l’informatiu municipal de Caldes d’Estrac

n úm . 193

Inversió al barri de La Isla

desembre 2009

El cobriment del final
de la Riera, a punt

Agermanament de la mongeta
del ganxet i l’alubia de Tolosa

de l’alcalde

La il·lusió sempre té premi

Permeteu-me començar aquestes línies amb una in-

vocació, si voleu golosa, cap a les magnífiques alubias
de Tolosa que vàrem poder gaudir ara fa uns dies, a
l’esplanada de can Muntanyà, cuinades pels que ja podem qualificar com a amics bascos d’aquest esplèndid
municipi guipuscoà.
Tot un èxit que sens dubte anima a seguir amb l’experiència de fer més populars les festes gastronòmiques que
fins ara ens han donat valor i prestigi com a poble, gràcies
a les extraordinàries virtuts dels nostres reconeguts restauradors. Són dues maneres de fer-ho, no contradictòries, sinó complementàries, que anirem explorant en el
futur més immediat.
La festa va ser producte de la il·lusió dels seus promotors, igual com també són resultat de la il·lusió col·
lectiva les obres de reforma del barri de “la Isla” que
fa unes setmanes vaig poder anunciar als veïns i veïnes
que hi resideixen. Són molts anys els que han hagut
d’esperar amb paciència i resignació, davant la continuada desil·lusió de veure com les promeses que se’ls
havien fet des de governs municipals anteriors, mai es
portaven a la pràctica.
Qüestió de recursos, de la seva gestió o de prioritats, suposo!. En qualsevol cas, ara sí que va de bo, la reforma és
un fet, està consignada en pressupost i durant el 2010
serà una realitat que espero ompli la il·lusió dels que hi
viuen i dels qui en gaudiran, o sigui, tots els caldencs i
caldenques.
I per il·lusió la que hem posat en l’obra del cobriment del
tram final de la Riera que per fi es podrà executar amb
càrrec al PUOSC del 2010. És però una subvenció amb
història, perquè en el seu origen era una de genèrica per
“arranjar la riera” que s’havia concedit el 2003 i que el
govern anterior havia oblidat, literalment, en un calaix.
Primer, la vàrem recuperar, però la Generalitat ens la va
retirar perquè va decidir fer-ho amb totes les subvencions de tots els ajuntaments no executades durant
5 anys. Ara l’hem recuperada, després de no poques
negociacions i s’ha afegit al PUOSC. És a dir, no ha significat cap pèrdua, sinó tot el contrari, una subvenció
més, un guany que s’afegeix als que ja hem obtingut en
els darrers mesos.
M’estalviaré contestar el que alguns han dit respecte a
això. Prefereixo no dir res per no fer llenya de l’arbre
caigut. Només diré que em fa molta il·lusió que els que
s’alegren de les males notícies aquest cop s’hagin quedat amb la cua entre cames.
Acabo aquest espai desitjant-vos el bo i millor per la proximitat de les festes de Nadal i un bon inici d’any 2010.
Joaquim Arnó i Porras
Alcalde
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notícies

L’Ajuntament presenta querella per estafa contra
l’empresa que recollia la brossa
Un cop s’han confirmat les sospites i s’ha

comprovat que des de que l’empresa Mare
Nostrum no efectua la recollida, les tones
de brossa transportades a la Planta de
Tractament s’han reduït significativament
(quasi un 40%), l’Ajuntament de Caldes,
en estricte compliment de la seva
responsabilitat, ha presentat davant
el Jutjat d’Instrucció de Mataró, una
querella per estafa contra la que fins
el passat 10 de setembre era l’empresa
concessionària del servei de recollida de
la brossa, Mare Nostrum SL.
Malgrat correspongui al Jutjat instruir el
cas i derivar-ne les responsabilitats que
en resultin, l’Ajuntament considera, en
l’escrit presentat, que presumptament

Les tones que es facturaven
com si fossin de Caldes i
que provenien d’altres llocs,
a part del seu cost, van
ocasionar que es penalitzés
econòmicament l’Ajuntament
per excedir la quota assignada
(13.000€ l’estiu del 2008)

ara, les set entrades de brossa a la Planta
en un mateix dia del 2003, suposadament
totes recollides a Caldes.

s’ha comès una estafa –encara per quantificar– en contra seva, ja que dita empresa feia constar tonatge de brossa provinent d’altres llocs com si fos de Caldes,
obligant l’Ajuntament a pagar els costos
del seu tractament i eliminació i alhora provocant que s’incrementés el preu
d’aquest tractament perquè les tones
totals aportades superaven les previsions
assignades prèviament al municipi.
La querella només cita els preceptes, però
hi ha dades significatives que també s’han
fet arribar al Jutjat com les que demostren
el descens de tonatge tractat des que
la nova empresa efectua la recollida.
Al mateix temps, l’Ajuntament segueix
recopilant dades de l’evolució històrica
de la recollida, fet aquest que ha permès
posar en evidència altres anomalies, com

L’alcalde assisteix a la conferència
d’Alcaldes per la Pau
G

ranollers va acollir el passat 3 de
novembre la conferència de la Xarxa d’Alcaldes per la Pau, que agrupa
més de 3.000 ciutats de 134 països i
regions del món i on l’estat espanyol
és el cinquè país amb major nombre de membres (més de dos cents
i només superat pel Japó, Bèlgica,
Alemanya i Itàlia). És un projecte
que engloba a municipis de característiques diverses que comparteixen l’objectiu de treballar activament i conjuntament per la pau i el desarmament.
Representants polítics locals, entre els que es trobava l’alcalde de Caldes, Joaquim
Arnó, van assistir a aquesta trobada, organitzada per l’Ajuntament de Granollers, la
Federació de Municipis de Catalunya i la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques.
En el decurs de la trobada es va elaborar una proposta de declaració de la conferència
d’Alcaldes per la Pau consensuada amb totes les institucions implicades amb l’objectiu
de formar un grup de treball perquè impulsi i coordini iniciatives.
3

Aquestes dades han facilitat que l’alcalde
hagi expressat el seu temor de que s’estigui
davant una possible estafa directa de
bastants milers d’euros i d’un perjudici
econòmic afegit també molt important, ja
que cal recordar que el Consorci penalitza
amb 91€ cada tona de sobrepassa el
límit que té assignat cada municipi.
“Possiblement sense aquesta estafa de
tones afegides, Caldes no hagués tingut
excedents i per tant, tampoc hagués hagut
de pagar cap penalització” –va dir l’alcalde
Joaquim Arnó, que ha afegit “Nosaltres ja
hem fet el que havíem de fer, hem detectat
les anomalies i ho hem solucionat, ara cal
esperar que la Justícia segueixi el seu curs
i també anar comprovant què passa amb
totes les altres investigacions que s’estan
portant a terme”.

Des que s’ha regularitzat
el servei, l’aportació de
tones de brossa a la Planta
s’ha reduït quasi un 40%

L’Ajuntament
obté la gestió
del cementiri
L

a Parròquia de Santa Maria de Caldes,
com a propietària del cementiri del poble,
i l’Ajuntament han signat un conveni pel
qual les instal·lacions d’aquest equipament passen a la gestió municipal i se’n
cedeix també la titularitat administrativa,
de forma gratuïta, a favor del consistori.
L’acord estableix que l’Ajuntament de Caldes respectarà els drets funeraris dels
actuals titulars de tombes i nínxols del cementiri i tindrà facultats per disposar lliurement dels nínxols no ocupats actualment,
excepte els que la Parròquia es reserva per
a la seva disposició.
Igualment, el consistori podrà construir
nous nínxols o instal·lacions o reformarles de conformitat a les necessitats del
servei funerari de la població.
A més, el consistori haurà de respectar a la
Parròquia el dret de celebrar en el cementiri
les cerimònies religioses acostumades fins ara.

en portada

Agermanament
entre la mongeta del ganxet
i l’alubia de Tolosa en la 1a
Mongetada Popular

La restauradora local Emma Gironès va

esdevenir una de les principals protagonistes del “Tolosako Babarrunaren
Astea 2009”, la “Fiesta de la Alubia” de
Tolosa, celebrada en aquesta localitat
guipuscoana el cap de setmana del 21 i
22 de novembre, cuinant les exquisides
mongetes del ganxet que va dur-hi des
de Caldes d’Estrac. La restauradora va
delectar el nombrós públic assistent (es
calcula que supera les 20.000 persones
les que desfilen pels diversos actes) que
ben aviat va acabar amb les existències, i
va rebre fins i tot els elogis del prestigiós

La iniciativa de l’agermanament
d’ambdós llegums

jurat –format per restauradors de primer
nivell guipuscoà– que cada any escull la
millor producció d’alubia.
El regidor de Via Pública i Medi Ambient
de Caldes, Marcos Blázquez encapçalava
la delegació caldenca que va participar en
aquesta festa gastronòmica, després que
una delegació de Tolosa –encapçalada
pel seu alcalde, Jokin Bildarratz- assistís,
prèviament, a la 1a Mongetada Popular de
Caldes d’Estrac l’anterior cap de setmana,
el 14 i 15 de novembre, en què el restaurador Roberto Ruiz Aginaga va cuinar
“la perla negra de Tolosa” a l’esplanada
de Can Muntanyà.
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L’èxit de la 1a Mongetada Popular de
Caldes d’Estrac i la bona acollida del canvi de model en la celebració de la festa de
la mongeta han fet possible que, portats
per l’entusiasme dels qui n’han estat els
principals actors i protagonistes, ja es
parli de la possibilitat de portar a terme
un procés d’agermanament entre ambdós llegums, un procés que hauran de
segellar els ajuntaments i els alcaldes
dels dos municipis, Joaquim Arnó i Jokin
Bildarratz, respectivament.

en portada
Èxit espectacular en dels dos
actes de la Mongetada a Caldes
Segurament algú es recordà de temps
pretèrits quan es celebraven a Caldes els
sopars de Festa Major a la Riera i/o els
més recents de les “botifarrades geganteres”, però el cert és que feia temps que
no es reunien tantes persones, concretament quasi 400, per a degustar un plat
cuinat al bell mig del poble, com el passat
diumenge 15 de novembre. En aquest cas,
es van congregar per a tastar les “alubias
de Tolosa”, refermant així l’èxit de la nova
orientació que s’ha pres per a la cita gastronòmica que es celebra cada any dedicada a la mongeta del ganxet.
El prestigiós cuiner del restaurant
“Frontón”de Tolosa, Roberto Ruiz Aginaga, va ser l’encarregat de cuinar més
de 30 kg de les famoses “alubias”, amb
l’acompanyament de les també reconegudes “morcillas de Beasain” i “guindillas
de Ibarra”, localitats properes a Tolosa.
L’alcalde de la localitat guipuscoana, Jokin
Bildarratz i el president de la Cofradía
de la Morcilla de Beasain, Martin Urkiola –qui va portar a Caldes l’exemplar
d’aquest producte guanyador del concurs
anual celebrat el passat 7 de novembre al
País Basc– van acompanyar el cuiner, Roberto Ruiz Aginaga, tant en la degustació del diumenge com en la xerrada del
dissabte, en què el públic omplia a vessar
la sala de l’Equipament de Caldes, per escoltar la història, cultiu, tipologia i forma
de cuinar aquest llegum tan preuat.

l’alcalde, Joaquim Arnó, i el regidor de
Via Pública i Medi Ambient, Marcos Blázquez– van precedir l’exquisit tast que la
restauradora local Emma Gironès va cuinar amb mongetes del ganxet.
La recaptació ha anat a parar al
projecte d’“El Somriure dels Nens”
Enguany els diners recaptats amb la mongetada s’han destinat a l’entitat solidària
“El Somriure dels Nens” que treballa en
un projecte educatiu al nord de l’Índia.

És idea del Govern Municipal que la recaptació que s’obtingui en festes i actes
similars sempre tingui un destí solidari i
no representin un lucre per a ningú, tal i
com ho explicava l’alcalde Joaquim Arnó:
“Voldríem que el caire popular de festes
com aquestes es concretés també en cedir
els ingressos a alguna entitat o promoció
solidària, ja que així donem encara més
contingut i significat a l’acte”.

Al final de la xerrada, l’intercanvi d’obsequis entre els convidats i els dos ajuntaments –el de Caldes encapçalat per

Arnó, igualment, va tenir paraules de reconeixement cap a les persones que han
col·laborat en la concreció de la festa.
“Agraeixo sincerament la feina dels Pescadors de Caldes i també de la gent del BarRestaurant La Cala que s’han implicat de
valent perquè la mongetada fos possible,
ajudant en tot moment la delegació basca
en el cuinat d’aquest llegum. Igualment
demano comprensió davant alguns possibles errors involuntaris en l’organització.
És la primera edició de la Mongetada Popular i procurarem no repetir-los en futures edicions”, va dir.
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urbanisme

Transformació radical del barri de “la Isla”
El finançament de l’obra
a càrrec de la Generalitat
i l’Ajuntament, posa
en evidència als qui
pronosticaven que els
veïns s’ho haurien de pagar
i demostra que l’actual
política d’impostos indirectes
(zona blava) serveix de
veritat per millorar el
benestar dels caldencs

L’Ajuntament de Caldes, presidit per l’al-

calde Joaquim Arnó, ha decidit entomar el
repte pendent històric de posar en solfa
una zona tradicionalment oblidada i fins
a cert punt marginada del municipi. Després d’un munt de promeses incomplertes per part de governs anteriors i de
simulacres de dedicació, els carrers Pau
Casals i Pont del Sergent, veuran com per
fi, l’Ajuntament hi dedica una molt important inversió, suficient per millorar-ne el
seu aspecte i resoldre no pocs dels seus
problemes endèmics.

obres, també en va sortir el compromís
solemne de l’alcalde de que aquesta important reforma no costarà ni un euro als
residents, ja que es finançarà amb aportacions del PUOSC 2011 de la Generalitat i
de fons propis de l’Ajuntament.
Com va dir Joaquim Arnó a la reunió: “Ja
es hora que s’inverteixi de veritat al barri
després de que promeses d’altres, a vega-

Per fi arriba la tant esperada
reforma de “la Isla”. Durant
anys s’havia anunciat però
fins ara, cap govern s’hi havia
atrevit. A més, no costarà
ni un euro extra als veïns
En concret, el projecte que fa unes setmanes va ser presentat per l’Ajuntament
a la majoria dels veïns residents que havien estat prèviament convocats per carta,
consisteix en la substitució i actualització
de tots els serveis bàsics i la pavimentació
i urbanització de nou de tota la trama urbana dels carrers del barri.
De la reunió entre veïns i Ajuntament,
a més de la constitució d’una comissió
mixta de seguiment del projecte i de les
6

des només electorals, hagin quedat només en això, en promeses. L’Ajuntament hi
destinarà a més de les subvencions, també
una part dels recursos que s’obtenen per
vies impositives indirectes, com ara la recaptació de la zona blava. En altres obres
anteriors del municipi, sempre també
es recorria a les contribucions especials
dels veïns per completar el finançament.
Nosaltres, considerem que en aquest cas,
això no seria just, ja que es pot dir que fins
ara, gairebé mai s’havia invertit significativament a “la Isla”. Ja els toca !! – va concloure l’alcalde.

urbanisme

Llum verda al cobriment del tram
final de la Riera
A

bans de l’estiu ja es va anunciar aquesta obra (“Portada 187”). Llavors comptava
amb tots els requisits administratius però no es comptava amb una resolució de darrera hora de la Generalitat que a finals de juny del 2009, va decidir “passar el rasclet”
per raó de la crisi econòmica i recuperar totes aquelles subvencions que havia donat
per obres als Ajuntaments i que 5 anys després encara ni tan sols s’havien iniciat.
Aquest va ser el cas de Caldes. La passivitat del govern municipal anterior va deixar
oblidada aquesta aportació i malgrat el nou equip de govern ja hagués intentat i de
fet, hagués aconseguit recuperar-la, la nova disposició de la Generalitat la va deixar
sense efecte.
El projecte que s’executarà durant més
o menys sis mesos del 2010, preveu la
construcció de noves xarxes de recollida
d’aigües pluvials i residuals, així com la
renovació de la de subministrament d’aigua potable. També refarà i ampliarà les
conduccions del gas, soterrarà les actuals
línies aèries de telefonia i baixa tensió,
l’enllumenat públic i construirà noves voreres, una banda de rodament per a vehicles de 3 metres d’amplada, noves zones
enjardinades i la reposició de tota la senyalització viària.
La reforma afectarà el carrer Pau Casals,
que té forma d’anell, els accessos per
a vianants, i l’únic accés rodat al barri,
des de la carretera de Sant Vicenç de
Montalt i s’executarà en diferents trams
i fases per facilitar que els veïns i veïnes
puguin accedir als seus habitatges en
tot moment. També es preveu enjardinar
de nou tota la zona on hi ha el pas de
vianants sota la N-II.
En resum, amb aquesta actuació el Govern
Municipal de Caldes vol posar fi a un greuge històric i retornar la dignitat a un barri
nascut de l’especulació urbanística dels
any seixanta que presenta greus i sensibles deficiències. Algunes són insalvables,
però com a mínim, amb aquesta important
inversió, la zona quedarà equiparada a la
resta de barris i carrers del municipi.
Actuació inclosa en el PUOSC 2010
Aquesta reforma al barri de “la Isla” és
una de les incloses en el Pla Únic d’Obres
i Serveis de Catalunya (PUOSC) del període 2008-2012, que a Caldes està xifrat en
706.988,26€. A més de “la Isla”, el PUOSC
també inclou altres actuacions com el cobriment de la part final de la Riera de Caldes, les reformes del mur de la carretera
de Sant Vicenç i la urbanització PU2.

Lluny d’acovardir-se, l’alcalde va seguir insistint amb l’argument de que ara sí hi havia projecte i que, a més, es tractava d’una obra emblemàtica llargament anhelada
pel conjunt dels veïns i veïnes de Caldes. És així com ara, tot just fa tres setmanes,
s’ha produït la noticia que s’esperava, que no és altra que la nova concessió de
l’ajuda, pel mateix import (120.000 €), afegint-la però a les quantitats ja atorgades
pel PUOSC dels anys propers. És a dir, de fet, res s’ha perdut, sinó tot el contrari: s’ha
recuperat la subvenció del 2003 i s’han mantingut les ja concedides pel 20112018. Sens dubte tot un encert, tant de l’Ajuntament com de la Generalitat que des
del primer moment ha entès la importància de l’obra projectada.
Ara ja no hi ha cap impediment administratiu que aturi l’obra. Se seguirà el curs
habitual i en un breu període de temps, segurament abans de l’estiu del 2010, el
tram comprès entre els ponts dels passejos, al costat del Parc Maragall, quedarà
definitivament cobert i a punt de ser utilitzat pels vianants que acudeixin a la zona
marítima central del poble.

L’Estat destinarà 500.000 € per
construir l’espigó de la platja del
Bassiot
G

ràcies a l’esmena que ha presentat el maresmenc Josep Sànchez Llibre (CiU), el
pressupost general de l’Estat per al 2010 inclou un partida de mig milió d’euros
destinada a la construcció de l’espigó de la platja del Bassiot que ha de permetre
amb altres obres complementàries resoldre definitivament el tema del fang i les
males olors que sovint s’acumulen a la zona, fruit de la mala desembocadura de la
riera i de les clavegueres que conflueixen a la zona.
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agenda

Desembre d
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

Divendres 4 de desembre
A les 18:30h a la Biblioteca Can
Milans
HORA DEL CONTE
“Les finestres del cel”
a càrrec d’Ada Cusidó
Organitza: Biblioteca Can Milans

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/caldestrac

A les 20:30h a la Sala Cultural
CELEBREM EL NADAL: Cata de
vins amb les Bodegues Maset del
Lleó i Sopar Pica-pica de Nadal.
Sorteigs i moltes més sopreses...
Preu: 18 €. Preus especials per als
socis/es: 12 .Preus parelles: 30 €
Aforament limitat.
Per a informació:
http://donesdecaldes.blogspot.com
E-mail: donesdecaldes@gmail.com
Tel. 617 393 915 / 609 060 756
Organitza: Associació de Dones
de Caldes d’Estrac
Col·labora: Bodegues Maset del
Lleó, Emma Gironès, Associació
Amics del Bonsai i Ajuntament de
Caldes d’Estrac

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 l’esplanada de
Can Muntanya. La recaptació va destinada a la construcció
d’una escola i orfenat a l’Índia.
FUNDACIÓ PALAU
EXPOSICIÓ “La col·lecció d’un poeta. Els dibuixos de la Fundació Palau”
Horari: de dimarts a dissabte de 10:30 a 14h i de 16 a 19h
Diumenges i festius de 10:30 a 14 h
Organitza: Fundació Palau
SARDANES
Tots els diumenges d’11:30 a 13:30h a l’esplanada de Can
Muntanyà
Organitza: Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac

Dissabte 5 de desembre
A les 19h a la Sala Cultural
BALL POPULAR
Organitza: Agrupació de
Pensionistes i Tercera Edat de
Caldes d’Estrac

PETANCA
A les pistes de la platja del Bassiot
Melés els dissabtes a les 16:30h
Premi als dos primers classificats de cada grup.

Diumenge 6 de desembre
D’11 a 14:30h a l’esplanada de
Can Muntanyà
PARADA DE ROBA DE L’ÍNDIA
Organitza: Associació “El somriure dels nens”
A les 12 h a la Sala Cultural
ELS DIUMENGES DE LA FUNDACIÓ
“Ran de mar”
Espectacle de titelles a càrrec de
la Cia. Martí Doy
Organitza: Fundació Palau

Dimecres 9 de desembre
“SORTIM A PASSEJAR”
Passejades en grup pel municipi
dirigides a la gent gran de Caldes.
Cal inscripció prèvia a Serveis
Socials de l’Ajuntament.
Tel. 93 791 00 05
Organitza: Regidoria de Serveis
Socials Ajuntament de Caldes
d’Estrac
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SANTA LLÚCIA – FESTA MAJOR
PETITA DE CALDES D’ESTRAC
Del 8 al 14 de desembre
Consulteu programa específic

Dissabte 12 de desembre
A les 10:30h al Pavelló Municipal
PARTIT DE BÀSQUET (aleví)
C.B. Caldetes vs. CEIP Montserrat
Organitza: Club de Bàsquet Caldes d’Estrac
A les 18:30h al Pavelló Municipal
PARTIT DE FUTBOL SALA SÈNIOR
(preferent Catalana)
Caldes d’Estrac Futbol Sala vs.
Lluis Millet-Pripan
Organitza: Club Futbol Sala Caldes d’Estrac

Dimecres 16 de desembre
SORTIM A PASSEJAR”
Passejades en grup pel municipi
dirigides a la gent gran de Caldes.
Cal inscripció prèvia a Serveis
Socials de l’Ajuntament.
Tel. 93 791 00 05
Organitza: Regidoria de Serveis
Socials Ajuntament de Caldes
d’Estrac
A les 17:30h a l’Equipament de
Promoció Econòmica i Cultural
XERRADA: “Ingredients per a
unes relacions saludables” a
càrrec de Francesc Fossas.
Organitza: Regidoria de Serveis
Socials de l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac

Divendres 18 de desembre
A les 18:30h a la Biblioteca Can
Milans
HORA DEL CONTE
“Contes del fred” a càrrec de
Carles Alcoy
Organitza:Biblioteca Can Milans
A les 20h a la Sala Cultural
2a SESSIÓ DE REIKI
A càrrec de Pilar de Vilar, psicòloga dels Serveis Socials, amb la
participació de terapeutes voluntaris membres de l’associació de
terapeutes Reiki de Catalunya.
Places limitades. Cal inscripció
prèvia a Serveis Socials.
Tel. 93 791 00 05
Organitza: Regidoria de Serveis
Socials de l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac

agenda

dia a dia
Dissabte 19 de desembre
A les 13h al Pavelló Municipal
PARTIT DE FUTBOL SALA (prebenjamí)
FS Caldes FC vs. CE Sant Cebrià
Organitza: Club Futbol Sala Caldes d’Estrac
A les 19h a la Sala Cultural
BALL POPULAR
Organitza: Agrupació de
Pensionistes i Tercera Edat de
Caldes d’Estrac

Dissabte 19 i diumenge 20 de
desembre
ESQUIADA JOVE
Preu: 85 € (inclou hotel MP, 2
forfaits i assegurança; l’autocar
està subvencionat per l’Àrea de
Joventut)
Inscripcions fins l’11 de desembre
a l’ Espai Jove. Tel. 93 791 17 78
Organitza: Àrea de Joventut de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

Dissabte 28 i diumenge 29 de
desembre
A les 10:30h al Pavelló Municipal
TORNEIG INTERNACIONAL
D’AIKIDO
Organitza: Federació Catalana de Judo

ACTIVITATS NADAL 2009
Diumenge 20 de desembre
EXCURSIÓ DE PRE-NADAL DE L’AGRUPACIÓ DE PENSIONISTES
Organitza: Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat de Caldes
d’Estrac
A les 20h a la Parròquia de Santa Maria
CONCERT DE NADAL
Amb la Coral Regina
Organitza: Arrels Cultura i Agrupació de Pensionistes i Tercera
Edat de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac
En finalitzar el concert
BRINDIS NADALENC
Organitza: Parròquia de Santa Maria, Ajuntament de Caldes
d’Estrac, Arrels Cultura i Agrupació de Pensionistes i Tercera
Edat de Caldes d’Estrac
Dijous 24 de desembre
A les 12 de la nit a la Parròquia de Santa Maria
MISSA DEL GALL
Organitza: Parròquia de Santa Maria
Divendres 25 de desembre
De les 11:30 a les 13h a la plaça de la Vila
CAGA TIÓ!
Tots els nens i nenes podran fer cagar el Tió.
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac
Dimarts 5 de gener de 2010
A partir de les 18h
ARRIBADA DE SES MAJESTATS ELS REIS DE L’ORIENT A LA NOSTRA VILA
Cal que tots els nens i nenes aneu a rebre’ls amb el vostre
fanalet.
En acabar la cavalcada de Ses Majestats el Reis de l’Orient us
rebran a la Plaça de la Vila on els hi podreu lliurar personalment
la vostra carta.
Organitza: Comissió Cavalcada de Reis
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Caldes col·labora en diferents projectes solidaris
Construcció i manteniment d’un
centre d’acollida a l’Índia
L’Ajuntament de Caldes col·labora en
aquest projecte solidari a través del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament, que té per objectiu la construcció i manteniment d’un centre d’acollida
per a nens a Kurnool, a la regió d’Andhra
Pradesh (Índia). El projecte –que l’encapçalen l’entitat Haribala, l’Associació de

pecialment a les zones rurals i amb pocs
recursos econòmics. La vulnerabilitat de
les persones i famílies d’aquest col·lectiu
provoca que es donin casos d’abandonament d’infants. L’abandonament comporta per al nen afectat un major risc de malalties, de desnutrició i de caure en mans
de xarxes de delinqüència organitzada.
voluntaris de Kurnool i l’Ajuntament de
Mataró- es va aprovar l’any 2005 i té un
cost de 258.759,50 euros, dels quals el
Fons n’aporta 192.499,15 euros. Caldes hi
participa amb una quota anual de 450€,
juntament amb altres consistoris catalans, com a soci del Fons.

La proposta té per objectiu oferir un habitatge estable a un màxim de 100 nens
abandonats d’edats compreses entre els
3 i els 16 anys. El centre d’acollida, que es
construeix a la ciutat de Koinlakunla (estat d’Andhra Pradesh), els facilitarà l’accés a tres serveis bàsics nutrició, salut i
educació.

A l’Índia, malgrat que la llei prohibeix la
discriminació per raons de casta, les persones sense casta o “dalits” es troben sovint en situació de marginació social, es-

L’obra es troba a la darrera fase de la seva
construcció ja que s’ha finalitzat l’execució de l’estructura de la planta baixa i del
primer pis. S’han incorporat les instal·

Suport al poble de Gaza
Un altre dels projectes solidaris en els que
col·labora Caldes amb una aportació de
200€ anuals és el suport a la població civil
de Gaza immersa en una crisi humanitària
d’ençà el passat 27 de desembre de 2008,
provocada per l’ús desproporcionat de la
força per part del exèrcit israelià, el qual,
amb la seva escalada militar i d’invasió de la
zona està provocant centenars de víctimes
civils entre les quals es comptabilitzen una
significativa proporció d’infants. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament va
fer una crida a la col·laboració dels ajuntaments catalans perquè en aquesta zona es
vulnera indiscriminadament el Dret Internacional i Humanitari.
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lacions d’aigua i electricitat, s’han fet els
tancaments i els acabats, així com també
l’enjardinament exterior. L’última fase
–dividida en dues parts– consisteix a fer
la part nord de l’edifici, on hi haurà les oficines i sales de reunions amb la incorporació d’instal·lacions d’aigua i electricitat
corresponents i, finalment, la construcció
dels espais restants, cuina, menjador, habitacions, sanitaris, etc.

notícies

La caldenca Maria
Ruiz Cremades
guanya un dels
premis de la XXVI
Mostra Literària
del Maresme

pis del Maresme han participat enguany a
la Mostra Literària del Maresme, un esdeveniment cultural que contempla poesia
i prosa i que té per objectiu promoure la
creativitat literària a la nostra comarca.
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac felicita la
jove guanyadora!!!

L

a jove caldenca Maria Ruiz Cremades
ha guanyat el segon premi en prosa de
la categoria A (de 6 a 8 anys), de la XXVI
Mostra Literària del Maresme amb l’obra
El cavall salvatge. La jove va rebre el premi
de mans del regidor d’Educació de Caldes,
Joan Vázquez, en el decurs de l’acte de
lliurament de premis del concurs literari,
que el passat 14 de novembre va tenir lloc
a Arenys de Munt. Un total de 18 munici-

El Club Caldes d’Estrac
Futbol Sala aposta per la
gent de casa
L’inici de temporada del Club ha fet
evident la clara aposta de l’entitat
en incorporar gent de casa a gairebé
tots els seus equips. Fins ara, el primer
equip de la categoria preferent catalana –inclòs en la Federació Catalana de
Futbol Sala– ocupa la part baixa de la
classificació, però de ben segur que els
joves formats al club faran el possible
per reconduir la situació.

L’equip prebenjamí del
Futbol Sala comença la
lliga de forma imparable

Èxit d’assistència a les X Jornades
del Bolet
L

a desena edició de les Jornades del Bolet es van celebrar els passats 24 i 25 d’octubre
amb una alta assistència, com ja és habitual en aquesta cita gastronòmica. La conferència sobre la toxicologia dels bolets, a càrrec de l’especialista en medicina interna
de l’Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona, Carlos Pigrau, amb el posterior tast de bolets
cuinats per l’Emma Gironès, van encetar la programació d’aquests dos dies dedicats a
la cuina del bolet al nostre municipi. Diumenge va ser el dia del tast popular de bolets,
amenitzat per la tradicional fira d’alimentació i productes de tardor i artesania, mentre
els assistents gaudien de la demostració del treball de la fusta en l’art dels bonsais, a
càrrec dels Amics del Bonsai.

Els jugadors prebenjamins han posat l’equip com a primer de grup en
la lliga que va començar el passat 30
d’octubre davant un dels equips que
l’any passat havia sumat punts i havia derrotat l’equip caldenc. Enguany
es va fer justícia i al final del partit el
marcador va quedar 5-4 a favor dels
caldencs. La 2a jornada, disputada al
camp del Sant Cebrià, va acabar amb
un contundent 3-9 a favor de Caldes.
Cal destacar la feina feta per l’equip,
actual campió de lliga.

Inici guanyador del Club
de Bàsquet
L’equip aleví mixt caldenc ha fetun pas
molt important per la lluita dels primers
llocs de la categoria. Les dues primeres victòries davant d’equips com l’Escola Pia de Mataró, entre d’altres, ha
deixat clar que aquest any el conjunt
liderat pel nou projecte esportiu –en
mans de la col·laboració entre l’entitat
caldenca i el Club Bàsquet Arenys de
Mar– ens faran passar bons moments
de bàsquet i, sobretot, ens garanteix
una bona base esportiva.

El Club de Bàsquet
organitza el Campus
lúdic esportiu de Nadal
L’entitat caldenca serà l’encarregada
d’organitzar enguany aquest campus
durant els dies de les festes de Nadal. Si
desitgeu més informació, dirigiu-vos a
les instal·lacions esportives municipals.
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Visita al Centre
de Recuperació
d’Animals Marins de
Catalunya (CRAM)
El dissabte 14 de novembre l’Associació
Mar i Natura de Caldes d’Estrac va organitzar una visita al CRAM. Amb 48 participants
la sortida va ser tot un èxit. Grans i petits,
tots ens ho vam passar d’allò més bé.

El trajecte en tren fins a Premià de Mar
es va convertir en una atracció per als
més petits i el bon temps ens va permetre
gaudir d’un agradable passeig per la platja fins al CRAM.
Les monitores ens van explicar que el
CRAM és un hospital d’animals marins en
extinció. Vam visitar el laboratori, la sala
d’operacions i la sala de recuperació on
vam poder veure unes quantes tortugues.
Però sobretot no podem oblidar que com
menys animals tinguin allà, millor!
Les tortugues i d’altres animals marins

molt sovint es fan mal per culpa de l’home:
mosseguen un ham de pescador, s’empassen una bossa de plàstic pensant que és
una medusa o xoquen amb embarcacions.
Al CRAM fan totes les intervencions possibles per salvar els animals amb l’objectiu
que es recuperin i puguin tornar al seu
propi hàbitat, el mar. Tenen un conveni de
col·laboració amb els pescadors amb l’ob-

jectiu de reduïr al màxim que les tortugues
es facin mal amb les xarxes o els hams.
La visita ens fa veure, una vegada més, que
entre totes i tots hem de tenir cura de l’entorn natural que tant ens agrada gaudir.
Si t’agrada la natura, relacionar-te amb
la gent i passar-t’ho bé, participa en les
nostres activitats!
Informa’t a www.marinatura.com.

L’entitat Amics del Teatre programa noves sortides a
diversos espectacles
E

ls Amics del Teatre de Caldes han començat la temporada d’activitats amb
una nova programació de sortides per
assistir a diversos espectacles teatrals
de la cartellera barcelonina. La primera
d’elles serà al teatre Goya el proper 3 de
desembre, per acudir a la representació
de l’obra “Un marit ideal”, d’Oscar Wilde, que ha despertat l’interès d’un gran
nombre de persones per aquest espectacle que ha obtingut molt bona crítica
i compta amb un destacat repartiment
de bons actors com Abel Folk, Sílvia Bel
o Mercè Pons.
A principis de 2010, s’ha previst assistir a l’Auditori, a la representació d’una
obra musical per a infants, dins el cicle
Concerts Familiars. Amics del Teatre ha
previst distribuir tríptics informatius al
CEIP Sagrada Família per posar en coneixement de pares i mares informació més
concreta d’aquesta activitat.
Durant el mes de febrer –encara sense

l’èxit d’assistència aconseguit als teatres
en els que s’ha representat i la bona
acceptació de la crítica obtinguda. El
grup de pop espanyol Mecano ha estat
el que més discs ha venut a la història de
la música. Els seus èxits formen part de
la banda sonora de la generació dels 80
i constitueixen l’essència de l’espectacle
“Hoy no me puedo levantar”.
La història d’aquest musical recull un
emocionant recorregut per les vivències d’un grup de joves en busca de l’èxit,
l’amor i l’amistat, a través d’una espectacular posada en escena que ja han gaudit
més d’ 1.600.000 espectadors, fet que el
converteix en l’obra teatral de més èxit
de la història del nostre país.

data concreta– està previst anar a veure
el musical “Hoy no me puedo levantar”,
de Nacho Cano, al teatre Tívoli. Serà
sens dubte, una sortida a destacar per
12

Els interessats en acudir a les sortides
organitzades per Amics del Teatre de
Caldes d’Estrac es pot adreçar a Ma. Àngels Ruzafa, (La Riera, 4) o bé trucar al
telèfon 93.791.23.52. Animeu-vos a participar i gaudir del teatre!

notícies

Viatge de la gent gran de Caldes a Alsàcia (França)
L’

Agrupació de Pensionistes i Tercera
Edat de Caldes va viatjar a Alsàcia entre l’1
i el 7 d’octubre i han volgut fer-nos partícips de la diversitat paisatgística que ofereix aquest país fronterer amb Alemanya
i Suïssa, que compta amb la destacada
referència de la ciutat d’Estrasburg, declarada Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO, situada en el cor de la regió.

col·laboració

Consells per un Nadal
sostenible
Durant tot l’any i especialment durant dates assenyalades com

les festes de Nadal, els ciutadans i ciutadanes ens llancem al
carrer a comprar, atenent els repetitius missatges d’unes campanyes publicitàries que comencen més d’un mes abans de l’inici de les festes.
Aquest consumisme promou un model insostenible ambientalment i social. Ambientalment perquè si el model de consum dels
països del nord s’estengués per tot el món, serien necessaris
tres planetes (amb les seves matèries primeres, fonts energètiques, etc,) per atendre la demanda, i socialment, perquè solament un 12% de la gent que viu a Nord-amèrica i Europa occidental és responsable del 60% d’aquest consum, mentre que els
que viuen al sud-est asiàtic o l’Àfrica subsahariana representen
solament un 3,2%.
Per això mateix, hem de ser més responsables amb la nostra manera d’actuar, i us proposo una sèrie d’alternatives per celebrar
aquestes festes d’una forma més sostenible.
10 consells 100% sostenibles
1.- Regala bombetes de baix consum: Amb aquest acte ajudaràs la teva família i amics a estalviar diners i l’atmosfera a estalviar CO2 . Les bombetes convencionals malgasten un 85% de la
seva energia en calor i duren poc temps.
2.- Paga pel regal, no per l’embolcall: Evita els productes
amb un embalatge exagerat o fabricat a base de PVC o fustes
precioses.

o visitar els teus amics i familiars, utilitza el transport públic en
la mesura del possible.
4.- Reutilitza el paper: es pot utilitzar el paper reciclat o fins i
tot fer el nostre propi paper de regal. Recicla el paper després
d’usar-lo.
5.- Arbre de Nadal sostenible: la millor opció d’arbre de Nadal
és comprar-ne un de viu per poder usar-lo una altra vegada l’any
següent.
6.- La il·luminació: Pensa quanta energia utilitzes per a la il·
luminació nadalenca. Apaga sempre els llums quan vagis a dormir o surtis de casa, i utilitza llums de LED, que són més eficients.
7.- Utilitza materials naturals: Reemplaça els ornaments de
plàstic per d’altres fets amb materials naturals tals com pinyes i
branques velles d’arbres.
8.- Compra sostenible: Procura ser mesurat/da en la quantitat
de les teves compres, ja que com més es consumeix, més recursos naturals s’estan cremant. Compra productes fabricats a
prop de casa.
9.- No compris coses d’usar i tirar: rentar els plats costa més
feina, però evitant la quantitat de residus que produeixen plats i
coberts de plàstic li fas un favor al medi ambient i a tu mateix.
10.- Sembra una mica de pau al teu voltant: Això no és necessàriament bo per al medi ambient, però beneficiarà el teu
entorn.
Esperem que entre tots, puguem fer un planeta més bonic. Si
segueixes tots els consells per un Nadal sostenible, per què no
continuar fent-ho, per a que tot 2010 sigui un any mes sostenible.
Tomás García
Assessor energètic

3.- Usa el transport sostenible: Quan vagis a comprar els regals
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Pitjor impossible
(“Opinions” octubre)
Impossible demostrar tanta incompetència en tant poc espai.
Podríem dedicar temps i esforç en rebatre totes i cadascuna de
les mentides i mitges veritats que hi diuen, però sincerament
pensem que no val la pena. El temps posa tothom al seu lloc.
Sí però que hi ha tres “perles” que ni que sigui de passada val la
pena comentar:
Espanta pensar que els diners de l’Ajuntament han estat durant anys en mans del Sr. Pérez en la seva qualitat de regidor
d’Hisenda, llegint l’article que signa a la pàgina 7. Impossible de
superar tanta ignorància i/o mala fe. Per una banda despotrica
contra el projecte de pàrquing amb plaques fotovoltaiques
des del punt de vista econòmic, fent càlculs i suposicions a
quina més matussera, tots falsos, i s’oblida de dir que ara, el
Govern Zapatero ha tret una línia específica de subvencions basada en els mateixos criteris que en el cas de Caldes.
Només la seva incompetència pot explicar l’enorme patinada
que cometen acusant el govern actual de no tenir lligada la
subvenció pel cobriment de la Riera quan la veritat és que es
tracta d’un ajut que ells mateixos varen deixar escapar –la tenien concedida des del 2003– i que ara s’ha recuperat malgrat
els seus intents desesperats per evitar-ho per por de fer el ridícul. Una subvenció –sigui dit de passada– obtinguda pel Govern
Rangel i oportunament publicitada en vigílies electorals del
2003 (per si algú no se’n recorda hi ha un “magnífic vídeo” sobre
la pretesa i no feta re-urbanització de la Riera que en parla amb
detall), i que va motivar que CiU s’hi oposés contundentment,
fins i tot posant el nom d’“El Pedrís” a la seva publicació, ja que
aquest era un element de la Riera que els socialistes pensaven
eliminar amb aquesta subvenció que després “van oblidar”.
Ja ratlla l’esperpent quan critiquen l’obra del mur de contenció
de la carretera de sant Vicenç, una obra qualificada d’urgent
per ells mateixos, just quan es va produir l’esfondrament. Durant anys no van ser capaços de fer-la i fins i tot van fer un ridícul
espantós quan varen encarregar un projecte tècnic dient que
era per fer-la i en realitat va resultar que era d’un altre tram del
talús. Més de 5 anys han hagut d’esperar els pares i mares que
portaven els seus fills a l’escola i veien que allò podia caure en
qualsevol moment. CiU s’ho va trobar damunt la taula i en dos
anys ja l’ha enllestit. I el curiós és que encara piulen!!
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Passejant per les galeries del Soho, l’historiador de l’art Leo Hertzberg queda fascinat per un quadre i comença a buscar-ne
l’autor. Entre els dos homes sorgirà una
profunda amistat que els unirà per a tota
la vida, a ells i a les seves famílies. Trenta
anys després, en Leo recorda la seva vida: el
seu matrimoni, la seva amistat amb en Bill,
el pintor; el naixement d’en Matt –el seu
fill– i el d’en Mark –el fill d’en Bill–, les segones núpcies d’en Bill amb la Violet, el seu
èxit dins del món de l’art... i a poc a poc ens
anirà desvetllant foscos secrets guardats
durant massa anys. Un thriller psicològic
sobre l’amor, la pèrdua, la traïció i el procés
de creació artística.

La Yoon esperava que li regalessin una corda de saltar pel seu aniversari, però la seva
mare li regala un conte d’una nena que es
deixa enganyar per un tigre, i una polsera
de jade, que a la Yoon li sembla meravellosa.
El jade és el símbol de l’amistat i la veritat, i
quan dugui la polsera a l’escola tindrà ocasió d’aplicar els ensenyaments del conte del
tigre per no deixar-se enganyar per una falsa amiga. Il·lustrat amb molts colors i amb
dibuixos senzills, és un conte per ensenyar
als més petits que l’amistat no es compra
i que els verdaders amics no t’han d’enganyar. Que els mestres estan per ajudar i que
tots podem aprendre la lliçó del conte del
tigre i la nena.

Los padres no se divorcian de sus
hijos / Paulino Castells

El mundo de sofia / Erik Gustavson
El món de Sofia (1991) és la novel·la més
coneguda del noruec Jostein Gaarder. Es va
convertir en un autèntic “best-seller”, no només a Europa sinó també a tot el món, essent
traduïda a més de quinze llengües. Aquesta
novel·la va ser adaptada a pel·lícula també
el 1999 sota la direcció d’un altre noruec, Erik
Gustavson. Sofia és una nena de 15 anys que
viu amb la seva mare. Un dia com qualsevol
altre rep una carta anònima que li planteja
un interrogant existencial: “qui ets tu?”. Després es troba amb un misteriós personatge
que està en la mateixa situació anomenat
Alberto Knox. Aquest home aviat es converteix en un amic i mestre de filosofia. A mesura
que Alberto explica a Sofia la història de la
filosofia, tots dos viatgen en el temps i l’espai
travessant 2.400 anys d’història. Junts creuen l’Antiga Grècia, l’Edat Mitjana,
el Renaixement, la Revolució Francesa; i al llarg d’aquests periples coneixen
famosos pensadors i artistes com Sòcrates, Shakespeare, Leonardo da Vinci,
Copèrnic, Guttenberg, embarcant-se així en una inimaginable aventura èpica.

Quan una parella decideix separar-se són
moltes les circumstàncies que es plantegen.
El divorci és un procés dolorós que es complica quan hi ha fills en comú. Sovint els que
prenen aquesta decisió s’enfronten a situacions molt complicades perquè els pares no
es divorcien dels seus fills. Una vegada que
s’inicia el procés de separació, com s’ha de
plantejar la nova situació als fills, quina és
la seva primera reacció, què passa amb la
custodia i els règims de visita, de quina manera afecta el divorci a avis o altres parents.
Paulino Castells, especialista en psiquiatria,
pediatria i neurologia, expert en temes de
família, dóna solucions pràctiques per a
que els pares segueixin al costat dels seus
fills en aquests moments delicats de dissolució de la parella per poder seguir exercint
com a pares i mares responsables.
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Yoon y la pulsera de jade
Helen Recorvits; Gabi Swiatkowska
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Allò que vaig estimar
Siri Hustvedt
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