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El nou Mercat encara el
seu futur amb il·lusió

de l’alcalde

Sense ànim de polemitzar inútilment, siguin

les meves primeres paraules per justificar
en defensa de la veritat, que a les pàgines
d’aquest butlletí s’hi expliqui, amb proves contundents, un aclariment sobre les falses informacions que el PSC local ha publicat a diversos
mitjans, tot i presentant com a propi un projecte de construcció d’un talús verd al sector
de la carretera de Sant Vicenç-El Fondo, quan
en realitat, aquest el va encarregar el govern
que represento, a principis de mandat. De fet,
l’actuació la vàrem considerar com a prioritària
per així desencallar un problema històric que
afectava el trànsit de vehicles i persones, que
ningú abans va saber o poder resoldre.
Us convido a llegir de forma detallada aquest
article, així com la resta de la revista que
centra les seves pàgines en el nou Mercat
Municipal. Finalment, hem acabat les obres,
un cop superades les traves administratives
i d’execució d’un projecte que s’ha allargat
massa en el temps. Demanen disculpes per
les molèsties ocasionades i us convidem
a gaudir ja d’un nou Mercat plenament
actualitzat amb instal·lacions modernes
i funcionals, que ha de centrar l’activitat
comercial del dia a dia de Caldes.
Permeteu-me que faci una menció al Ral·li Solar
Europeu Phebus, que en la seva darrera edició
de l’any 2010, ha sortit de Caldes, en concret, des
del nou aparcament turístic fotovoltaic –que es
troba en la seva darrera fase de construcció–,
i que va centrar l’interès de participants,
autoritats, curiosos i mitjans de comunicació.
Com a complement a aquests temes, en aquestes
pàgines trobareu tota una sèrie d’informacions
sobre activitats ja organitzades al nostre
municipi i les que són a punt de celebració.
Us convido, doncs, a gaudir d’aquesta revista
que hem preparat per a tots i totes vosaltres
i aprofito per emplaçar-vos a la propera
inauguració del Mercat Municipal, el proper 18
de juny.
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notícies

Entra en funcionament la
deixalleria de Les 3 Viles
El 15 de maig va entrar en funcionament la nova deixalleria, situada al
polígon industrial de Llavaneres, que s’afegeix a la mòbil que ja funciona els
diumenges a Can Muntanyà

Nou impuls de
la Regidoria
d’Ocupació
a favor de la
inserció laboral
La Regidoria d’Ocupació de l’Ajuntament de

Caldes d’Estrac posa a disposició d’aquelles
persones en situació d’atur un dispositiu d’inserció laboral, el Servei Local d’Ocupació.
Durant el primer semestre de 2010 s’han dirigit per primera vegada al Servei Local d’Ocupació un total de 42 persones per formar
part de la borsa de treball de l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac i 23 que ja eren usuàries s’hi
han dirigit per rebre assessorament en temes
d’inserció laboral o formació.
Des de gener de 2010 s’ha incorporat al Servei Local d’Ocupació la figura d’un prospector
d’empresa que realitza una tasca diària de
captació d’ofertes laborals al municipi. Això
ha estat possible gràcies a una subvenció
rebuda de la Diputació de Barcelona dins la
convocatòria de concessió d’ajuts del programa complementari de reforç dels serveis
locals d’ocupació (Pla de Concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011).

E

ls alcaldes de les tres poblacions, Joaquim
Arnó, de Caldes, Bernat Graupera, de
Llavaneres i Miquel Àngel Martínez, de Sant
Vicenç, van coincidir a destacar la importància
del nou equipament per als interessos
mediambientals de Les 3 Viles.
La nova deixalleria –que ha rebut el
suport econòmic de l’Agència de Residus
de Catalunya– es troba situada al polígon
industrial de Sant Andreu de Llavaneres, amb
un ràpid accés que permet un ús més fàcil
per als usuaris i usuàries. Les instal·lacions
del nou equipament consten d’una oficina,
diversos contenidors distribuïts segons
el tipus de residu que s’hi aboca –paper,
fusta, plàstic,...– i un petit magatzem –al
final del recorregut de la deixalleria– on es
poden dipositar els residus que s’han de
seleccionar i/o manipular (oli, ferralla, piles,
electrodomèstics, dissolvents etc.) un procés
que és a càrrec de personal especialitzat.

Els usuaris ja poden accedir al nou equipament
per dipositar els residus que generin. Els tres
ajuntaments distribuiran properament una
targeta d’usuari que permetrà registrar el
nombre d’entrades a la deixalleria que realitzi
cada ciutadà/na de Les 3 Viles, amb l’objectiu
d’aplicar les bonificacions que cadascun dels
tres consistoris ha establert sobre la taxa de
la brossa. En el cas de Caldes d’Estrac, els
usuaris gaudiran d’un 25% de descompte de
la taxa de recollida de residus si efectuen un
mínim de 12 entrades per any a la deixalleria.
La nova deixalleria completa el servei de
deixalleria mòbil que també van posar en
marxa Les 3 Viles, el qual ofereix la possibilitat
de dipositar les deixalles en el camió que,
a Caldes d’Estrac, s’instal·la els diumenges
al matí a l’esplanada de Can Muntanyà.
L’aportació econòmica de Caldes a les
deixalleries, tant la mòbil com la fixa, és del
15% del total, quantitat que es determina en
proporció a la població que cobreix.

Nova deixalleria de Les 3 Viles
Horari: de dimarts a dissabte de 9 a
13 i de 17 a 20 hores, i diumenges de
9 a 14 hores. El dilluns està tancat.
Adreça:
Polígon industrial (Llavaneres)
C/ Indústria, 36
08303 Mataró
Tel.: 93 792 84 74
info@arcadelmaresme.com
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Aquest projecte de prospecció empresarial
ha permès reincorporar al mercat de treball
un total de 16 persones que s’havien inscrit
al Servei Local d’Ocupació. Els sectors
generadors d’ocupació han estat bàsicament
l’hostaleria i el servei d’atenció a les persones.
Un total de 45 empreses del municipi ja
formen part del Servei Local d’Ocupació. Les
empreses de Caldes que tinguin la necessitat
de cobrir algun lloc de treball poden posar-se
en contacte amb el Servei Local d’Ocupació
al 93 791 05 88 o a ocupacio@caldetes.cat
Els serveis que s’ofereixen des del Servei
Local d’Ocupació són:
-Borsa de treball
-Difusió d’ofertes de treball
-Selecció de personal
-Orientació i assessorament laboral (club
de feina)
-Orientació i assessorament per a la formació
-Prospecció empresarial
-Assessorament a emprenedors/es
L’objectiu principal de la Regidoria d’Ocupació és seguir treballant per millorar les possibilitats d’inserció laboral de totes aquelles
persones en situació d’atur que s’han vist
afectades per l’actual crisi econòmica que
incideix entre d’altres en el mercat de treball.
Aquelles persones interessades en dirigirse al Servei Local d’Ocupació poden fer-ho
trucant al 93 791 05 88 o a l’Equipament de
Promoció Econòmica i Cultural (Riera, 5-9 entrada pel Camí Ral) els dimarts i dijous de 8 a
15h i els dimecres de 16 a 19:30h.

en portada

El nou mercat encara el seu
El proper 18 de juny s’inauguren les noves instal·lacions

Després

d’un llarg període d’execució,
per fi les obres de remodelació d’aquest
equipament municipal s’han enllestit. Queda
enrere un complicat procés, ple d’incidències,
que finalment desemboca en un equipament
modern, funcional i adequat a totes les
normatives higièniques, sanitàries i de tota
mena, que permeten augurar un bon futur
per al que ha de ser epicentre de l’activitat
comercial local a partir d’ara.
El nou Mercat presenta un aspecte totalment
renovat amb la unificació estètica de totes les
parades, tant les centrals com les dels costats,
que compten actualment amb tots els serveis
bàsics per a la seva funcionalitat.

El nou Mercat presenta un
aspecte totalment renovat
amb la unificació estètica de
totes les parades
Com haurà comprovat la clientela que no
ha deixat d’acudir al Mercat, la reforma
s’ha realitzat en dues fases, per permetre
als comerciants no haver de traslladar-se
a cap carpa -tal i com preveia el projecte
inicial- i poder continuar amb la seva activitat
comercial.
A més, l’Ajuntament s’ha estalviat el cost
d’aquesta carpa, que s’hagués instal·lat
a l’esplanada de Can Muntanyà, però que
finalment es va desestimar perquè no estaven
previstes en el projecte les connexions dels
serveis bàsics, entre d’altres mancances.

Dues adjudicacions fallides i la
tercera a corre-cuita i malament
A finals d’any 2005 finalitzaven les concessions
administratives de les parades del Mercat
municipal. L’Ajuntament –aleshores en mans
del PSC- va decidir fer-ho coincidir amb la

rehabilitació de l’equipament i convocar
un nou concurs per adjudicar de nou les
parades.
D’entrada, segons es va anunciar abastament,
les obres que es consideraven capitals per
rellançar econòmica i comercialment Caldes,
havien de començar just després de la Festa
Major del 2006. Malauradament una mala
redacció del projecte i un nefast procés de
licitació, llarg i mal plantejat, van donar com
a resultat que cap de les empreses a les que
es va convidar a participar acabés presentantse, raó per la qual el concurs es va haver de
declarar desert per manca de licitadors.
Coincidint amb aquest procés administratiu,
l’alarma per desinformació es va apoderar dels
paradistes que malgrat haver estat consultats
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La reforma s’ha fet en
dues fases per assegurar
la continuïtat de l’activitat
comercial
al principi, a l’hora de la veritat desconeixien
els detalls constructius del projecte i tampoc
sabien ni calendari ni previsions sobre la carpa
que s’havia d’instal·lar a l’esplanada Muntanyà
mentre duressin les obres.
A la vista del fracàs de la primera licitació,
l’Ajuntament va optar pel “procediment
negociat”, és a dir, el de contactar directament amb empreses especialitzades i “negociar” el preu i les condicions de les obres,
procés que es fa quan un concurs públic
queda desert i, en aquest cas, es va fer amb
11 empreses diferents.
El Ple Municipal del 8 de novembre de 2006
va aprovar amb els vots del PSC i l’abstenció
de CiU, un increment de 100.000 euros per
al pressupost de les obres, que passava a ser
de 430.000 €, provinents de fons propis de
l’Ajuntament i d’una subvenció de 260.000 €
de la Diputació de Barcelona.
Paral·lelament, la Junta de Govern Local (PSC)
va aprovar el 27 de novembre del 2006 un
nou projecte reformat per un import total de
401.510,85€, modificant a l’alça el que havia
aprovat el mes de maig de 2006.

en portada

futur amb il·lusió
Malgrat els esforços del govern municipal, per
segona vegada però, el procés d’adjudicació
de les obres va tornar a ser declarat desert
durant el mes de març de 2007, per manca de
qualificació de l’única empresa que, finalment,
s’hi va presentar.
Davant l’evidència del fracàs, el govern va
optar per la via directa i en poc més de quatre
setmanes va completar un procés d’adjudicació
a l’empresa Bassa-Mar SL, prescindint de les
més elementals precaucions i garanties, i amb
promeses de solucionar els problemes de
l’obra mentre durés la seva execució.
La col·locació d’uns grans cartells anunciant
per després de l’estiu l’inici de les obres que
ja s’havien anunciat dos anys abans, no va fer
altra cosa que excitar els ànims de l’oposició
que ho va titllar d’oportunista i ho va denunciar
als jutjats electorals donat que les eleccions
municipals tenien lloc el 25 de maig de 2007
(vegeu la imatge d’aquí sota).

Aquesta
modificació
era
obligada
per l’increment de preus en relació al
pressupost anterior, que datava del 2005
i havia quedat desfasat (més d’un 32%, de
303.000 € als 401.000€ actuals) i també
per resoldre qüestions que no s’havien
contemplat en el projecte inicial, com ara
la dotació per a la carpa.
Cal recordar que tot aquest procés venia
acompanyat de la denúncia i posterior recurs
presentat pel Grup Municipal de CiU per
irregularitats en la tramitació, tals com la
manca d’estudis per garantir la seguretat dels
habitatges dels pis superior, la mancança de
múltiples aspectes bàsics i de connexions i
també el fet que signés il·lícitament el projecte
l’arquitecte municipal, Josep Mª Pujol.

Dues adjudicacions
frustrades –la tercera a
corre-cuita–, la fallida de
l’empresa adjudicatària
i mancances tècniques
del projecte han retardat
l’execució de les obres

més evidents les mancances del projecte, que
no contemplava actuacions bàsiques com
arquetes, instal·lacions d’aigua i electricitat,
tampoc la potència necessària ni el projecte
d’utilització de baixa tensió ni aigua calenta a
les parades ni recomanacions de sanitat, dues
línies de telèfon, presa de terra...
Aquestes incorporacions van provocar
un primer retard que es va agreujar quan
l’empresa Bassa-Mar va fer fallida i va cessar
en la seva activitat arreu, raó per la qual,
l’Ajuntament es va veure obligat a reiniciar
tot el procés, amb la conseqüent dilació en
el temps per superar tots els tràmits legals i
administratius propis d’una situació insòlita
com fou aquesta.
L’execució de les obres, però, no es va poder
començar fins a finals del 2007 després que el
nou govern sorgit de les eleccions de maig i
en mans ara de CiU, superés tots els tràmits
i acordés amb els comerciants del mercat el
calendari i el procediment de les obres.

Comencen les obres
Una de les modificacions principals que va
introduir el nou govern va ser la d’executar
les obres en dues fases per permetre ubicar
provisionalment les parades a diferents llocs,
sense tancar el Mercat, i així, estalviar-se el
cost de la carpa que es volia col·locar a Can
Muntanyà.
El 21 de desembre de 2007 l’empresa BassaMar va començar a treballar, d’acord amb
l’encàrrec rebut a l’anterior mandat. A mida
que s’avançava en els treballs cada cop es feien
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Quarta adjudicació i s’acaben les
obres
No va ser fins al juliol de 2009 que es van
poder continuar les obres, aquesta vegada a
càrrec de l’empresa Forcada SL, amb totes les
modificacions necessàries i els ajustos tècnics
corresponents, especialment els derivats dels
informes emesos pel Departament de Sanitat
que no s’havien contemplat inicialment.
Al mateix temps que s’anaven fent les reformes,
els paradistes també han actuat en les seves
respectives instal·lacions, efectuant les obres
adequades -al seu càrrec- i sempre d’acord amb
els projectes presentats i compassats amb el
ritme de les obres generals, de tal manera que
a finals de maig de 2010, totes les obres s’han
pogut acabar i per fi ja es pot gaudir del nou
Mercat Municipal amb tot el seu esplendor.

presència internacional

Caldes participa activament en el “Covenant of Majors” d’Europa
contra el canvi climàtic
L’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó, va ser un dels 47 alcaldes i alcaldesses catalans que va participar el passat 4 de maig a la
cerimònia del “Convenant of Majors”, el pacte d’alcaldes i alcaldesses contra el canvi climàtic, que va tenir lloc al Parlament
Europeu de Brussel·les. Encapçalaven la delegació catalana el president de la Diputació de Barcelona, Antoni Fogué, i el diputat
de Medi Ambient, Joan Antoni Baron

Van presidir la cerimònia el president

de torn de la Unió Europea, José Luís
Rodríguez Zapatero, el president de la
Comissió, José Manuel Durão Barroso, el
president del Parlament Europeu, Jerzy
Buzek, i el comissari d’energia, Günter
Oettinger. Tots ells van coincidir a destacar
la importància del Pacte d’Alcaldes,
assenyalant la necessitat d’un nou model
energètic per a Europa i l’oportunitat de
desenvolupament econòmic que s’hi pot
generar.
El president de la Diputació de Barcelona,
Antoni Fogué, va explicar al Parlament
Europeu l’experiència del Pacte d’Alcaldes
i Alcaldesses a la província de Barcelona, i
va signar amb el comissari i el director del
Banc Europeu d’Inversions el contracte
per al programa Elena. Aquest programa,
impulsat per la Unió Europea i finançat
pel BEI, té com a objectiu promoure
les accions d’I+D en temes energètics.
La Diputació de Barcelona ha estat la
primera administració que ha signat
aquest contracte.

municipis. Precisament durant la cerimònia, el president de la Diputació de
Barcelona va fer lliurament al comissari europeu d’Energia, Günter Oettinger,
d’una carpeta de 28 PAES.

Caldes, poble sostenible
L’ajuntament de Caldes es va adherir
per acord plenari (9 de març de 2009) al
“Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses contra el
canvi climàtic” d’abast europeu, i, com
tots els altres signants es va comprometre
a reduir en un 20% les emissions de
gasos d’efecte hivernacle, com a resultat
d’augmentar un altre 20% l’eficiència
energètica i una quota del 20% més de

Fins ara, ja hi ha 1.680 municipis europeus que han signat el Pacte d’Alcaldes,
dels quals 130 són de la província de
Barcelona. La Diputació de Barcelona ha
ajudat a redactar més de 80 PAES (Pla
d’Acció d’Energia Sostenible) d’aquests
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fonts d’energia renovable. A més, aquest
triple objectiu s’ha d’assolir abans de
l’any 2020. En aquest sentit, els municipis
implicats han de realitzar un Pla d’Acció
d’Energia Sostenible per determinar el
nivell d’emissions i quines actuacions
s’han de portar a terme per assolir els
objectius.
En el cas de Caldes, el PAES inclou diferents
accions com són la renovació del sistema
d’enllumenat públic, la construcció
de l’aparcament turístic fotovoltaic
–en execució– i algunes actuacions ja
finalitzades com la col·locació de plaques
tèrmiques a les escoles i a la nova piscina
municipal amb tancament retràctil.

obres públiques

S’obre a la circulació l’entrada a Caldes per la N-II
L’actuació millora notablement la seguretat dels vianants

Les obres de construcció d’una vorera enlairada sobre la calçada

a l’accés al municipi des de la carretera N-II ja han finalitzat i ja s’ha
restablert la circulació de vehicles i vianants, especialment important
també perquè la nova obra permet la comunicació entre l’estació de
Renfe i l’aparcament de la carretera que abans s’havia de fer o bé pel
costat de les vies o bé per aquest mateix lloc, amb el conseqüent perill
que representava la conjunció en un mateix pla i amb escassa visibilitat
de vehicles i vianants.
Les obres també han consistit en la col·locació d’una barana de
seguretat que separa la vorera de la calçada i també d’una altra tanca,
més alta i tupida, que protegeix l’altra banda per evitar accidents pel
desnivell de la muntanya.
Amb la realització d’aquesta obra, inclosa en el pressupost municipal
d’enguany per un valor de 145.207,16 €, Caldes dignifica enormement
l’aspecte de la seva entrada des de la N-II i sobretot millora la seguretat
dels vianants que ara hi poden passar amb total seguretat.

Primeres feines al tram
final de la Riera

Les obres de cobriment del tram final de la Riera (al Bassiot) ja han

començat. Aquesta actuació preveu el cobriment de la Riera amb
un entramat de fusta que convertirà l’espai en una via de passeig.
L’execució de les obres causarà talls puntuals de trànsit dels quals
s’informarà oportunament.

Adif continua les
obres a l’estació
de Renfe
A

ixí queden les noves andanes
de l’estació de Renfe, un cop s’han
allargat fins els 200 metres, i s’han
alçat fins els 668 cm, per adaptar-les
a la longitud dels nou combois del
tren. Adif continua les seves obres
de renovació de l’estació de Caldes
d’Estrac, que també preveu una
segona fase d’execució que iniciarà
un cop acabada l’actual.
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urbanisme

El PSC enganya en presentar com a propi un
projecte que va encarregar el govern de CiU
El PSC publica en diversos mitjans propis fotos d’un projecte de mur de la carretera de
Sant Vicenç que ni va encarregar ni molt menys executar, malgrat l’esfondrament va
succeir dos anys abans que expirés el seu mandat

Després de que alguns mitjans infor-

tal i com reflexa la imatge adjunta.

matius i en especial el butlletí Opinions
i mitjans digitals publiquessin un reportatge on es veuen les fotos de dos projectes diferents de mur a la carretera de
Sant Vicenç, dient que un dels dos l’havia encarregat el govern del PSC abans
d’acabar l’anterior mandat i que aquest
reunia tota una sèrie d’avantatges i millores que l’Ajuntament havia desestimat, el Govern Municipal es veu en l’obligació de desmentir i desemmascarar la
manipulació dels fets que novament s’ha
realitzat des del PSC local.

Anteriorment, mentre el PSC governava
a l’Ajuntament de Caldes, ni es va
preocupar de refer el mur de la carretera
de Sant Vicenç malgrat el perill que
representava l’estat d’aquesta zona,
afectada per descalços i esllavissades que
comprometien seriosament la circulació i
la seguretat de persones i vehicles. Són
presents a la memòria dels caldencs que
sovint circulaven per la zona la imatge
permanent de les tanques i els senyals
de perill, durant els anys que va durar la
inoperància del govern.

Aquesta manipulació es demostra
principalment en atribuir-se com a
propi del PSC l’encàrrec del projecte
que han fet públic. En realitat, va ser el
nou govern de CIU que va encarregar el
projecte per acord de la Junta de Govern
Local amb data 26 de novembre de 2007,

L’única cosa que van fer el socialistes va
ser encarregar un projecte a l’enginyer
municipal (que no és el que han publicat),
en resposta a la pressió de veïns, pares i
mares que portaven els fills a l’escola i al
grup de CiU que ho va plantejar en sessió
plenària. Però el tram que va encarregar
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el PSC no coincidia amb el de l’esllavissada
i, quan se’n van adonar, un cop ja elaborat,
no es van veure en cor d’executar-lo,
davant l’evidència i la magnitud del seu
desencert.
Fins l’arribada de CiU al govern de Caldes
no es va afrontar doncs el problema i,
després dels primes estudis tècnics, la
Junta de Govern de 26 de novembre de
2007, presidida per l’alcalde Joaquim Arnó,
va encarregar el projecte de construcció
d’un talús estructural verd per evitar
l’esllavissament continuat de terres a la via.
Aquest projecte (vegeu imatge adjunta), es
va aprovar el 5 de maig de 2008, certificat per
la secretària municipal, l’alcalde, i el mateix
enginyer que l’havia redactat. Després
però, el projecte va ser descartat perquè
només preveia la contenció de terres en
una longitud de 10 metres (tal i com es pot
comprovar en els plànols adjunts) i quedava

notícies

Se suspèn el Ple de
maig abans d’entrar
en el debat dels
temes previstos
Els regidors del PSC, a l’oposició, provoquen
la segona suspensió d’un ple aquest any,
després d’haver insultat l’alcalde i d’incomplir
reiteradament la normativa de les sessions
plenàries

El

En aquesta imatge, el projecte de talús verd, que tan sols cobria una part de la via. Amb el cost
d’aquest projecte, l’Ajuntament ha fet l’actual mur construït a la carretera de Sant Vicenç

sense subjecció una bona part de la
muntanya i, per tant, no s’acabava de
resoldre el possible esllavissament de
terres. Es va optar per encarregar un
altre projecte més complet i alhora
més econòmic que és el que finalment
s’ha executat en la seva primera fase.

projecte que recentment ha aprovat
el Govern Municipal i que està previst
que ben aviat quedi enllestit.

Queda pendent la segona part de
l’actuació, que busca reomplir de verd
l’espai actualment recuperat i reforçat.
Primer s’ha garantit la seguretat global
i després es completarà l’acció amb el

Divendres 18 de juny de 2010
a les 8 de la tarda, a la Sala Cultural

Sessió pública informativa

“Caldes al dia”
Escola, mercat, mur,
riera...
L’alcalde Joaquim Arnó s’adreçarà, una vegada més, als
veïns i veïnes del municipi per informar-los de l’acció de
govern i també per fer balanç de la feina feta

Vine, pregunta i opina
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Ple Ordinari de l’Ajuntament de Caldes
del passat dilluns 31 de maig es va alterar tot
just començar, quan els regidors del PSC van
interrompre el capítol dedicat a donar compte
dels decrets de l’alcaldia, on no hi ha debat polític,
sinó que consisteix només en donar compte del
que s’ha fet des de l’anterior sessió plenària.
Després d’aquesta interrupció, en entrar en el
debat del primer dels temes a tractar pel plenari,
relatiu a l’adjudicació d’algunes parades del
Mercat municipal, l’enfrontament va derivar en
insults i amenaces contra l’alcalde, aplaudides i
seguides per una part del públic assistent.
El PSC volia que l’alcalde s’absentés del ple, ja
que considerava que era part afectada per la
discussió d’un tema relatiu al Mercat, atès el fet
que la seva esposa és titular d’una de les parades,
adjudicada i vigent des de fa anys. No obstant
la pretensió socialista, l’informe de Secretaria
dictaminava que aquesta vinculació personal
no afectava la qüestió a tractar, perquè no tenia
res a veure amb les parades actuals i sí amb les
sol·licituds presentades per persones totalment
alienes a qualsevol membre del consistori.
Malgrat aquesta evidència, el PSC va persistir
en la seva actitud, agreujada ja amb insults
directes i desqualificacions a tot el Govern
Municipal, sobretot per part del regidor
socialista Miquel Gonzàlez.
Davant d’aquesta actitud i després de diverses
i reiterades crides de l’alcalde a la moderació
i a l’ordre, la situació va esdevenir insostenible
quan van intervenir també algunes persones
del públic, especialment alguns familiars de la
regidora socialista Elena Díaz i altres seguidors
del partit socialista local presents a la sala.
Fou en aquest punt que la suspensió va
esdevenir inevitable i l’alcalde la va decretar, no
sense abans requerir la presència de la Policia
Local, per assegurar l’ordre i la seguretat de
tots els assistents a la sessió plenària.
A la vista d’aquests fets, considerats greus, i
que en síntesi, són repetició d’altres de similars
d’anteriors sessions, l’Ajuntament sol·licitarà la
intervenció dels serveis jurídics per a determinar
les responsabilitats que se’n puguin derivar,
tant administratives com penals, i actuarà en
conseqüència.

agenda

Juny dia

JUNY 2010
FESTIVAL “Poesia i +”
Del 25 de juny al 25 de juliol
Consulteu programa específic o al web:
http://www.fundaciopalau.cat
Organitza: Fundació Palau i Ajuntament
de Caldes d’Estrac amb el suport de
la Institució de les Lletres Catalanes
de la Generalitat de Catalunya
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
EXPOSICIÓ DE PINTURES DEL
TALLER D’EN JAUME
Del 19 al 27 de juny
Inauguració: dissabte 19 de juny a les 19 h
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h
i de 17 a 20 h. Dissabtes, diumenges i
festius de 12 a 14 h i de 17 a 20 h.
Lloc: Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural
Organitza: Taller d’en Jaume
CURS DE SARDANES
Tots els diumenges, a partir de l’11 d’abril, d’11:30
a 13:30 h a l’esplanada de Can Muntanyà
Obert i gratuït per a tothom.
Organitza: Agrupació de Pensionistes
i Tercera Edat de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac
CAMPUS LÚDIC I ESPORTIU
A CALDES D’ESTRAC
Del 23 de juny al 3 de setembre de 2010
al Pavelló Municipal d’Esports.
Per a nens i nenes de 3 a 12 anys.
Servei de menjador.
Horari del campus: de 9 a 18:30h.
(servei de permanència de 8 a 9 h)
Inscripcions fins al 12 de juny de 2010,
de 9 a 13h i de 16 a 21 h al Pavelló
Municipal d’Esports. De 9 a 14 h a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (Ajuntament).
Reunió informativa: Divendres 18 de
juny a les 20 h al Pavelló Municipal.
Per a més informació: Tel. 93 791 29 92
de 9 a 22 h / esports@caldetes.cat
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac
Gestiona: Sige Aqua Esports, S.L.
Amb el suport de: Diputació de Barcelona
FUNDACIÓ PALAU
EXPOSICIÓ “Pau Oller, polièdric”
del 25 d’abril al 29 d’agost
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
COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS
DE CALDES D’ESTRAC
Podeu consultar les sortides, i altra
informació referent a la Colla, al web
http://webs.gegants.cat/caldesdestrac
ASSOCIACIÓ “EL SOMRIURE DELS NENS”
El primer diumenge de mes l’associació té
una parada de venda d’espècies, bijuteria
i roba importada de l’Índia al Parc Joan
Maragall. 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
PETANCA
A les pistes de la Platja del Bassiot
Melés els dissabtes a les 17 h.
Premi als dos primers classificats de cada grup.
Del 29 de juny al 27 d’agost
Melés golfes tots els dimarts
i divendres a les 22 h
Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac

Divendres 4 de juny
Al CEIP Sagrada Família
ESPECTACLE: “ L’aventurer dels
residus” a càrrec d’ECOLÚDIC
Amb motiu del Dia Mundial del Medi
Ambient es portarà a terme aquesta
activitat de sensibilització envers el Medi
Ambient, una activitat ecolúdica que
oferirà als infants de Caldes la possibilitat
de convertir-se en herois i heroïnes del
medi ambient en una aventura que tindrà
lloc en un mar molt particular. Els nens
i nenes hauran de superar una sèrie de
proves que els conduiran a la troballa d’un
tresor que la natura amaga al fons del mar.
Tot un viatge per aprendre a reciclar.
Organitza: Ajuntament de Caldes
d’Estrac, AMPA i CEIP Sagrada Família
Dissabte 5 de juny
A les 23:30 h al bar Tête-a-tête
PRESENTACIÓ DEL CICLE PETITSONS. 3r Cicle
de Músiques al Pati de la Fundació Palau.
Presentació del cartell, petit concert
acústic per determinar i música del cicle.
GRATUÏT
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac
Produeix: dsoundgroup
Col·labora: Fundació Palau
Diumenge 6 de juny
D’11 a 14:30 h al Parc Joan Maragall
PARADA DE PRODUCTES DE L’ÍNDIA
L’associació té una parada de venda
d’espècies, bijuteria i roba importada
de l’Índia al Parc Joan Maragall. 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
Organitza: Associació “El somriure dels nens”
D’11:30 a 13 h a l’esplanada de Can Muntanyà
ESCOLA DE SARDANES
Obert a tothom
Organitza: Agrupació de Pensionistes
i Tercera Edat de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac
A les 12:30h a la Fundació Palau
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ
“Palau Oller, polièdric”
A càrrec del comissari Josep Casamartina
Organitza: Fundació Palau
Col·labora: Associació de
Dones de Caldes d’Estrac
Dimecres 9 de juny
“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
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Dissabte 12 de juny
A la Fundació Palau
PETITSONS. 3r Cicle de Músiques
al Pati de la Fundació Palau
18 h Actuació de FIRST AID KIT
De 19 a 20 h VISITA A LA FUNDACIÓ PALAU
A les 20 h Actuació de BIKIMEL
Preu: 8 €. Abonament per als
dos espectacles: 14 €.
Per a més informació i reserva
d’entrades: Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural . Tel 93 791 0588
i www.myspace.com/petitsons
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac
Produeix: dsoundgroup
Col·labora: Fundació Palau
A partir de les 22 h a la Plaça Sant Antoni
REVETLLA DE SANT ANTONI
Amb els següents espectacles:
“ABSENTA”, espectacle d’humor
literari a càrrec de Teatre Tot Terreny
amb Quimet Pla i Núria Solina
En acabat, BALL-CONCERT abm el
grup maresmenc “TUKAN KOMBO”
Organitza: Comissió organitzadora
de la Revetlla de Sant Antoni, amb la
col·laboració de l’Associació Amics del
Teatre i l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
Diumenge 13 de juny
25è ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ
DE L’AGRUPACIÓ DE PENSIONISTES I
TERCERA EDAT DE CALDES D’ESTRAC
10h REPICADA DE CAMPANES
11h a la Capella del Carme
MISSA SOLEMNE
Amb acompanyament d’organista
i cant, en acabat es realitzaran
ofrenes a la Mare de Déu
Col·labora: Parròquia de Santa Maria
12h al Parc Joan Maragall
BALLADA DE SARDANES
Amb la Cobla Canigó
Amb la participació de l’Esbart
Sardanista “Maig” de Barcelona
Patrocina: Ajuntament de Caldes d’Estrac
14:30 h a l’Hotel Colon
DINAR i homenatge al soci de més
edat i lectura del poema guanyador
del 3r Concurs de Poesia
En acabat el dinar, ball amb música en viu
En acabar el ball, a la Plaça de les Barques
PLANTADA I BALL DELS GEGANTS DE
CALDES I MINI CASTELL DE FOCS
Col·laboren: Colla de Geganters
i Grallers de Caldes d’Estrac i
Colla de Diables d’Estrac

Dimecres 16 de juny
“SORTIM A PASSEJAR”
Taller a la Fundació Palau
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 19:30 h a l’Equipament de
Promoció Econòmica i Cultural
ACTE DE CLOENDA DEL PROGRAMA
“PARELLES LINGÜÍSTIQUES”
Les parelles lingüístiques que s’han format
gràcies al programa “Voluntariat per la
llengua” del Centre de Normalització
Lingüística del Maresme es trobaran per
fer una valoració d’aquest programa.
Organitzen: Centre de Normalització
Lingüística del Maresme, Biblioteca Can
Milans i Ajuntament de Caldes d’Estrac
Dissabte 19 de juny
A la Fundació Palau
PETITSSONS. 3r Cicle de Músiques
al Pati de la Fundació Palau.
18 h Actuació de Maria Coma
De 19 a 20 h Visita a la Fundació Palau
A les 20 h Actuació de JOAN COLOMO
A les 23h FESTA FINAL AL
XIRINGUITO WEKE-WEKE
Preu: 8 €. Abonament per als dos
espectacles: 14 €. Per a més informació
i reserva d’entrades: Equipament de
Promoció Econòmica i Cultural . Tel 93 791
05 88 i www.myspace.com/petitsons
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac
Produeix: dsoundgroup
Col·labora: Fundació Palau

Diumenge 20 de juny
Sortida les 7 h del pàrquing dels Eucaliptus
EXCURSIÓ A ELNA i ENTORNS
Visites guiades a La Jonquera (Museu
de l’Exili), Argelers (platja del camp de
concentració, monument i cementiri )
, Elna (maternitat ) i Cotlliure (racons
de la vila i tomba d’A. Machado).
Preu: 30 euros socis/sòcies i 38 euros no
socis/sòcies. El preu inclou autocar i visites
guiades. Dinar a càrrec de cadascú.
Pagament: 26 de maig a 11 de juny, a
la Caixa Laietana de Caldes d’Estrac,
compte Associació de Dones.
Organitza : Associació de Dones de Caldes
D’11:30 a 13 h a l’esplanada de Can Muntanyà
ESCOLA DE SARDANES
Obert a tothom
Organitza: Agrupació de Pensionistes
i Tercera Edat de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac

Dimecres 23 de juny
A les 22 h a la platja del Bassiot
ENCESA DEL PEBETER, PETARDS
I CREMA DE LA FOGUERA
Consulteu cartelleres municipals per
veure dies de recollida de fusta, mobles
i material per cremar a la foguera

A les 22 h a la Sala Cultural
REVETLLA DE SANT JOAN a càrrec
de l’Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac
Per a més informació: Local de
l’Agrupació. Tel 93 791 17 50
Organitza: Agrupació de Pensionistes
i Tercera Edat de Caldes d’Estrac

Divendres 25 de juny
A les 22 h al Parc de Can Muntanyà
FESTIVAL POESIA I +
TAVERNA DE POETES amb la Santi Arisa Band.
Espectacle poètico-musical amb poemes
d’autors com Vicent Andrés Estellés,
Enric Casasses, Ferran Anell, Pere Quart,
Miquel Martí i Pol i, també, Palau i Fabre,
entre altres. Santi Arisa els ha donat un
tractament musical a partir de diferents
estils –blues, funky, balada o heavy-,
interpretats amb gran vitalitat i passió, amb
efectius i subtils arranjaments musicals.
Santi Arisa (percussions), Ricarc Vives
(baix), Víctor Nieto (bateria), Sergi Rotllan
(guitarra), Xexu (saxos), Ernest Manchón
(teclats), Jordi Blanch (saxo i veus).
Preu: 12 €
Organitza: Fundació Palau i Ajuntament
de Caldes d’Estrac, amb el suport de
la Institució de les Lletres Catalanes
de la Generalitat de Catalunya

Dissabte 26 de juny
A les 22 h al Parc de Can Muntanyà
FESTIVAL POESIA I +
MANIFEST GROC amb Nozomi 700 Teatre.
Espectacle de creació sobre la joventut
i les avantguardes, a partir del manifest
antiartístic català de Salvador Dalí,
Lluís Montanyà i Sebastià Gasch.
Preu: 6 €
Organitza: Fundació Palau i Ajuntament
de Caldes d’Estrac, amb el suport de
la Institució de les Lletres Catalanes
de la Generalitat de Catalunya
Diumenge 27 de juny
D’11:30 a 13 h a l’esplanada de Can Muntanyà
ESCOLA DE SARDANES
Obert a tothom
Organitza: Agrupació de Pensionistes
i Tercera Edat de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac

Tota la
informació a
www.caldetes.cat
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A les 20:30 h al Pati de la Fundació
FESTIVAL POESIA I +
RES PUBLICA/ RES POETICA, amb
Jacques Darras (França), Albano Martins
(Portugal) i Narcís Comadira (Catalunya).
Aprofitant el centenari de la Primera
República portuguesa, un triangle poètic
franco-catalano-portuguès viatjarà a París,
Lisboa i Caldetes. Els poetes llegiran els
seus poemes en la llengua d’origen i les
traduccions seran llegides per Graça Dos
Santos, Isabel Vieria i José Manuel Esteves.
Acte coorganitzat per Marché de la Póesie de
Paris, la Fundació Palau i l’Institut Ramon Llull
Gratuït.
Organitza: Fundació Palau i Ajuntament
de Caldes d’Estrac, amb el suport de
la Institució de les Lletres Catalanes
de la Generalitat de Catalunya

Dimarts 29 de juny
PETANCA. Melés golfes

Dimecres 30 de juny
POESIA I + a Barcelona
A les 19:30 h al Centre Cultural del Cercle de
Lectors, C/ Consell de Cent, 323 (Barcelona)
LA DIVINA COMÈDIA
Presentació, lectura i comentaris a
càrrec de Virgili Ani, president de
la Societat Dante de Romania.
Gratuït
Organitza: Fundació Palau i Ajuntament
de Caldes d’Estrac, amb el suport de
la Institució de les Lletres Catalanes
de la Generalitat de Catalunya

notícies

Els plataners de la Riera reben un nou
tractament pilot per evitar les plagues

La Policia Local és
un dels serveis més
ben valorat per
la ciutadania de
Caldes
Com ja us vam avançar en la darrera
edició del Portada, els serveis prestats
per la Policia Local a Caldes durant l’any
2009 demostren que es tracta d’un
servei municipal que compta amb una
bona acceptació entre els caldencs i
caldenques per l’alta capacitat de resoldre
les situacions en les que intervé. Com ja
vam fer en el darrer Portada, us oferim,
tot seguit, algunes xifres detallades de
la diversitat de serveis prestats pel cos
policial de Caldes durant l’any passat.

Endoteràpia és el nom del tractament que

han rebut els 40 plataners de la Riera –els més
pròxims a balcons i finestres dels habitatges.
Es tracta d’un sistema alternatiu al tractament
fitosanitari aeri típic i habitual de l’arbrat
viari. El tractament consisteix a injectar el
producte fitosanitari al sistema vascular de
l’arbre, per tal que arribi fins a les fulles per les
vies internes de l’arbre.
Amb
l’endoteràpia
s’evita
l’aplicació
atomitzada del producte sobre la capçada
i les molèsties que es poden provocar sobre
l’entorn urbà. També permet focalitzar
millor el tractament i optimitzar el volum de
producte i aigua a emprar.
Les plagues típiques dels plataners són
dues, el “tigre del plàtan” i l’oïdi. L’anomenat
“tigre del plàtan” (Corythuca ciliata) és un
insecte xuclador, originari dels Estats Units,
que ataca principalment els plataners. És un
heteròpter d’entre 3 i 4 mm de longitud, de
color blanquinós i amb un parell de taques
fosques al mig de cadascuna de les ales. Són
molt prolífics. Una femella pot fer 5 postes
en un estiu, amb 350 ous cada vegada. Les
larves mengen les fulles dels plataners, que
es tornen grogues i s’assequen, fins al punt
que l’arbre pot quedat totalment desfullat en
ple estiu. Per combatre el “tigre del plàtan”
s’utilitza habitualment abacmetina.
La segona plaga és l’oïdi, una malaltia causada
per un fong fitoparasitari que ataca els òrgans
verds, com ara fulles i brots nous. Provoca
taques blanquinoses que s’estenen sobre les
fulles i que més endavant es cobreixen d’una
pols blanca d’aspecte farinós. Les fulles es
cargolen i cauen prematurament.
Aquestes plagues es tracten anualment amb

els productes fitosanitaris adients mitjançant
aspersió amb un canó. Aquesta metodologia
provoca molt consum d’aigua, de producte i,
a més, pot provocar molèsties als veïns.
Aquesta actuació, realitzada de forma
conjunta per la Diputació de Barcelona
i l’Ajuntament de Caldes, és una prova
pilot, ja que no es coneixen experiències
de tractament per endoteràpia de les
dues malalties conjuntes en entorn urbà.
Realitzant els dos tipus de tractaments
(aspersió i endoteràpia) en exemplars
propers, se’n podran comparar fàcilment els
resultats.
En cas d’obtenir resultats positius, el
tractament probablement es podrà passar
a realitzar cada 2 o 3 anys amb l’estalvi
econòmic que aquest fet suposaria, ja que
es tracta de productes sistèmics que acaben
incorporats a la saba de l’arbre.

Recepció de trucades telefòniques:
6.630, de les quals 2.210 han generat
algun tipus de servei
u Danys béns públics: 90
u Danys béns privats: 58
u Tramitació de procediments
sancionadors: 2.095 i 198 resolucions
u Col·laboració Serveis Socials: 30
u Seguretat ciutadana:
Detencions: 6
Identificacions: 332
Controls: 62
Robatoris: 88
Furts: 24
Recerca vehicles sospitosos: 12
Recerca persones sospitoses: 50
Decomisos: 7
Intervencions baralles/agressions: 33
Intervencions en violència de
gènere: 6
Intervencions en violència
domèstica: 17
Comprovació alarmes robatori: 80
Recuperació vehicles sostrets: 4
Vigilàncies especials: 32
u Policia de trànsit: 1.993 intervencions
u Policia judicial: 478
u Policia de convivència ciutadana: 69
u Intervencions per obres: 59
u Incendis, inundacions, catàstrofes
públiques: 93
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Salut i joves: gènere, amor, desig sexual
i sexualitat responsable
Des de la Regidoria de Salut hem cregut oportú iniciar durant l’any 2010 una sèrie de
capítols relatius a la salut i els joves. Es tracta d’articles monogràfics de divulgació sobre
un tema concret que afecta clarament el jovent.
Per què? Les estadístiques sanitàries conclouen que el col·lectiu de joves adolescents és el
que menys visita els metges i que menys sentit del risc manifesta.

L’arribada

de l’adolescència
porta uns canvis externs al cos
de noies i nois, acompanyats a la
vegada per uns canvis interns, ja
que es produeixen més hormones
sexuals femenines - estrògens i
progesterona i, a la vegada, la testosterona que és més típicament
masculina.
Amb aquests canvis es comencen a
rebre estímuls clarament eròticosexuals, comença a manifestar-se
també l’orientació sexual i a consolidar-se. A l’adolescència el desig
sexual arriba al punt més elevat.
El desig sexual i la posterior relació sexual poden arribar des
de la curiositat, l’enamorament,
l’estimació i l’afectivitat com a
manifestacions emocionals noves
i molt intenses.
En qualsevol cas el jovent ha de
disposar dels elements i coneixements que facin del sexe una
actitud i un comportament responsable. L’orientació sexual pot
ser: heterosexual (entre persones

desitjat com malalties de transmissió sexual (MTS). El més conegut és el preservatiu masculí
i quan la relació o les pràctiques
sexuals són freqüents poden
pensar en la píndola.
La píndola de l’endemà s’utilitza
en situacions d’urgència real de
risc d’embaràs no desitjat i és independent del moment del cicle
menstrual en què hagi tingut lloc
aquesta relació sexual.
Les malalties de transmissió sexual (MTS) són aquelles que utilitzen les relacions sexuals com a
via més important de transmissió
- sífilis, uretritis, cervicitis i gonococcia, ocasionades per bactèries- i, provocades per virus trobem
herpes genital, condilomes, hepatitis B o el virus de la inmunodeficiència humana (VIH). La millor
via per evitar la transmissió és el
preservatiu o barrera física.

del sexe oposat), homosexual
(entre persones del mateix sexe)
i la bisexual (persones que se
senten atretes pels dos sexes).
La primera vegada que es realitza
l’acte sexual amb penetració té
un significat especial, per això, és
molt important que cada persona
se senti lliure per escollir la persona, el moment i les circumstàn-

cies que han d’envoltar aquesta
primera vegada.
La maduresa sexual no ve acompanyada en el temps d’una maduresa emocional, és per aquesta
raó, que no és recomanable l’embaràs. De fet, l’especialista assessorarà la noia durant les visites
sobre els sistemes anticonceptius
per prevenir tant un embaràs no

La vaginitis bacteriana i les càndides (fongs) no es consideren
MTS, tot i que poden ser transmeses amb les relacions.
Saber dir Sí i saber dir No a una
relació sexual. És important que
aprenguis a dir NO a les propostes de sexualitat que no vulguis
practicar lliurement i sota la teva
responsabilitat.
La millor informació la trobaràs al
teu metge!
Andreu Requejo de las Heras
Tècnic de Salut

Obert fins el 20 de juny el període de sol·licituds per al
Programa de Vacances de Gent Gran de l’Imserso
L’Imserso vol contribuir al benestar de les persones grans i, per

això, organitza diferents tipus de viatges amb l´objectiu de poder
gaudir d’unes merescudes vacances. Totes aquelles persones
interessades a tramitar les seves sol·licituds, ho poden fer a través
de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, fins
el proper 20 de juny.
Les condicions per participar en aquest Programa de Vacances són
les següents:
n Tenir més de 65 anys
n Ser pensionista de jubilació del sistema públic de pensions
n Ser pensionista de viduïtat i tenir una edat igual o superior als
55 anys
n Ser pensionista d’invalidesa, altres pensions o prejubilat i haver
complert 60 anys, en tots aquests casos
Podrà participar-hi amb el seu cònjuge, al qual no se li exigeixen
requisits.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 20 de juny
de 2010. No obstant, es podran tramitar sol·licituds fins el 31 de
desembre de 2010, però en aquest cas, les peticions restaran en
espera de cobrir les possibles vacants que es poguessin produir.

Podeu obtenir més informació trucant a l’Àrea
de Serveis Socials, al telèfon 937 910 005
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Caldes dóna el tret de sortida al
Ral·li Solar Europeu Phebus 2010

El ral·li solar Phebus acull tot tipus
de vehicles moguts per energia solar:
prototips solars, vehicles elèctrics,
bicicletes elèctriques, etc, que es
recarreguen amb energia produïda pel sol
(o altres fonts renovables) en les diferents
parades de la prova. Mentre dura la prova,
els vehicles participants no poden fer
cap emissió de gasos considerats per la
Comunitat Europea com a contaminants
(NOx, CO, S, etc…), ni gasos que
intervinguin en l’efecte hivernacle (CO2).
L’essència del ral·li és que els vehicles, que
són carregats amb energies renovables,
siguin el més eficients possible (kwh/

L’aparcament turístic fotovoltaic del costat de la N-II va ser l’escenari, el 20 de
maig, de la sortida d’aquest ral·li, en què participen Vehicles d’Emissió Zero (ZEV) o
Vehicles d’Emissió Local Zero (LZEV)

A les 4 de la tarda del 20 de maig,
l’alcalde, Joaquim Arnó, va onejar la
bandera de quadres blancs i negres amb
la que arrencava la 10a edició del Phebus,
que comença a Catalunya i acaba a
França. Des de mig matí, l’aparcament
turístic amb pèrgoles fotovoltaiques
es va anar omplint de curiosos que
volien veure aquest tipus de vehicles,
certament espectaculars i diferents.
El president de l’Associació Europea
de Vehicles Elèctrics (AVERE), Robert
Stüssi, en el seu parlament va felicitar la
població de Caldes d’Estrac “perquè és
la campiona de la sostenibilitat pel tema
de l’aparcament i l’enllumenat públic”.
El secretari d’Indústria i Empresa de la
Generalitat de Catalunya, Antoni Soy,
va anunciar que “des de la Generalitat
presentarem un pla integral del vehicle

verd a Catalunya que abastarà tots els
aspectes des dels tecnològics i industrials
a les infraestructures imprescindibles
per a funcionar”, mentre que Joan
Rabasseda, cap dels Serveis Territorials
del Departament de Governació de la
Generalitat, va manifestar que “Caldes
és un ajuntament que aposta per la
modernització i l’energia sostenible, i és
pioner amb les plaques i el pagament de
la zona blava, alhora que enfoca d’una
manera nova l’administració pública”.
Finalment, l’alcalde de Caldes d’Estrac,
Joaquim Arnó, va intervenir destacant
que “apostem per la sostenibilitat i
els sacrificis per a fer-ho valen la pena
perquè rebem reconeixements”. L’alcalde
va convidar els/les assistents a descobrir
el municipi i va valorar “la tasca que duu
a terme l’organització del ral·li perquè
malgrat les dificultats any rere any
aposten pels vehicles verds”.
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km), i, en canvi, no es valora la màxima
potència del vehicle, com és habitual en
els ral·lis convencionals.
El Phebus l’organitzen cada any –la
primera edició va ser l’any 2000- dues
associacions, la catalana Volt-Tour i la
francesa Phebus-Ariège, i compta amb
el suport de la Generalitat de Catalunya
i de les diferents administracions del
sud de França, a més d’ajuntaments i
empreses privades.

educacio i joventut

La caseta vermella, una nova
El Pla Local de
Joventut, un
forma d’entendre l’Escola Bressol
referent a la
L’Àrea d’Educació de l’Ajuntament
comarca
de Caldes ha endegat una nova forma
d’entendre l’Escola Bressol com un
Diversos instituts de la comarca
espai obert, de trobada, per a totes les

han sol·licitat visita a l’Espai Jove
de Caldes d’Estrac i han participat
en xerrades sobre el Pla Local
de Joventut del nostre municipi
(aprovat pel Ple Municipal el mes de
març de l’any passat) i el projecte
que s’hi desenvolupa (l’anomenat
“Jove... ACTIVA’T!”), que des d’altres
institucions valoren de forma
positiva i mostren com a referent
en les polítiques de joventut, tant
a futurs estudiants de l’àmbit social
i educatiu com a altres tècnics
d’ajuntaments veïns.
Tant el Consell Comarcal del Maresme com la mateixa Secretaria
de Joventut de la Generalitat han
valorat positivament el Pla Local
de Joventut de Caldes –que es va
aprovar per unanimitat en el Ple
del 30 de març de 2009– i l’han recomanat a altres ajuntaments perquè el de Caldes planteja un treball
integral que posa especial èmfasi
en els àmbits de la convivència i la
cohesió social. Paral·lelament, un
dels principals objectius del Pla Local de Joventut elaborat a Caldes és
el foment de la participació activa
del jovent, plantejament que ha obtingut una bona valoració per part
dels estaments corresponents.

mares i pares amb infants de 0 a 3 anys
de Caldes d’Estrac, siguin o no alumnes
de l’Escola Bressol municipal. La caseta
vermella és un espai lúdic de racons i
trobada, un lloc amistós que afavoreix
els canvis socials i l’acompanyament
en el procés de desenvolupament i
l’adquisició d’autonomia. Es tracta d’un
espai de racons on pares i fills poden
jugar de forma distesa i entre les famílies i/o acompanyants.
La caseta vermella té les seves portes obertes tots els dimecres del
curs escolar, de 17:30 a 18:30h.

La “Quinta del 2009”

E

ls dimecres 26 de maig, 2, 9 i 16
de juny es durà a terme a l’Espai
Jove de Caldes d’Estrac un Taller de
Cuina Jove, adreçat a tots els/les
joves d’edats compreses entre 15
i 29 anys, que volen aprendre una
manera fàcil, ràpida i econòmica de
cuinar. El taller és a càrrec del cuiner
Xavier Manau, del Restaurant Fonda
Manau de Caldes d’Estrac.

L’Espai Jove acull una
nova proposta, el
“cine-fòrum jove”

Activitat de
El 15 de maig es celebrava el Dia Internacional de les Famílies i, per
sensibilització
aquest motiu, l’Àrea de Joventut i Educació va organitzar una “foto
oficial” del futur de Caldes d’Estrac. Les famílies amb infants nascuts
envers el medi
durant l’any passat, van participar en la foto oficial de la “Quinta 2009”,
es va realitzar a la pèrgola del parc de Can Muntanyà i al pati de la
ambient al CEIP que
Fundació Palau. Volem agrair des d’aquí la col·laboració de la Fundació
Sagrada Família Palau en facilitar-nos el seu espai i l’obsequi que va entregar a totes
les famílies. La “fotografia oficial” la va realitzar en Toni Pou, un veí de
Amb motiu de la celebració del Caldes amb una gran afició a la fotografia, a qui també li agraïm la seva
Dia Mundial del Medi Ambient,
el dia 5 de juny, el CEIP Sagrada
Família ha organitzat, per a
divendres dia 4, una activitat ecolúdica de sensibilització envers
el medi ambient, sota el títol
de “L’aventurer dels residus”.
Aquesta és una activitat portada
a terme per Ecolúdic, una entitat
que rep el suport de la Diputació
de Barcelona i que ofereix als
infants de Caldes la possibilitat
de convertir-se en herois i
heroïnes del medi ambient en una
aventura que tindrà lloc en un
mar molt particular. Els nostres
fills i filles hauran de superar una
sèrie de proves que els conduiran
a la troballa d’un tresor que la
natura amaga al fons del mar. Tot
un viatge per aprendre a reciclar!

Taller de cuina
jove: ràpida, fàcil i
econòmica

col·laboració i implicació.

“I Després de l’ESO... què?”
Essent la informació i assessorament

juvenil un dels eixos de treball al qual
es vol donar una bona empenta,
entre el 19 i el 25 de maig l’Espai
Jove ha acollit l’exposició “Després
de l’ESO... què?”, adreçada a tots
els/les joves que, un cop finalitzada
l’etapa d’escolarització obligatòria,
l’hagin superat o no, volen rebre
assessorament sobre les sortides
educatives i professionals que tenen
al seu abast. Aquesta exposició està
cedida per l’Oficina del Pla Jove de la
Diputació de Barcelona.
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U
na de les noves propostes sorgides
des de l’Espai Jove ha estat la projecció

de diverses pel·lícules en aquest
equipament, que s’aniran programant
al llarg de l’any, per tal de poder crear
fòrums de debat i anàlisi de la realitat
social i de les problemàtiques existents
en el nostre model social. La primera
sessió de cine-fòrum jove va tenir
lloc el mes de maig amb el passi de
la pel·lícula “La ola”, un film basat en
fets reals i que ens porta a reflexionar
sobre les relacions de poder, els
sistemes autoritaris i dictatorials, i
la nostra resposta davant d’aquests.
Una pel·lícula terroríficament real,
provocadora i que va generar molta
polèmica.

notícies

L’Ajuntament reforça el seu interès en
promocionar les aigües termals
Les viles termals catalanes –Benifallet, Caldes d’Estrac, Caldes de Malavella, Caldes de Montbui, El Vendrell, La Garriga, Sant
Climent Sescebes, Sant Hilari Sacalm i Santa Coloma de Farners– impulsaran, de forma conjunta, un projecte de desenvolupament
integral dels recursos mineromedicinals i turístics dels municipis respectius. El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
de la Generalitat de Catalunya ha aprovat recentment l’atorgament d’una subvenció al Consorci de Viles Termals de Catalunya
per a l’elaboració d’aquest Pla

El Consorci de Viles Termals de Catalunya ha iniciat l’elaboració d’un

pla de desenvolupament de les viles termals de Catalunya que marcarà
les línies estratègiques a seguir per als propers anys, a curt i a llarg
termini, així com un pla d’accions i de comunicació. Aquesta acció
es finançarà amb la subvenció de 30.000€ atorgada per la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.

Anàlisi de situació
En una primera fase es farà una anàlisi i prospecció de terreny per
obtenir una fotografia actualitzada de l’estat de les destinacions
termals. En aquesta fase es recopilaran les dades necessàries i es farà
un treball en xarxa per elaborar el projecte i analitzar i diagnosticar el
potencial de les viles. Això permetrà prendre decisions i elaborar les
estratègies de desenvolupament adequades així com un pla d’actuació
que definirà els productes i actuacions a portar a terme, amb la seva
valoració econòmica i model de gestió.
Els objectius
Els objectius fonamentals del pla de desenvolupament són:
•

Posicionar Catalunya com a destinació termal de qualitat, amb
un perfil propi i diferenciat.

•

Promoure les viles termals a través d’una marca comuna
identificada “Viles termals catalanes. Terra i aigua”.

•

Potenciar el coneixement de les propietats tant terapèutiques
com lúdiques dels recursos mineromedicinals.

•

Establir un pla de desenvolupament integral, en tots els àmbits.

•

Llançament de la campanya de comunicació per donar a
conèixer les destinacions termals.

•

Fomentar la presència de les viles en l’àmbit estatal i europeu.

•

Ampliar el nombre de membres de les viles termals catalanes.

“Eficiència energètica a casa” va ser el títol de la xerrada-taller que el passat 7 de
maig es va celebrar a la Sala Cultural amb l’objectiu de donar a conèixer algunes
receptes senzilles per estalviar energia a casa. Dirigida per la geògrafa ambiental
Míriam Romero, aquesta activitat va servir per saber com es poden reduir les factures del gas i l’electricitat i, sobretot, com fer servir l’energia d’una forma més
eficient i reduir les emissions de CO2 que contribueixen al canvi climàtic.

L’Àrea de Salut
programa un
curs sobre menús
saludables a
residències
geriàtriques
L

a Regidoria de Salut organitza aquest curs
els dies 7 i 9 de juny a l’Equipament, amb
l’objectiu d’ampliar els coneixements dels
assistents en temes de nutrició i dietètica
per a l’elaboració de menús equilibrats i
saludables. Adreçat exclusivament al personal
de les residències geriàtriques, el taller
l’impartirà l’equip de la professora Míriam
Torres Moreno (Universitat de Vic) i ja s’hi han
inscrit diversos membres del personal de les
residències geriàtriques de Caldes.
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L’equip sènior del futbol sala
manté la categoria abans del
final de temporada

Amics del Teatre clou
la temporada amb èxit
d’assistents

L’equip sènior de futbol sala de Caldes, sota la direcció d’en Jordi

Roura ha aconseguit una remuntada espectacular en la seva
categoria, preferent catalana, grup II. Cal destacar l’esperit de
sacrifici que jugadors i tècnics demostren en aquesta recta final
de temporada, durant la qual estan assolint victòries destacades
que han fet que l’equip s’hagi situat en una posició tranquil·la en
la classificació del seu grup. Així doncs, l’equip sènior mantindrà la
categoria de preferent catalana, grup II i pot així continuar treballant
sense més pressió que la de sumar punts cada jornada.

L’

Associació Amics del Teatre de Caldes d’Estrac va fer una
sortida el diumenge dia 25 d’abril amb una trentena de pares,
mares, àvies i infants per veure l’espectacle infantil El món
màgic d’Oz al Teatre Poliorama. Un musical per a tota la família
que s’emmarca dins el projecte Viu el teatre, que organitza
espectacles familiars tots els diumenges dins la temporada
teatral d’hivern.
Tant els infants com els adults van gaudir d’una obra de gran
format i nivell amb més de 25 persones en escena!
Cal destacar que l’import d’aquesta sortida va ser molt econòmic,
ja que l’Associació va pagar una gran part de l’autocar gràcies
als beneficis obtinguts en el bar de carnaval, que l’Ajuntament
va oferir d’organitzar a aquesta entitat.
El 26 de maig una cinquantena de persones van assistir a la
representació de l’obra de Un déu salvatge, actualment en
cartell al Teatre Goya, protagonitzada per actors i actrius de
gran renom com Ramon Madaula, Jordi Boixaderas i Vicenta
N’Dongo, entre d’altres.
Amics del Teatre ha informat que aquesta és la darrera sortida
de la temporada. Durant l’estiu, l’associació tanca per vacances
i retornarà a l’activitat el mes d’octubre amb noves sortides al
teatre, un cop establerta la temporada de tardor-hivern.

El Curs Internacional de Nihon
Tai Jitsu reuneix a Caldes els
millors alumnes de l’art marcial

Els dies 8 i 9 de maig va tenir lloc al pavelló municipal de Caldes el Curs

Internacional de Nihon Tai Jitsu, dirigit pel mestre Roland Hernáez,
10è Dan de Nihon Tai Jitsu i president de la Federació Mundial F.M.Ni.
Tai, juntament amb mestres de la Federació Espanyola i Catalana de
Judo, respectivament.
Aquests curs va permetre que els millors alumnes d’aquest art
marcial tinguessin la possibilitat de classificar-se per als campionats
d’Espanya, que es disputaran ben aviat a Madrid.
Tant el mestre Roland Hernáez com la resta de mestres presents a les
jornades van destacar novament la considerable assistència de públic
i la millor rebuda per part del poble de Caldes.
Els records i trofeus de les jornades els van lliurar els mateixos
representants de les federacions, els mestres i el regidor d’Esports
de Caldes, Joan Vázquez.
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Fe d’errata

A la pàgina 13 de l’edició número 198 del Portada,
corresponent al mes de maig de 2010, es va publicar que
l’equip aleví del CB Caldes d’Estrac s’havia proclamat
subcampió intercomarca, quan en realitat hauria de dir
campió intercomarcal. Disculpeu les molèsties.

tribuna

Sobre les sentències de
la Justícia i la vergonya
(poca) d’alguns
Recentment s’ha conegut la sentència del Tribunal Superior de
Catalunya que revoca una d’anterior i proclama la innocència
d’un veí de Caldes que anteriorment havia estat condemnat.
L’alt tribunal ha dictaminat sense possibilitat de cap recurs i ha
obert la porta per a que el veí injustament acusat pugui exercir
tots els seus drets en llibertat i també actuar en conseqüència
en defensa del seu bon nom i honor personal.
No entrarem ara a comentar els detalls de dita sentència,
només volem expressar la més rotunda repulsa pel trist paper
que estan fent els regidors del Grup Socialista que s’han afanyat
en qualificar com a improcedent la publicació de la sentència
anterior al Portada, obviant que s’ha hagut de fer en aplicació
del dret de rèplica i de reparació als injustament acusats i/o
maltractats públicament.
Resulta indecorós, poc ètic i gens honest el paper d’aquests
regidors que són els mateixos que van publicar la sentència
condemnatòria ara fa tres anys, amb tot luxe de detalls i
explicacions també en un Portada, pocs mesos abans de les
eleccions municipals de maig del 2007, esgrimint com a únic
argument el fet de que el veí incriminat hagués estat regidor de
CiU dotze anys abans.
Sembla que l’ètica i el mínim sentit de la justícia que tenen quasi
totes les persones, perd tot el seu significat quan ens referim
al comportament d’aquests representants dels ciutadans de
Caldes –com a mínim dels que els varen votar–, que no dubten
en utilitzar tots els mitjans i recursos, fins i tot els més mesquins,
per intentar recuperar la situació de privilegi que abans es
pensaven tenir quan governaven i que els ciutadans de Caldes,
lliure i democràticament, els van retirar a les passades eleccions
municipals.

POSEM A LA VOSTRA
DISPOSICIÓ UN PLAFÓ PER
ANUNCIS DE PARTICULARS
A LES INSTAL·LACIONS
DEL MERCAT MUNICIPAL
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Imagina’t la nit més freda de la història. La
neu cau sobre la ciutat d’Edimburg. Dalt d’un
turó neix el petit Jack, amb el cor malmès,
però. Li caldrà substituir-lo per un rellotge
de fusta, un cor artificial del qual dependrà
la seva vida. Acompanyem a Jack en la seva
aventura quixotesca a la recerca de l’amor
des dels freds carrerons escocesos fins a una
radiant ciutat andalusa. Compte, però! Jack
haurà de seguir unes normes per sobreviure:
u, no toquis les agulles; dos, domina la ràbia;
i tres, no t’enamoris mai, la mecànica del
cor depèn d’això. Desitgem sort a en Jack i
recordem que, com passa en aquest conte
per a nens i nenes grans, tots hem patit
alguna vegada per causa d’un cor voluble.

El pirata Jack Llenties
Pere Prats Sobrepere

Viviendo del cuento és un llibre il·lustrat
nascut amb la intenció de recopilar
les tires i historietes de Juanjo Sáez
per a la revista H. Retrata de manera
divertidíssima tot l’ambient modern
que, sobretot a la ciutat de Barcelona,
inunda l’actualitat. Corrosiu i realment
sincer, d’aquest llibre no se n’escapa
ningú, des de Jordi Labanda fins a
Sideral passant pel “boom gay” i les
publicacions musicals gratuïtes. Tot té
el seu raconet al cap de Juanjo Sáez i,
per suposat, a les pàgines d’aquest
llibre. Il·lustracions naïf que encaixen
perfectament amb els seus comentaris, i uns textos realment corrosius fan
d’aquest llibre lectura obligada per a tota persona relacionada o interessada
amb “tot això del món indie”. Un llibre ideal per passar una bona estona gràcies
a aquest irreverent (i genial) dibuixant.

El pirata Jack Llenties desembarca a
la ciutat. La terrible bandera pirata
fa tremolar tots els habitant. Què
vol el temible corsari? Un conte amb
il·lustracions apetitoses i nutritives,
per convertir un dinar o un sopar en
una gran aventura. Quina gana!

Activitats JUNY
Acte de cloenda de les PARELLES
LINGÜÍSTIQUES. Dimecres 16 de juny a
les 19:30h a l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural. Més informació a
http://bibliotecacanmilans.
glogspot.com

Fundació Palau

Música i
poesia per
als vespres
estivals amb el
cicle Petitsons
i el festival
Poesia i +
Del 5 al 19 de juny tindrem la
tercera edició del cicle PETITSONS,
organitzat per dsoundgroup amb
la col·laboració de l’Ajuntament
de Caldes. Els concerts al pati de
la Fundació Palau ens permetran
escoltar, en un ambient íntim i
tranquil, grups emergents com
First Aid Kit i Bikimel i nous
cantautors d’èxit com Maria
Coma i Joan Colomo. El Petitsons
és un íntim cicle musical per
refrescar els càlids vespres d’estiu
de la Fundació Palau. Aquest cicle
pretén donar a conèixer intèrprets
comarcals i nacionals i ajudar a

difondre la seva proposta musical.
De la mateixa manera, també
s’apropen nous valors artístics a la
vila de Caldes d’Estrac, que se sumen
al seu patrimoni cultural i turístic.
I des del 25 de juny al 25 de juliol
tindrem el Festival d’Estiu de
Caldes d’Estrac POESIA i +, que
enguany arriba a la cinquena
edició en el format actual.

S’iniciarà el darrer divendres
de juny amb el concert de la
banda de Santi Arisa, amb
l’espectacle Taverna de poetes,
que ens apropa destacats poetes
catalans a través d’estils musicals
diversos: blues, funky, balada,
heavy... L’endemà, el dissabte 26,
tindrem la posada en escena del
Manifest Groc, de Salvador Dalí,
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Lluís Montanyà i Sebastià Gasch.
I el diumenge 27 arriba el recital
poètic que uneix París, Lisboa
i Caldetes. Els poetes Jacques
Darras (França), Albano Martins
(Portugal) i el català Narcís
Comadira, després de passar
per les capitals de França i de
Portugal, ens acosten els seus
poemes en la llengua original i
en traduccions llegides per Graça
Dos Santos, Isabel Vieira i José
Manuel Esteves.
Les setmanes següents el Festival
homenatjarà Salvador Espriu, Joan
Maragall i Rosa Leveroni, amb
motiu de diversos aniversaris.
També commemorarà els 40
anys del que es va anomenar El
Price del Poetes. I presentarà
les Balades amargues de Josep
Palau i Fabre i música de Maria
Laffitte, en homenatge a la
cantautora desapareguda l’any
passat. I també tindrà una secció
a Barcelona, al Centre Cultural
del Cercle de Lectors, al carrer
Consell de Cent, i moltes activitats
més. Properament us donarem a
conèixer el programa complet.

PEL·LÍCULA

Viviendo del cuento / Juanjo
Sáez

Ágora / Alejandro Aménabar
Segle IV. Egipte es troba sota la
dominació de l’Imperi Romà. Les
violentes revoltes religioses als carrers
d’Alexandria arriben fins a la seva
llegendària biblioteca. Atrapada rere
els seus murs, la brillant astrònoma
Hipatia lluita per salvar el coneixement
del Món Antic amb l’ajuda dels seus
deixebles. Entre ells els dos homes
que es disputen el seu amor: Orestes
i el jove esclau Davo, que es debat
entre l’amor que en secret li professa
i la llibertat que podria aconseguir
unint-se a l’imparable ascens del
cristianisme.

INFANTIL

NOVEL·LA

La mecànica del cor/ Mathias
Malzieu
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