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Comencen les obres
a l’aparcament de la N-II

de l’alcalde
Un any vital per a Caldes

Encetem un nou any ple de projectes i il·lusions

per a Caldes. L’any 2010 és un any important en la
vida del nostre poble. Des de la nostra arribada al
govern fins l’actualitat, hem treballat per millorar la
vida dels nostres ciutadans. I aquest és el precepte
que ens motiva a continuar treballant per Caldes.
En tot aquest temps hem realitzat la nostra tasca
al capdavant del govern municipal amb total transparència i legalitat. Cert és que hem hagut de prendre decisions imprevistes inicialment, sobretot les
produïdes arran d’alguns fets que ens han vingut
heretats d’èpoques anteriors, però aquestes decisions han estat sempre emmarcades en una total
transparència i legalitat, en tot moment.
Continuem tenint present sempre la nostra voluntat de servir el poble de Caldes, els nostres ciutadans i és per aquest motiu que us avanço que els
nostres projectes per al poble començaran a veure
la llum durant aquest any 2010. Aconseguirem posar totalment a punt les instal·lacions esportives
municipals perquè entitats i ciutadans en general
en podeu gaudir com us mereixeu; acabarem de
renovar els serveis bàsics del poble, com és el cas
de l’enllumenat públic, que ja sabeu que comptava
amb una instal·lació deplorable en tota la seva xarxa; començarem a donar forma al tant esperat pla
d’habitatge públic; farem que Caldes sigui un poble
sostenible amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques que alhora ens permetran estalviar energia...
Aquestes són algunes de les actuacions que estan
previstes per a aquest any, però n’hi ha moltes que
no es veuen i que són tant o més importants, com
aquelles que fan referència a l’atenció social dels
nostres habitants, la millora constant de les escoles per als nostres fills i filles, el benestar de la nostra gent gran... El llistat és tan llarg que m’és del
tot impossible enumerar-vos-el tot en aquest petit
espai.
Us deixo doncs amb les pàgines de la nostra publicació municipal per fer-vos partícips de tota
aquesta feina que fem i farem per aconseguir un
Caldes millor.
Joaquim Arnó i Porras
Alcalde
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Comencen les obres a l’aparcament
davant del poliesportiu

En pocs dies ja s’han començat les pri-

meres rases i s’ha bastit un prototip de
les pèrgoles amb plaques fotovoltaiques
incorporades, que d’aquí a poc temps
conformaran un dels primers pàrquings
públics turístics d’aquestes característiques de l’Estat espanyol, ja que a més
de la seva funció principal també acompleix la de ser productor considerable
d’energia renovable.
Aquesta serà sens dubte una obra emblemàtica que ha despertat la curiositat de
tècnics i promotors públics i privats que
estan pendents de l’evolució de l’obra per
a decidir imitar-la en algunes de les seves
instal·lacions.
No en va, el nou Fons Estatal d’Ocupació
i Sostenibilitat Local (FEOSL) 2010, el
“Plan E” per a l’any que s’acaba d’iniciar,
dotat amb un total de 5.000 M€, ofereix
una línia de finançament molt important
per a projectes fomentats per ajuntaments que facin possible la producció
d’energies renovables i també l’estalvi
i l’eficiència energètica.

Aparcament turístic i producció
d’energia

vació de l’estació, el pàrquing adquirirà
encara més rellevància.

Amb l’entrada en funcionament del nou
accés des de la N-II previst d’executar
durant l’any 2010 i també amb les reformes pactades amb RENFE per a la reno-

Actualment ja és àmpliament utilitzat en
època estiuenca i en menor mesura però
amb més regularitat per molts dels usuaris del tren, vinguts alguns de Caldes, però
molts d’altres municipis veïns. Millorar i
condicionar l’espai, dotant-lo de serveis i
col·locant pèrgoles que protegiran de sol
i pluja els vehicles aparcats, no deixa de
ser una millora estratègica que pot afavorir la vinguda a Caldes de nous visitants,
amb tot el que això comporta, tant per al
comerç com per a la restauració i els equipaments culturals i recreatius.
No obstant, l’element estrella que donarà una singularitat especial al pàrquing és la col·locació de plaques de
producció d’energia sobre les pèrgoles. Segons les dades facilitades per
l’empresa responsable de l’obra, seran
1.440 mòduls fotovoltaics repartits
adequadament, que en conjunt ocuparan una superfície de 2.407 m2 i produiran uns 316.500 kw a l’any.
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Per a que ens fem una idea del que això
representa només cal dir que amb aquesta producció d’energia que es bolca a la
xarxa convencional, s’estalvia la producció equivalent obtinguda per altres
mitjans i per tant l’emissió de 216.900 kg
CO2/any, o si es vol, s’evita de tala dels
121.470 arbres que farien falta per produir aquesta quantitat d’energia.
Finalment, una altra dada si més no curiosa: amb l’energia que produirà la planta
de Caldes, es considera que n’hi hauria
suficient per al consum habitual de 996
famílies. Sens dubte una xifra interessant.

L’Ajuntament productor i
venedor d’energia: ingressos
atípics importants
Deixant de banda els aspectes pràctics i
logístics del pàrquing i els mediambientals
de la producció d’energia, cal dir que a més,
aquesta obra té un component econòmic
molt important que de fet, és el que li confereix la seva principal singularitat.
Cal tenir present que la producció
d’energia elèctrica mitjançant plaques
solars és un sistema que gaudeix de l’impuls i de la subvenció per part de l’Estat espanyol que necessita incrementar
aquest tipus de producció per fer front al
seu compromís amb Europa i el món d’arribar a l’any 2020 produint un 20% del total de l’energia que consumeixen els seus
habitants per sistemes provinents de les
energies renovables (solar, eòlica i termoelèctrica, etc).
Per aquest motiu, des de fa alguns anys,
l’Estat espanyol ha fomentat la seva
producció, establint l’obligació a les empreses distribuïdores d’electricitat de
comprar a un preu subvencionat tota
l’energia que es produeixi per aquestes
fórmules, durant un període mínim de 25
anys. Una subvenció que es situa a l’en-

torn del triple del preu de la tarifa elèctrica de consum domèstic.
D’aquí la proliferació en els darrers anys
de parcs eòlics i també de les nomenades
“hortes solars” que no són més que grans
extensions de terreny on s’hi col·loquen
milers de plaques fotovoltaiques que capten l’energia del sol a gran escala, produint quantitats molt importants d’electricitat, però encara del tot insuficients per
eradicar altres procediments més nocius
per a la salut global del planeta.
Des de l’any 2008 però, a més del que ja
s’ha dit, també es subvenciona la col·
locació de plaques en teulades i sostres
d’edificis i també en indrets elevats de
terra, com ara cobertes, hivernacles i
pèrgoles, com és el cas de Caldes.
Acollint-se doncs a aquesta proposta,

l’Ajuntament ha pres la iniciativa i està
previst que, un cop efectuada la tramitació corresponent, l’Estat atorgarà el
permís corresponent (és obligatori) i
es formalitzarà el contracte de venda
d’energia per 25 anys (també és obligatori) al preu actual de venda que se situa
entre els 0,30 – 0,32 €/KWh. D’aquesta manera els ingressos que obtindrà
l’Ajuntament de Caldes se situen als voltants dels 110.000 € anuals, que amb el
corresponent increment de l’IPC, permeten xifrar en més de 3 MILIONS d’EUROS
el que s’obtindrà al llarg dels 25 anys de
durada del contracte de venda.

L’ajuda del FOMIT fa viable el
projecte i garanteix els ingressos
Tradicionalment els ajuntaments mai
s’havien apuntat a la producció d’energia
perquè no disposen dels diners suficients
per a fer la inversió inicial necessària
(instal·lació plaques), ni dels mecanismes
administratius que ho facin possible. Enfrontats a altres prioritats, i ara també a
la crisi econòmica, tots o quasi tots han
reconegut la necessitat de les energies
alternatives, s’han apuntat a les declaracions més solemnes (Pacte d’alcaldes
per a la sostenibilitat i contra el canvi
climàtic) i qui més qui menys, han impulsat actuacions més modestes per avançar
en aquesta línia, però res més.
La Diputació de Barcelona, conscient
d’aquesta situació, ha convingut amb la
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Per acabar aquesta exposició, convé dir
que el de Caldes no és el primer ajuntament que s’apunta a la producció
d’energies renovables, ni tampoc serà
l’últim. Només cal recordar la gran instal·
lació que s’ha fet a Barcelona, a la zona
del Fòrum, ben visible des de qualsevol
indret. Els que han fet aquesta aposta,
però, s’han hagut d’espavilar a buscar finançament. En alguns casos, han rebut
subvencions parcials (Sta. Coloma de Gramenet per exemple), en altres han obtingut crèdits per part d’entitats bancàries i
fins i tot en alguns casos han recorregut
a la participació popular que ha finançat
per m2 individuals el cost de la instal·
lació. Caldes és un dels pocs que ho ha obtingut via Ministeri d’Indústria. Ara, altres
segueixen el seu exemple i ja ho han demanat de cara a futures convocatòries.

Concurs públic sense
precedents: interès,
concurrència, net i transparent

majoria dels ajuntaments de la província
un pacte i està buscant finançament per a
les obres de col·locació de plaques a nivell
europeu (BEI: Banc Europeu d’Inversions).
Recentment, alguns mitjans de comunicació han citat la posada en marxa immediata d’aquest pla amb un total de 500 M€,
que es facilitarien als ajuntaments o als
explotadors de les instal·lacions, en forma
de crèdits a baix interès.
L’Ajuntament de Caldes, que també pertany al pacte amb la Diputació, no s’ha
volgut esperar i ha buscat finançament
en un altre indret. En concret s’ha acollit
al Fons per a la Modernització d’Infraestructures Turístiques (FOMIT) atesa
la doble peculiaritat del pàrquing de Caldes (turística i energètica) i ha obtingut
el crèdit que li ha atorgat el Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç (el mateix
que és responsable de tota la política en
energies renovables i per tant, sobradament coneixedor de la matèria).
En total, el crèdit concedit arriba als 2
M€, a un interès del 0,5% i a tornar en
un màxim de 15 anys. Salta a la vista que,
amb la previsió d’ingressos abans citada
(més de 3M€) , el nou pàrquing de Caldes a més de ser una bona aportació a
l’interès turístic i comercial del poble,
serà un negoci espectacular que per
força, servirà per a millorar el nivell de
prestacions de l’Ajuntament i per tant,
per a incrementar el benestar del conjunt
dels caldencs i caldenques.

Degudament assessorat i correctament
plantejat, l’Ajuntament va convocar concurs públic per a que totes les empreses
interessades en l’obra de col·locació de
pèrgoles amb plaques que poguessin presentar les seves ofertes.
Contràriament al que havia passat en els
darrers concursos endegats en que no hi
acudia ningú, ven aquest cas, l’interès va
ser espectacular. Més de 20 empreses van
passar a buscar informació, 14 van formalitzar el seu interès i finalment “només” 7
varen presentar les seves ofertes.
Fou l’empresa caldenca “Match Energies” (filial de la multinacional “Eurener”)
la que va presentar la millor opció tècnica, econòmica i de rendiment, la qual
cosa és motiu de satisfacció ja que permet constatar com al poble de Caldes
també es poden portar a terme iniciatives privades de qualitat i en bones condicions de competitivitat.

En concret, l’oferta de Match Energies,
malgrat no ser la més econòmica, era la que
més producció garantia (332 KWp) i que en
el conjunt de millores aportades, com que
les plaques fotovoltaiques són de fabricació nacional, que les pèrgoles són d’acer
inoxidable, per raó de la proximitat del mar,
i també la monitorització de la producció
i vigilància via web amb càmeres de seguretat, va ser la que va obtenir la puntuació
més elevada (veure quadre adjunt).
A l’octubre del 2008 es signaren els
acords resultants de l’adjudicació que,
com a demostració de la seva transparència i correcció, òbviament ningú ha
impugnat ni protestat, ni dels altres participants ni de cap administració. Només
s’han sentit algunes veus locals discrepants, producte sens dubte de la ignorància i mala fe o de la seva obstinació política partidista.
El fet que les obres no hagin començat
fins ara obeeix precisament a que fins
fa poques setmanes no es va confirmar
l’atorgament del préstec FOMIT, després de llargues negociacions. Amb el
finançament a la ma, ara ja no hi ha cap
impediment per a que en els propers
quatre o cinc mesos, el pàrquing amb
pèrgoles i plaques esdevingui una realitat pionera a tot l’Estat espanyol.

QUADRE COMPARATIU
EMPRESA

Preu ofertat

Kw ofertats

Preu Watt

Punts obtinguts

Match Energies

1.637.620,00€

331,2

4,94

9,15

TFM

1.457.489,22€

226,8

6,43

8,69

SisSolar

1.373.441,38€

315

4,36

7,75

Kinsolar

1.547.414,00€

183,6

8,43

8,53

Espacio Solar

(Retirat)

Gaelios

(Documentació incompleta)

Fecsa Endesa

(Documentació incompleta)
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Finalitzen les obres del mur de la carretera
de Sant Vicenç
El passat 8 de desembre s’obria a la circu-

lació de vehicles el tram de la carretera de
Sant Vicenç tallat des de finals del mes de
juny amb motiu de la construcció d’un mur
de contenció per reforçar el talús i evitar els
esllavissaments de terra que s’hi produïen
de forma reiterada quan plovia i que havien posat en perill tant el trànsit de vehicles
com el dels vianants, especialment aquells
que de forma regular acudeixen cada dia a
l’escola pública situada al seu voltant.
L’obra, inclosa en el FEIL 2009, ha suposat un cost total 241.513€, dels quals
106.175,11€ es financen a través del ja
esmentat FEIL i la resta, 135.336,89 € a
través del pressupost ordinari de l’Ajuntament. D’aquesta manera s’ha remode-

L’Ajuntament ha rebut recentment una subvenció de la Diputació de
Barcelona per un valor de 32.186,98€ per a la realització d’un sistema
de rases, travessers i conduccions d’aigua i condicionament dels bocals
existents per possibles erosions.

lat tot el sector i se l’ha dotat de totes les
condicions necessàries per garantir la circulació i la seguretat de veïns i vianants.
Aquesta actuació i la instal·lació de plaques tèrmiques al CEIP Sagrada Família
(46.284 €) són les dues actuacions del
FEIL ja finalitzades. El govern estatal
ha concedit una pròrroga de temps a la
majoria d’ajuntaments de l’Estat per finalitzar les actuacions, tenint en compte
que la llarga tramitació per obtenir ajuts
d’aquest fons dedicat a obra pública va fer

Alumnes de
primària de
l’Escola Sagrada
Família participen
en programes
d’higiene
bucodental

retardar les obres a la majoria de pobles.
A Caldes, s’estan ultimant la resta d’obres
previstes en el FEIL i que tenen lloc a les
instal·lacions esportives municipals.
El rocòdrom (31.324€) i el tancament retràctil de la piscina municipal (289.128,82
€) ja estan enllestits. En aquests moments, els treballs es centren en la col·
locació de plaques solars per dotar les
instal·lacions d’aigua calenta i calefacció,
cosa que permetrà també un important
estalvi energètic.
putació de Barcelona– ha distribuït entre
els alumnes dosis individuals de col·lutori
fluorat, i kits formats per raspall infantil
i tub de pasta dental fluorada per a fer
efectiu aquest programa de glopeigs periòdics de solucions fluorades i de raspallada dental.
L’activitat principal del programa de
glopeig periòdic amb solucions fluorades consisteix a realitzar glopeigs generals a l’escola, per a prevenir la salut
oral dels escolars. El fluor ajuda a prevenir la càries de forma eficient i és una
de les prioritats de la salut pública en
considerar-se més efectiva que no pas
el cost del seu tractament.

Els alumnes de primer, segon, tercer i
quart de primària del CEIP Sagrada Família participen en un programa de glopeigs
flourats i higiene bucodental que té per
objectiu la prevenció de les càries entre
els nens i nenes i la millora de la raspallada dental a l’escola.
L’Ajuntament –en col·laboració amb la Di-

El programa de raspallada dental consisteix en millorar aquesta activitat a l’escola,
ja que es considera que aquesta acció és el
principal hàbit de prevenció de la càries.
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El PSC contrari a reclamar els danys i
perjudicis pel tancament del poliesportiu
D

esprés que els tribunals de justícia li
hagin donat la raó en diverses sentències, és obligació moral i legal de l’Ajuntament de Caldes reclamar els danys i
perjudicis ocasionats en tot l’afer de la
gestió privada del pavelló poliesportiu.
Tal i com va dir l’alcalde Joaquim Arnó
en el ple municipal del passat 30 de novembre, “la darrera sentència ferma del
Jutjat de Mataró a favor de l’Ajuntament,
dóna llum verda per a reclamar tot el que
calgui. I ho farem perquè és la nostra
obligació i la nostra responsabilitat davant els ciutadans caldencs”.
Per aquesta raó, durant la sessió plenària es va presentar a aprovació una moció que pretenia obtenir el recolzament

L’Ajuntament
present en el
Govern Territorial
de Salut del
Maresme Central
El regidor de Salut de Caldes, Francesc

Garcia, va assistir a Mataró el passat 30
de novembre, a l’acte de constitució del
Govern Territorial de Salut del Maresme
Central i els seus estatuts. L’ens té com a
objectiu prioritari incrementar la participació del món local en la direcció i la gestió del sistema sanitari, creant un marc de
col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat i els ens locals en matèria de

unànime de tots els regidors de l’Ajuntament per procedir a les accions de reclamació oportunes. Sorprenentment el
grup del PSC s’hi va negar, al·legant que
no calia portar a aprovació aquest tema
ja que “és competència directa de l’alcaldia, com s’ha fet en altres casos”.
Malgrat la insistència de l’alcalde, no es va
aconseguir el pronunciament favorable dels
regidors de l’oposició. “Sorpren i molt, que
no vulguin rescabalar uns danys que afecten tota la ciutadania de Caldes i que hem
pagat entre tots” els va dir l’alcalde “Queda
novament a l’aire saber a qui defensen i a
qui representen vostès, però sembla que als
ciutadans de Caldes, no, a la vista de la seva
decisió !” – va afegir Joaquim Arnó.

prevenció de la salut.
Amb la creació d’aquest tipus de consorcis, la Generalitat vol contribuir a la
millora de la salut dels ciutadans del seu
àmbit territorial. Les seves funcions bàsiques són l’ordenació i la coordinació dels
recursos per garantir la millor prestació
dels serveis sanitaris.
El Govern Territorial de Salut del Maresme
Central comprèn una població de més de
200.000 habitants i a part del propi Departament de Salut i el Servei Català de la
Salut, agrupa els municipis d’Argentona,
Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d’Estrac,
Dosrius, Mataró, Òrrius, Premià de Mar,
Premià de Dalt, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Vilassar
de Dalt, Vilassar de Mar, Arenys de Mar i
Arenys de Munt.
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El programa
“Voluntariat per
la llengua” arriba a
Caldes
L’

Ajuntament de Caldes d’Estrac i el
Centre de Normalització Lingüística del
Maresme, posen en marxa el programa
Voluntariat per la llengua, amb
l’objectiu general de proporcionar a les
persones que aprenen català un espai
d’ús per practicar els coneixements
adquirits i assolir més fluïdesa en
l’expressió oral, al mateix temps que
es facilita la integració de persones
nouvingudes.
Des de l’any 2003, al voltant de 500
persones participen cada any en el
programa Voluntariat per la llengua
al Maresme. La meitat són voluntaris
que cedeixen el seu temps per ajudar
persones nouvingudes o que fa anys
que viuen a Catalunya però que no
s’han atrevit a parlar el català, a practicar aquesta llengua. L’altra meitat
estan aprenent el català o fa molts
anys que viuen a Catalunya, però no
s’atreveixen a parlar-lo. Per mitjà del
programa Voluntariat per la llengua,
se’ls posa en contacte perquè comparteixin una hora setmanal de conversa
durant un mínim de deu setmanes per
parlar en aquesta llengua.
Per participar en una parella lingüística s’ha de ser major d’edat. El voluntari
o voluntària ha de ser catalanoparlant
i ha de disposar d’una hora setmanal
durant un mínim de 10 setmanes per
quedar amb l’aprenent. L’aprenent ha
de tenir un mínim coneixement del català, ha de parlar-lo encara que sigui
amb dificultats, i ha de voler adquirir
fluïdesa, perdre la vergonya i incorporar-lo d’una manera natural a les activitats quotidianes, laborals o en les
relacions socials.
Els interessats en participar-hi podeu
adreçar-vos a l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural (Riera 5-9, tel. 93 791
05 88, gsanchez@caldetes.cat) o a la Biblioteca Can Milans (Església 6, tel. 93 791
30 25, b.caldese.cm@diba.cat).

agenda

Gener dia
Dissabte 2 de gener
A les 19 h a la Sala Cultural
BALL POPULAR
Organitza: Agrupació de
Pensionistes i Tercera Edat de
Caldes d’Estrac

GENER 2010
EXPOSICIÓ “CHARLES DARWIN”
Del 30 de gener al 7 de febrer
Inauguració: dissabte 30 de gener a les 19 h
Lloc: La Fabriqueta (Equipament de Promoció Econòmica i
Cultural)
Organitza: Associació Arts i Lletres

Diumenge 3 de gener
A partir de les 10 h a les pistes
de la platja del Bassiot
PETANCA. TIRADA DEL
TORTELL
Organitza: Club Petanca
Caldes d’Estrac

XVIII TALLER DE BONSAIS
Del 7 d’octubre al 16 de juny
Horari: dimecres de 20 a 22 h 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

D’11 a 14:30 h a l’esplanada de
Can Muntanyà
PARADA DE PRODUCTES DE
L’ÍNDIA
Organitza: Associació “El
somriure dels nens”

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
ASSOCIACIÓ “EL SOMRIURE DELS NENS”
El primer diumenge dels mesos de gener, febrer i març
l’associació té una parada de venda d’espècies, bijuteria i
roba importada de l’Índia a l’esplanada de Can Muntanyà.
La recaptació va destinada a la construcció d’una escola i
orfenat a l’Índia.
Per a més informació: www.elsomriuredelsnens.org
i elsomriuredelsnens@hotmail.com

Dimarts 5 de gener
A partir de les 18 h
ARRIBADA DE SES MAJESTATS
ELS REIS DE L’ORIENT A LA
NOSTRA VILA
En acabar la cavalcada Ses
Majestats els Reis de l’Orient
rebran a tots els nens i nenes
a la Plaça de la Vila on els hi
podran lliurar personalment la
seva carta.
Organitza: Comissió Cavalcada
de Reis

FUNDACIÓ PALAU
EXPOSICIÓ: “La col·lecció d’un poeta. Els dibuixos de la
Fundació Palau”
Fins el 7 de març de 2010
Horari: de dimarts a dissabte de 10:30 a 14 h i de 16 a 19 h.
Diumenges i festius de 10:30 a 14 h
Organitza: Fundació Palau
SARDANES
Tots els diumenges d’11:30 a 13:30 h 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 9 de gener
A les 18:30 h al Pavelló
Municipal
PARTIT DE FUTBOL SALA
SÈNIOR (preferent catalana)
Caldes d’Estrac vs Unió F.S.
Mollet “A”
Organitza: Club Futbol Sala
Caldes d’Estrac
Col·labora: Regidoria
d’Esports

PETANCA
A les pistes de la platja del Bassiot
Melés els dissabtes a les 16:30 h.
Premi als dos primers classificats de cada grup.
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Dimecres 13 de gener
“SORTIM A PASSEJAR”
Passejades en grup pel
municipi dirigides a la gent
gran de Caldes.
Cal inscripció prèvia a Serveis
Socials de l’Ajuntament. Tel.
93 791 00 05
Organitza: Regidoria Serveis
Socials Ajuntament de Caldes
d’Estrac

Divendres 15 de gener
A les 18:30 h a la Biblioteca
Can Milans
HORA DEL CONTE
Teatre d’ombres: Una nit
d’ombres. A càrrec de
Sherezade.
Organitza: Biblioteca Can
Milans

Dissabte 16 de gener
A les 10:30h al Pavelló
Municipal
PARTIT DE BÀSQUET (aleví)
C.B. Caldetes vs. Escola Pia
Mataró
Organitza: Club de bàsquet
Caldes d’Estrac
Col·labora: Regidoria
d’Esports
A les 19 h a la Sala Cultural
BALL POPULAR
Organitza: Agrupació de
Pensionistes i Tercera Edat de
Caldes d’Estrac

Dimecres 20 de gener
“SORTIM A PASSEJAR”
Passejades en grup pel
municipi dirigides a la gent
gran de Caldes.
Cal inscripció prèvia a Serveis
Socials de l’Ajuntament. Tel.
93 791 00 05
Organitza: regidoria Serveis
Socials Ajuntament de Caldes
d’Estrac

agenda

a dia
A les 19 h a la Biblioteca Can
Milans
CURS DE FORMACIÓ PER
A USUARIS: Treu-li suc al
catàleg.
Prèvia preinscripció a la
biblioteca.
Amb aquesta sessió de
formació els usuaris faran
una descoberta del catàleg
col·lectiu Aladí i del seus
serveis en línia, com ara:
sol·licitud del carnet de la
biblioteca, consulta de les
dades de l’usuari, renovacions
de documents en préstec,
reserva de documents que
estan prestats i reserva
d’ordinadors de la biblioteca,
així com guardar resultats de
cerca i fer valoracions dels
documents del catàleg.
Organitza: Biblioteca Can
Milans

Dissabte 23 de gener
A les 12 h a l’Ajuntament
INAUGURACIÓ DE LES NOVES
DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA
LOCAL
Organitza: Ajuntament de
Caldes d’Estrac
A les 18:30 h al Pavelló
Municipal
PARTIT DE FUTBOL SALA
SÈNIOR (preferent catalana)
Caldes d’Estrac vs Iris-Sol
Casagemas “A”
Organitza: Club Futbol Sala
Caldes d’Estrac
Col·labora: Regidoria
d’Esports

Dijous 28 de gener
EXCURSIÓ AL MUSEU
D’ART DE CATALUNYA DE
BARCELONA
Per a més informació i
inscripcions: Local de
l’Agrupació, tel. 93 791 17 50
Organitza: Agrupació de
Pensionistes i Tercera Edat de
Caldes d’Estrac

Dissabte 23 de gener de 2010
a les 6 de la tarda, a la Sala Cultural

Sessió pública
informativa

Divendres 29 de gener
A les 11 h al Parc de la Bassa
del Molí (al darrera del
safareig municipal )
INAUGURACIÓ DEL NOU ESPAI
LÚDIC PER A LA GENT GRAN
Organitza: Ajuntament de
Caldes d’Estrac

L’alcalde Joaquim Arnó s’adreçarà,
una vegada més, als veïns i veïnes del
municipi per informar-los dels projectes
en els que es treballa des de l’equip de
govern i també per fer un balanç de la
feina feta fins ara

Dissabte 30 de gener
A les 10:30h al Pavelló
Municipal
PARTIT DE BÀSQUET (aleví)
C.B. Caldetes vs. Franciscanes B
Organitza:Club de bàsquet
Caldes d’Estrac
Col·labora: Regidoria
d’Esports
A les 13.00h al Pavelló
Municipal
PARTIT DE FUTBOL SALA (prebenjamí)
FS Caldes FC vs. Fs
Interesportiu Malgrat B
Organitza: Club Futbol Sala
Caldes d’Estrac
Col·labora: Regidoria
d’Esports
A les 19 h a La Fabriqueta
(Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural)
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
DE CHARLES DARWIN
Organitza: Associació Arts i
Lletres
Col·labora: Ajuntament de
Caldes d’Estrac
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notícies

Finalitzen
les obres
d’adequació a
l’Equipament
L’espai serà seu de la nova Oficina
de Turisme

La Policia Local estrena noves
dependències adequades a les
seves necessitats
El cos de la Policia Local de Caldes ja

treballa a les noves instal·lacions situades a la plaça de la Vila, a la planta baixa de l’edifici consistorial, en el lloc que
ocupaven el Casal de Joves –que s’ha
traslladat al costat del pavelló poliesportiu– i part de l’Arxiu Municipal, que
continua en aquest espai.
La Policia Local treballava fins ara a la
primera planta de l’Ajuntament, en un
espai petit destinat a l’atenció al públic i
separat per l’escala principal de la zona
d’arxiu, magatzem i vestidors del cos
policial. Les necessitats actuals del cos
de seguretat caldenc han fet necessària
una nova ubicació “a fi i efecte de millorar l’atenció al ciutadà i adequar les condicions de treball de la pròpia policia”,
explica el regidor de Govern Local i Via
Pública, Marcos Blázquez.
Les noves instal·lacions compten amb
espais optimitzats per al servei que
presta la Policia Local, que permeten
una adequada accessibilitat del ciutadà

Les obres realitzades a l’Equipament de

al servei, i unes condicions d’espai –en
total, 119,10 m2 de superfície útil– ajustades a les necessitats del cos per al desenvolupament de les seves tasques.
Les oficines de la Policia Local compten ara amb una sala prèvia d’atenció i
informació al públic, que connecta amb
un despatx i, a través d’un passadís, es
pot accedir a altres dependències, en
concret, a un altre despatx, l’arxiu i l’armeria, un menjador i els vestidors diferenciats home-dona. Per a l’execució de
les obres de reforma d’aquest espai no
s’ha fet cap intervenció en l’estructura
de l’edifici, sinó que ha estat una reforma de les instal·lacions abans destinades al Casal de Joves. L’Ajuntament ha
invertit 93.446,18 € en aquesta actuació,
que permet optimitzar els recursos de la
policia caldenca.
El proper 23 de gener s’inaugurarà oficialment la nova seu de la Policia Local
en un acte obert a tothom.
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Promoció Econòmica i Cultural han consistit en l’adequació de les instal·lacions
a la normativa de la Generalitat de Catalunya perquè aquest espai pugui acollir
l’Oficina de Turisme de Caldes i entri així a
formar part de la Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya.
Les actuacions a l’Equipament han consistit doncs en diferents millores, centrades
bàsicament en la supressió de barreres
arquitectòniques mitjançant ampliacions
de les seves portes d’accés, la identificació de l’oficina com a punt d’informació
turístic, l’adequació dels serveis higiènics i la retolació per a invidents. També
s’han realitzat diverses millores en la Sala
de l’Equipament. El regidor de Promoció
Econòmica i Turisme, Àngel Rusiñol, celebra “que Caldes obtingui per fi una Oficina
de Turisme com cal” alhora que lamenta
que “tractant-se d’un equipament relativament nou –inaugurat l’any 2005–, ja
es podia haver tingut en compte la seva
adaptació a la normativa vigent, sobretot
pel que fa a l’accés de persones amb mobilitat reduïda”.

notícies

Millorar la mobilitat i apostar per
l’activitat comercial, prioritat
dels caldencs segons el procés
Caldes 2020
L’elaboració d’un pla de desenvolupament turístic, anunciat per l’alcalde
de Caldes d’Estrac, Joaquim Arnó, i la creació de Comissions Caldes 2020, de
treball per a continuar amb el procés de participació Caldes 2020 van ser
les propostes d’actuació més destacades sorgides el passat 11 de desembre, durant l’acte de presentació pública de les conclusions de les taules
rodones –celebrades els mesos de maig i juny– en les quals hi van participar els propis ciutadans del municipi.

PORTA 22, un
nou recurs per
persones en atur
en el procés de
recerca de feina
PORTA 22 és el nom d’aquest nou
portal que la Regidoria d’Acció Social,
Joventut i Ocupació de l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac ha incorporat a través
del Servei Local d’Ocupació, i que
s’adreça a totes aquelles persones que
es troben en situació d’atur, per ajudarles en el procés de recerca de feina.

PORTA 22 és propietat de Barcelona Ac-

Les conclusions de les taules de participació ciutadana del procés Caldes 2020,

així com les propostes d’actuació sorgides d’aquesta primera fase del procés, es
van fer públiques divendres passat a l’Equipament de Promoció Econòmica i Cultural. El govern caldenc, encapçalat per l’alcalde i l’empresa consultora encarregada
del procés van conduir la presentació d’aquestes conclusions, sorgides amb les 78
aportacions fetes pels veïns i veïnes que van formar part de les taules rodones,
organitzades segons diversos àmbits de treball.
Com va explicar l’alcalde, Joaquim Arnó, “el futur d’aquest poble serà el que tots
nosaltres volem”, i també va destacar “les 78 aportacions dels ciutadans que han
treballat fins ara en el procés i que ens permeten elaborar un full de ruta per
treballar en el Caldes del futur a curt, mig i llarg termini”.
L’extens document presentat divendres passat és doncs un recull de les conclusions aportades pels ciutadans i ciutadanes, que permet descriure el poble que
desitgen els caldencs en un futur. Així, partint de la creença generalitzada que
“a Caldes s’hi viu molt bé”, sense massificacions, amb tranquil·litat, en un poble
complet en el que destaquen, per damunt d’altres aspectes, el termalisme, s’apunten algunes propostes d’actuació com la millora de la mobilitat al municipi, l’aposta
per l’increment de l’activitat comercial, una millora de la comunicació entre Ajuntament i ciutadania, i el manteniment de la qualitat de vida dels habitants.
L’alcalde, Joaquim Arnó, va anunciar la futura elaboració d’un pla de desenvolupament turístic de Caldes, un conjunt de mesures a prendre en aquest
àmbit per afavorir que les empreses i les destinacions turístiques millorin la
seva competitivitat i que permeti la dinamització comercial del municipi. A
més, l’alcalde va demanar la col·laboració de la ciutadania “per a continuar
treballant en el procés Caldes 2020, i aconseguir la fita del poble que tots
volem, amb la propera creació de les comissions de treball”.
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tiva i es va posar en marxa l’any 2003 amb
la missió de detectar i divulgar els canvis i
les tendències del món del treball i, alhora, capacitar i orientar les persones amb
inquietuds professionals en tot el que fa
referència a les noves oportunitats d’ocupació, els sectors econòmics emergents,
les noves competències professionals i les
noves cultures del treball. Ara, a través de
l’ Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, l’IMPEM, es cedeix aquest
recurs als ajuntaments adscrits al Pacte
pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Maresme, entre els que es troba el
consistori caldenc.
El PORTA 22 és un aplicatiu multimèdia que
permet treballar individualment els continguts com l’entrevista de selecció –es fan
simulacres-, com fer efectiu el currículum i
el currículum ocult, accedir a les ofertes del
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), els
passos a seguir en el procés de recerca de
feina, els interessos professionals (definir
l’objectiu laboral), els sectors econòmics
(emergents) i la legislació laboral.
La utilització del PORTA 22 es fa a través de
tres ordinadors portàtils que estan al servei
de les persones que participin de cada sessió.
A Caldes, les sessions de PORTA 22 s’han
realitzat els dies 15, 22 i 29 de desembre
a l’Equipament de Promoció Econòmica i
Cultural. Aquesta acció es realitzarà també
durant tot l’any 2010.
Les persones interessades a participar en
alguna sessió poden trucar al telèfon 937
910 588, enviar un correu a ocupacio@
caldetes.cat o dirigir-se directament a les
sessions a l’Espai de Promoció Econòmica i
Cultural sense inscripció prèvia.

notícies

Caldes destinarà més de 2 milions d’euros a diversos
projectes cabdals per al municipi durant l’any 2010
QUADRE NÚMERO 1

Projectes d’execució al barri de La Isla,

a la baixada del Fondo i al Parc Muntanyà i la millora de les instal·lacions dels
Serveis Socials són algunes de les inversions previstes pel govern de Caldes
per a l’any 2010. El ple extraordinari celebrat el 21 de desembre, va aprovar el
pressupost per a l’exercici 2010, xifrat
en 6.318.191,26€, amb els 6 vots a favor
de CiU i 3 en contra del grup a l’oposició,
PSC-PSOE.

L’alcalde, Joaquim Arnó, va explicar detalladament els eixos bàsics del pressupost
2010, uns comptes que “són resultat de
la bona gestió realitzada i segueixen la
tònica ja encetada de millora dels serveis
destinats a les persones”. El pressupost
per a l’any vinent és de 6.318.191,26€, i
preveu inversions destacades com ara les
urbanitzacions del barri de La Isla i la baixada del Fondo, “necessàries per al municipi
perquè són indrets on mai s’hi ha actuat”,
va explicar l’alcalde , així com la millora del
parc Muntanyà i l’adequació de les instal·
lacions dels Serveis Socials municipals.
En total, les inversions previstes per
a l’any 2010 representen un total de
2.284.988,26€ i són les del quadre número
1.
L’alcalde va destacar que “en aquests
dos anys hem obtingut més recursos
que mai per a Caldes, doblant en alguns
casos bona part dels d’exercicis anteriors, i hem estat capaços d’haver realitzat més execucions que mai”. Arnó va
respondre així al debat iniciat pel regidor

ANY

INVERSIONS 2010 = 2.284.988,26€
30.000€

Casa de la Vila

5.000€

Material informàtic

16.000€

Via pública

146.000€

Urbanització final de la Riera

72.082,29€

Reparació mur ctra. Sant Vicenç, 46
Urbanització ctra. Sant Vicenç al Fondo

237.000€
449.905,97€

Carrer Pau Casals (Isla)
Carrer Sant Pere Abanto

50.000€

Mercat municipal

70.000€

Equipament esportiu

5.000€

Senyalització vertical

8.000€

Adquisició desfibril·ladors

3.000€
60.000€

Casal d’entitats

103.000€

Camí Nou

1.000.000€

PU-2 (baixada Pont del Sergent)
de l’oposició, Miquel González, qui assegurava que el govern no havia realitzat
el total de les inversions pressupostades
durant l’any 2009. L’alcalde va aprofitar
per a comparar les execucions d’inversions del pressupost ja realitzades durant
els darrers anys, que es detallen en el
quadre número 2.
El capítol de personal té un valor de despesa de 1.718.103,00€ dins el pressupost,
motivat per les previsions d’increment salarial respecte a l’any 2009 “degut a les
negociacions del conveni col·lectiu i les

INVERSIÓ
PRESSUPOSTADA

noves valoracions dels llocs de treball, a
més de l’augment de places de la plantilla, sobretot de la brigada, per fer front a
les necessitats municipals de la via pública”, va anunciar l’alcalde.
El Ple també va aprovar –amb els vots
en contra dels socialistes– la dotació de
recursos de l’EPEL Caldes XXI, per a la
gestió, redacció, seguiment d’obres i de
projectes municipals. Caldes XXI comptarà amb uns ingressos l’any 2010 de
1.743.668,77€ i un capítol de despeses
de 1.693.404,70€.

EXECUTAT

%

2004

960.158.23€

540.598,27€

56,30%

2005

1.264.934,35€

107.303,80€

8,48%

2006

2.004.001,04€

331.759,73€

16,55%

2007

1.913.545,26€

333.114,95€

17,41%

2008

2.152.807,41€

714.255,91€

33,18%

2009

3.813.128,08€*

1.402.984,60€**

36,79%

2.349.454,77€***

61,61%*

* Pendent de tancament
** Ja pagat
*** Obra reconeguda executada

QUADRE NÚMERO 2
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sala de sessions

Acords de Ple ordinari del 30 de novembre de 2009
Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Aprovada per
unanimitat.
Despatx d’alcaldia. Punt sense votació.

Aprovació de la designació del Conseller General de
l’entitat Caixa d’Estalvis Laietana. Aprovat amb els vots a
favor de CiU i l’abstenció del PSC-PSOE.
Mocions:

Donar compte i/o ratificació decrets d’alcaldia i/o acords
de Junta de Govern Local. Punt sense votació

Moció sobre el reconeixement del correfoc de Caldes
com a festa popular d’interès local. Aprovada per
unanimitat.

Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data
9 d’octubre de 2009. Aprovat amb els vots a favor de CiU i
l’abstenció del PSC-PSOE.

Moció sobre la defensa jurídica contra l’anterior
concessionària del poliesportiu municipal, Caldesport.
Aprovada amb els vots a favor de CiU i l’abstenció del
PSC-PSOE.

Aprovació dels plecs de clàusules tècniques i
administratives que hauran de regir el contracte de
prestació del servei de gestió i explotació de la piscina
coberta, gimnàs municipal, rocòdrom i bar-restaurant.
Aprovat amb els vots a favor de CiU i els vots en contra de PSCPSOE.

Moció sobre el nou nomenament de representants
al Consorci de la Televisió Digital Local Pública de la
demarcació de Mataró. Aprovada amb els vots a favor de
CiU i l’abstenció del PSC-PSOE.

col·laboració

Què es debat a
Copenhagen sobre
el canvi climàtic?
El canvi climàtic és un problema que afecta tot el planeta. Cada

vegada més apareixen notícies sobre l’escalfament global del
planeta i els líders polítics de tot el món debaten aquest tema
amb més freqüència.
Si no prenem mesures contra el canvi climàtic, el món en què
vivim serà molt diferent en tan sols unes dècades. En general,
el clima serà més càlid i algunes illes i zones costaneres
desapareixeran sota el mar per l’augment de la fosa dels gels
polars. Hi haurà més tempestes, inundacions, onades de fred i
calor i sequeres; la manca d’aigua i menjar s’extendrà per moltes
parts del món i alguns animals i plantes, sensibles al clima, com
l’os polar i els pingüins, desapareixeran .
Està a les nostres mans impedir que això succeeixi, però per a
això és necessari que totes les persones, indústries i governs del
món s’involucrin en la lluita contra el canvi climàtic.
El clima està canviant, principalment, per la forma en què produïm
i fem servir l’energia que ens proporciona electricitat, escalfa
les nostres llars, fa funcionar les nostres fàbriques, posa en
funcionament els nostres vehicles i abasteix de combustible els
avions que ens porten a les nostres destinacions de vacances.
Canviant els nostres hàbits i utilitzant l’energia de forma
responsable, podem reduir les emissions de CO2 i d’altres gasos
que provoquen l’efecte hivernacle i el canvi climàtic.

Entre tots, aportant el nostre gra de sorra, podem aturar el
canvi climàtic. Tots i cadascú de nosaltres podem contribuir,
optant sempre per aquelles solucions que siguin respectuoses
amb el medi ambient.
Us desitjo un any 2010 sostenible!
Tomás García
Assessor energètic
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tribuna

Llàstima de maleïdes
mentides
Francament és una pena que dues grans iniciatives del govern
municipal no hagin obtingut tot el ressò ciutadà que es mereixen,
bàsicament perquè les maleïdes mentides que es deixen anar des
d’alguns components del PSC local, intenten desdibuixar-ne la
realitat i falsificar la veritat, prioritzant desgraciadament, l’interès
personal i partidista per damunt de l’interès conjunt i col·lectiu.
La primera és la de la ubicació de pèrgoles amb plaques fotovoltaiques al pàrquing de l’entrada de Caldes. Es tracta d’una idea
brillant, àmpliament admirada per altres ajuntaments i administracions que ja l’estan imitant, que a més, només reportarà
beneficis de tota mena per al poble (turístics, comercials i especialment econòmics). Quedi clar que en aquest tema qui fa el negoci és
l’Ajuntament de Caldes (més d’un milió d’euros en 25 anys) mentre
que les empreses que hi treballen el que fan és cobrar per la seva
feina, com és habitual.
Tots n’hauríem d’estar orgullosos. Caldes novament s’apunta a la
modernitat i a l’equilibri sostenible. Passa al davant de molts que
només en parlen i és motiu de sana enveja per a molts que ara l’imiten. Prou manies doncs. Deixem-nos de complexos i aplaudim la
iniciativa, que s’ho val! La Llei ja s’ocuparà de posar al seu lloc els
qui van escampant insidies i falses acusacions. I segurament, la voluntat dels caldencs, expressada en forma de vots, també castigarà els qui menteixen descaradament, amagant i manipulant dades,
com si pensessin que és fàcil d’enganyar als caldencs i caldenques.
La segona maleïda mentida és la que fa referència al tema de la
brossa i la denúncia contra l’empresa que efectuava la seva recollida fins fa uns mesos. Fora de Caldes tothom està d’acord i
aplaudeix la persistència en la gestió per part del nostre Ajuntament que ha permès posar al descobert el frau que s’estava cometent. Més d’un i més de dos, ja estan fent el mateix en els seus
municipis i segur que, ben aviat, ho faran tots.
Mentrestant els socialistes locals continuen viatjant en direcció
contrària i encara s’atreveixen a recolzar l’empresa malversadora
i a justificar la seva actuació. Ni aquí, ni a fora, ningú ho entén. Malgrat l’evidència dels fets, continuen explicant i propagant mentides que, lluny d’aconseguir l’efecte que ells volien, el que fan és
deixar-los cada cop més en evidència.
A qui defensen aquesta gent? Per a què tanta insistència i tant enfrontament? Només per l’afany de recuperar el poder i capacitat
de control perdut o és que hi ha alguna cosa més?
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Per ser una esclava en el Saint-Domingue de finals del segle XVIII, Zarité havia tingut bona estrella: als nou anys
va ser venuda a Toulouse Valmorain,
un ric terratinent, però no va conèixer ni l’esgotament de les plantacions
de canya ni l’asfixia i el sofriment dels
“trapiches”, perquè sempre va ser una
esclava domèstica. La seva bondat natural , fortalesa d’esperit i honradesa
li permeteren compartir els secrets i
l’espiritualitat que ajudaven a sobreviure els seus, els esclaus, i conèixer
les misèries del amos, els blancs. Zarité es va convertir en el centre d’un
microcosmos del món de la colònia.
En ser portada pel seu amo a Nova Orleans, iniciarà una nova etapa en què
aconseguirà la seva major aspiració:
la llibertat. Mes enllà del dolor i de
l’amor, de la submissió i la independència, dels seus desitjos i dels que
li havien estat imposats al llarg de la
seva vida, Zarité podrà contemplar-la
amb serenitat i concloure que havia
tingut bona estrella.

Qui ha vist el Zisousaure?
Agnès de Ryckel
Les bèsties menudes es poden trobar
sempre en llocs divertits. Són grans o
menudes, amples o altes. Quin animal
veus aquí? Un mosquit? Un ratolí? Un
Zisosaure, potser? Un llibre d’animals,
atrevit i imaginatiu, amb pàgines desplegables. Un llibre que neix de Les
endevinalles de Llorenç, però va més
enllà, ja que en totes les endevinalles
busquem al Zisosaure que només trobem al final, pel camí gaudim de la sorpresa de descobrir altres animals cada
vegada que despleguem la pàgina. Sorprenent!

Faces / John Cassavetes
Amb la càrrega que suposa el buit
emocional de la seva vida en parella,
els dos membres del matrimoni format
per Richard i Maria es llança a noves
relacions amb les quals intenten, sobretot, retrobar-se a ells mateixos.
Referent fonamental de tot cineasta
independent, Faces fou, curiosament,
la tornada al llenguatge indie de Cassavetes després dels seus dos intents
fallits d’integrar-se en la gran factoria
de Hollywood. De fet, amb aquesta
cinta, va obtenir tres nominacions als
Òscar i diversos premis en festivals internacionals.

Una posibilidad entre mil
Cristina Durán; Miguel A. Giner
Bou
Una posibilidad entre mil és una novel·
la gràfica que narra els primers anys
de vida de la filla dels autors, la petita
Laia. En un format gens habitual per a
transmetre experiències tan profundes, la novel·la explica una història de
superació amb un rerefons positiu. La
Laia és especial i ha convertit la vida
dels seus pares en quelcom també
molt especial. Tenir una filla diferent
no és fàcil, però han volgut explicar
com s’aprèn a viure veient la vida des
d’un altre punt de vista. La Laia va
néixer amb paràlisi cerebral i aquesta
“possibilitat entre mil” va ser una cosa,
al principi, inesperada i aclaparadora
per als seus pares. Però van superar
les dificultats i les pors. I han volgut
transmetre-ho com millor saben, com
a il·lustradors professionals.

Activitats gener:
Divendres, 15 de gener: Hora del conte, Una nit d’ombres, a
càrrec de Sherezade. A les 18:30h.
Dimecres, 20 de gener: Curs de formació, El catàleg al teu
abast. A les 19:00h. Places limitades (Tel. 93 791 30 25)
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NO FICCIÓ

La isla bajo el mar
Isabel Allende

Ja és aquí el llibre més esperat de l’any,
el millor bàlsam contra la crisi. Dos alts
executius visiten el professor Sebastià Serrano al seu despatx de la universitat per demanar-li de participar
en una convenció de la seva empresa.
Aquesta jornada de convivència s’acabarà convertint en una veritable festa,
La festa del sentits. Perquè la vista, el
tacte, l’oïda, el gust i l’olfacte no només
són fonts de plaer, sinó que els podem
convertir en el nostres millors aliats
per estimular la creativitat, el talent i
la innovació, i per gaudir de la feina i de
la vida en una harmonia generadora de
benestar i imaginació. La festa del sentits, una autèntica obra mestra del mag
de la comunicació.

INFANTIL

La Nova Cançó celebra els seus cinquanta anys. Per homenatjar aquest
moviment cultural reivindicatiu, s’ha
estrenat un espectacle commemoratiu
sota la batuta musical del polifacètic
Marc Parrot. L’espectacle repassa la
trajectòria d’aquest fenomen cultural
tant pel que fa referència a la diversitat musical com territorial. El muntatge repassa diferents moments del moviment, des d’Els Setze Jutges, passant
pel Grup de Folk, fins als Galácticos.

PEL·LÍCULA

MÚSICA

La festa dels sentits
Sebastià Serrano

CÒMIC

50 anys de la Nova Cançó
Marc Parrot

NOVEL·LA

les recomanacions del mes de Can Milans

Quan arriba el mes de desembre, al voltant del dia 13, Caldes celebra Santa Llúcia amb la
seva Festa Major petita. La programació d’enguany comprenia molts actes festius entre els
que destaquen el concert-vermut celebrat a la parròquia, la cercavila de percussió infantil
que va amenitzar els carrers del poble, el correfoc d’hivern, les sardanes al parc Maragall, el
torneig de petanca... Van ser molts els actes celebrats per aquesta festivitat, tan arrelada
a Caldes, però entre totes, cal destacar-ne la participació de nens i nenes de les escoles en
el guarniment de l’arbre de Nadal i la posterior encesa de les llums, a la plaça de la Vila, que
donava inici a la celebració del Nadal al poble de Caldes.

