres per potenciar i
ajudar en l’aprenentatge de la lectura dels més petits.
A partir d’ara podreu trobar de forma visual i molt
ràpida el llibre més adequat segons l’edat. Només cal
buscar els distintius a la part superior del llom del
llibre. Igualment el personal bibliotecari us informarà
i orientarà en la tria. Ja ho sabeu, aquesta tardor
veniu a Can Milans i comenceu el curs escolar amb
nosaltres. Us hi esperem!
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CINEMA

La educación ética en la familia /
Rafaela García; Cruz Pérez; Juan
Escámez

1946, Londres. L’escriptora i columnista
Juliet Ashton cerca un tema per a la seva
propera novel·la. Per mitjà de la carta d’un
habitant de l’illa de Guernsey, entra en
contacte amb els membres d’una curiosa
societat literària nascuda durant l’ocupació
nazi, i decideix desplaçar-se a l’illa per
conèixer de primera mà els seus singulars
habitants i les seves vivències durant la
guerra. Una història commovedora. Una
novel·la divertida i profundament humana.
Un homenatge als bons llibres i a les bones
persones, capaç d’aixecar els ànims fins i
tot dels més cínics. Irresistible.

El castillo ambulante / Hayao
Miyazaki

INFANTIL

NOVEL·LA

La societat literària i de pastís de
pela de patata de Guernsey
Mary Ann Shaffer; Annie Barrows

NO FICCIÓ

les recomanacions del mes de Can Milans

Grip A
Què fer davant dels símptomes
Població general i nens

SÍMPTOMES
FEBRE ALTA
(Igual o més de 38º)
MALESTAR GENERAL
DIFICULTATS
RESPIRATÒRIES
FALTA DE GANA

Sanitat Respon
24 hores

CASA

902111444
Valoració de
símptomes i
redirecció (a casa
o al CAP)

Grups de risc
(mateixos símptomes
que la població
general)
Embarassades
Malalts crònics
Persones amb obesitat
mòrbida

HOSPITAL
URGÈNCIES

CAP

Trucar per telèfon

Tota la població quan els
símptomes s’agreugin

SÍMPTOMES

FEBRE ALTA (Igual o més de 38º)
DURANT DIVERSOS DIES

Departament de Salut

A L’HOSPITAL

DIFICULTATS RESPIRATÒRIES
SEVERES, OFECS, PANTEIXOS...

PÈRDUA RELATIVA DE L’ESTAT DE CONSCIÈNCIA
AMB MAREJOS, MALS DE CAP...

Ajuntament de Caldes d’Estrac
Àrea de Salut

