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Caldes bull d’activitats!

de l’alcalde

I

mmersos com estem encara en període de crisi, el
govern que presideixo ha considerat que no es podien pujar més els impostos de cara a l’any que ve i
per això els mantenim igual. Com sigui que l’any passat tampoc els vàrem apujar, podem dir que mantenim el nivell fiscal del 2008, cercant alhora noves
i diferents vies d’ingressos que permetin equilibrar
el pressupost municipal i no disminuir el seu nivell
d’atenció i de serveis a la ciutadania.
La política de revisió de les concessions municipals
fins ara oblidades per la negligència dels governs
anteriors n’és una bona mostra. La fiscalitat de la
zona blava n’és una altra, mentre que la recerca de
subvencions a tots els nivells completen l’esforç del
govern per disposar del finançament municipal necessari. Malauradament però, algunes tensions de
tresoreria per raó dels endarreriments en els pagaments que se’ns han compromès obliguen a ralentitzar el ritme de les inversions i actuacions previstes,
que no obstant, continuen essent objectiu prioritari
de la nostra acció de govern.
A les pàgines següents també hi trobareu informació sobre l’adequació que s’està fent de l’Arxiu Municipal. Es tracta d’una feina curosa i complicada per
l’estat lamentable de la documentació que hi ha a
l’arxiu, després d’anys de deixadesa, i que realitzen
voluntaris i voluntàries que volen ajudar, com tots,
a que no es perdi la memòria ni el testimoni de la
nostra història col·lectiva. Vagi per endavant el testimoni del meu agraïment.
En un altre ordre de coses, em permeto convidar-vos
també a llegir amb atenció tot el que s’explica sobre
la licitació de les concessions de les guinguetes de
la platja, especialment ara que novament alguns
l’estant utilitzant com a element de confrontació. Es
tracta d’una qüestió delicada però de vital importància per al nostre poble, en la qual, per sobre de
l’interès particular ha de prevaldre el col·lectiu.
Per acabar aquestes ratlles només em queda el que
potser és més important ateses les dates en que estem. S’acosten festes tradicionals i familiars que espero i desitjo siguin per a tots les millors possibles.
Són temps difícils que potser costen més de superar
a uns que a d’altres, però que en la mesura que tots
els qui conformem la nostra comunitat els vulguem
compartir, segur ajudarem a dibuixar a l’horitzó un
millor futur per a nosaltres i per als nostres fills.
Bon Nadal i venturós 2011. Us ho desitjo de tot cor.
Joaquim Arnó i Porras
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notícies

El govern municipal congela els
impostos per segon any consecutiu
S

eguint amb la política ja iniciada en anys anteriors de mantenir els impostos municipals sense increment i de buscar vies de finançament alternatives, l’Ajuntament de Caldes ha optat per no apujar-los tampoc de cara a l’exercici del 2011, raó per la qual en
realitat es pot parlar de baixada d’impostos ja que ni tan sols s’aplica el que s’anomena “variació tècnica” que seria la de recollir
l’increment de l’IPC.
Així, per a l’any que ve, ni l’IBI (Impost de Béns Immobles), ni la taxa per a la recollida de la brossa –els dos més importants– es modifiquen i mantenen els mateixos imports actuals. Així es va acordar a la darrera sessió plenària del mes de novembre que va acordar
mantenir les ordenances fiscals, els preus públics i les taxes per a l’any 2011 amb els mateixos imports d’enguany.
“Som conscients que amb la crisi ja va tothom prou collat i que per tant és una bona mesura no apujar impostos”, manifesta l’alcalde,
Joaquim Arnó, “Els diners que deixem d’ingressar amb aquesta decisió es compensen amb una millor gestió de les concessions municipals, algunes de les quals no estaven regularitzades, així com amb noves fórmules de finançament i sobretot, amb l’obtenció de
totes les subvencions possibles”, explica l’alcalde en la presentació de la política fiscal de l’Ajuntament per a l’any 2011.

EVOLUCIÓ IMPOSTOS 2004-2010
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actualitat

L’Ajuntament treu a concurs l’e
de les guinguetes de la platja

E

l Ple del passat 13 d’octubre va aprovar les
bases del concurs públic per a l’adjudicació
de la gestió de 3 mòduls de serveis i bar de
la platja de Caldes. Un 4t mòdul corre perill
d’enderroc perquè vulnera la Llei de Costes
de l’any 1992 i la Generalitat ha desestimat la
petició de l’Ajuntament que preveia traslladar-lo uns metres per ajustar-lo a la Llei.
Aquest concurs és una de les actuacions que
el govern caldenc té previst per a millorar la
façana litoral del municipi, junt amb el projecte de millora del passeig dels Anglesos i el passeig de Mar (aquest últim, pendent d’execució
per part del govern de l’Estat).
El concurs per a l’adjudicació de les guinguetes
de la platja és la continuació del procés que a
meitats del 2005 va iniciar l’anterior govern municipal del PSC demanant la pròrroga de la concessió vigent des del 1986 que va ser rebutjada
pel Ministeri de Medi Ambient el gener del 2007,
en base al fet que el títol concessional del 1986
no contemplava la possibilitat de cap pròrroga.
En aquell mateix escrit, el Ministeri a més manava la reversió a l’Estat de les obres dels mòduls i per tant el seu enderroc, raó per la qual
el Govern Municipal es va afanyar a demanar la
no execució d’aquesta reversió alhora que procedia a demanar una nova i per tant, diferent,
concessió. La petició, doncs, data del 29 de gener de 2007.
“Els mòduls estan en precari des de l’any 2006,
data de finalització de l’anterior concessió

i fins que va entrar el nou Govern no s’ha intentat resoldre la seva situació”, explica l’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó, que atribueix
aquesta demora al coneixement que tenia el
govern anterior de les dificultats legals per a
la renovació.
Amb la voluntat que l’estiu vinent estiguin en
ple funcionament, l’Ajuntament ha obtingut
ara resposta d’aquella petició del gener del
2007 i ha convocat el concurs d’explotació de
3 mòduls, únics sobre els quals s’ha obtingut
autorització.
Existeix un quart mòdul que haurà de ser enderrocat perquè incompleix la distància que
estableix la Llei de Costes de la Generalitat
aprovada l’any 1992 pel govern del PSOE,
posterior a la data de construcció dels esmentats mòduls.
La proposta que va presentar l’Ajuntament de
Caldes a la Generalitat preveia la reubicació
d’aquest mòdul uns metres més enllà, per
així preservar-lo encara que fos canviant el
seu emplaçament. No obstant, el concessionari que l’ha regentat fins ara, en un intent
de salvar la ubicació actual, va presentar al·
legacions adduint que el nou lloc que es proposava podria ser inundable.
La Generalitat li ha fet cas i ha optat per decretar que no era viable el canvi d’ubicació i, per
tant, el que procedeix és el seu enderroc ja que
l’emplaçament actual no compleix la normativa.
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Joaquim Arnó es lamenta d’aquesta situació
que atribueix a una gestió desencertada de
l’actual titular, segurament mal aconsellat, però
manifesta la seva voluntat i la de l’Ajuntament
de seguir lluitant perquè “Caldes no perdi cap
dels seus valors d’atracció actuals com són
els serveis del mòduls de la platja” i recorda
que de fet, quan es van iniciar les converses
amb la Generalitat per a la renovació dels permisos, l’Ajuntament va sol·licitar poder ampliar
fins a 8 els mòduls, petició aquesta que va ser
desestimada per la mateixa raó de la distància
que els ha de separar.
Ara, després de l’acord plenari, i un cop s’hagi
adjudicat l’explotació pel termini de 15 anys
–màxim que permet la Llei– els nous concessionaris hauran d’abonar a l’Ajuntament
120.000€ el primer any i realitzar les obres
d’ampliació de cadascun d’ells, si així ho desitgen. A partir del segon any, la quota anual serà
de 18.000€.
Per a fixar aquests preus, l’Ajuntament ha pres
la referència de les taxes que apliquen pobles
veïns, però amb la diferència que les guinguetes de Caldes són permanents i poden obrir
tot l’any, mentre que els altres municipis són
aptes només per a l’època estival.
Quant al mobiliari i altres materials decoratius de les guinguetes, “seran els mateixos
concessionaris els que es posaran d’acord amb
l´Ajuntament per buscar una imatge unificada”, explica l’alcalde, que emmarca aquesta

actualitat

explotació

El resultat de les eleccions autonòmiques a Caldes

Convergència i Unió guanya les
Eleccions a Caldes d'Estrac amb
un 49,64% de vots

actuació dins els objectius del Govern de potenciar el front marítim del municipi.

La participació ha estat d'un 65,5%, 3 punts més que les passades eleccions
autonòmiques de l'any 2006

En aquest sentit, l’alcalde explica que “ ja hem
millorat força l’aspecte del Bassiot i ara ve la
remodelació del passeig del Anglesos per part
de l’Ajuntament amb ajuda del FOMIT, mentre
estem a l’espera de la tantes vegades anunciada i mai realitzada construcció del passeig de
Mar que va des del Bassiot fins a Arenys, per
part del Ministeri de Foment”.

Un 49,64% és el que ha obtingut CiU a Caldes d'Estrac, amb un total de 629 vots. Com a sego-

na força, el PSC ha obtingut 186 vots (14,68%), seguit del PPC, amb 125 vots (9.86%). Segueixen en número de vots ERC, amb 83 vots (6,55%), ICV-EA, amb 79 vots (6,24%), SI amb 47 vots
(3,71%), C's amb 31 vots (2,45%), RI.CAT amb 11 vots (0,85%).
Un total de 1.281 electors dels 1.955 electors amb dret a vot, an han acudit a les urnes a
Caldes durant la jornada electoral d'avui 28 de novembre. L'índex de participació d'aquestes
Eleccions al Parlament de Catalunya 2010 ha estat a Caldes del 65,52%, 3 punts més que les
darreres eleccions autonòmiques de l'any 2006, que va ser d'un 62,45%. Per meses, a la mesa
A han votat 618 persones (67,99%) i 663 ho han fet a la mesa B, un 63,38%.

L’alcalde es refereix al Projecte de Remodelació del passeig dels Anglesos que es redactarà a càrrec del FOMIT (Fons per a la Modernització de les Infraestructures Turístiques)
de 2 milions d’euros, obtingut l’any passat i
atorgat pel Ministeri d’Indústria, amb fons
provinents de l’ICO (Institut de Crèdit Oficial), com a crèdit al 0,5%-, que també inclou la
construcció de pèrgoles amb plaques fotovoltaiques a l’aparcament de la carretera N-II i un
estudi per ampliar els Banys Termals.
Per finalitzar l’arranjament del litoral de Caldes, faltarà l’esperada actuació que el govern
de l’Estat ha d’executar al passeig de Mar
(que uneix Caldes amb Arenys de Mar). Aquesta actuació fa més de 10 anys que està anunciada però encara no s’han iniciat les obres, tot
i que el projecte ja està adjudicat.

Informació a www.caldetes.cat
5

actualitat

L’Arxiu Municipal, treballs preliminars
Arxiu: “Conjunt de documentació generada per un organisme, una empresa, una institució o una família com a resultat de les seves activitats, que es conserva en un lloc adient per al seu possible ús administratiu, històric, jurídic o altre, sovint amb l’objectiu
d’esdevenir una eina per a la consulta, el coneixement i l’estudi” (Gran Diccionari 62 de la llengua..., Bcn, 2005).

Des de sempre han existit a Caldes particu-

lars que han reunit i conservat (ordenats o
no) documents sobre la vila com per exemple
actes notarials, plànols, fotografies, cartells,
dibuixos, revistes, tríptics o programes de
Festa Major. L’entitat Arrels Cultura, precedida
pel ‘col·leccionisme compulsiu’ d’un dels seus
membres fundadors, ha aconseguit reunir un
fons d’imatges remarcable, del qual han pogut fer-ne ús estudiosos de temes locals del
poble i de fora. Cal esmentar també l’aportació d’Arts i Lletres al fons local de la Biblioteca
municipal “Can Milans“.
Accions valuoses a nivell privat i associatiu tot
esperant el moment oportú de posar en marxa un autèntic Arxiu Municipal informatitzat,
Tere Rodero, Mercè Artigas i Helena Minguillón

mentació municipal històrica, i d’altra banda
de l’existència d’un fons particular del s. XIX.
En un cas com en l’altre, es va fer un treball
rigorós però parcial i sense continuïtat.
El desig d’obrir una via cap a un futur Arxiu,
va portar una membre d’Arrels Cultura, el gener de 2009, a oferir unes hores cada setmana
per tal d’iniciar la tasca prèvia de la seva organització física; més endavant s’hi va afegir un
jove caldenc i actualment, dues persones que
treballen temporalment a l’Ajuntament, amb
un Pla d’ocupació per a tasques de digitalització de documents administratius recents,
dediquen també part del seu temps a la identificació i a l’inventari de documents d’arxiu.

Aspecte de les capses un cop revisades

Les tasques que es fan en aquesta etapa, iniciada amb urbanisme, són: 1) la supressió de
dossiers i fundes de plàstic 2) l’eliminació de
duplicats, triplicats, etc. de forma sistemàtica, cosa que redueix el volum i el nombre de
capses, 3) l’ordenació cronològica dins la te-

Des del 2009 s’està
organitzant l’Arxiu Municipal,
amb feines de classificació
i ordenació rigoroses i
professionals

màtica i el llistat del contingut de cada capsa,
4) la retolació clara i explícita de les capses
revisades. D’altra banda, s’ha condicionat físicament, dins de carpetes de fullola de grans
dimensions, els plànols enrotllats i se n’ha fet
un inventari (la Laura, una altra voluntària
ocasional, va elaborar el document Mapes i
plànols a l’ordinador). També s’eliminen els
documents malmesos per causa d’humitats i
es destrueixen (màquina de trinxar paper) els
duplicats que contenen informació i dades.
Una altra feina ha estat l’inventari dels
quadres que hi ha a l’Ajuntament (pintures,
gravats, etc. propietat del Consistori). Finalment, en la mesura del possible, tot i que l’Arxiu Municipal encara no té existència com a
entitat organitzada, s’han atès algunes peticions de veïns i de gent de fora. Detall important, fins ara no s’ha generat cap despesa especial ja que gairebé sempre es re-utilitzen
materials reciclats.
Volíem explicar als caldencs i caldenques la
progressió d’una proposta de caire modest,
que va avançant lentament però amb regularitat i fent camí per a que en el futur, a
Caldes puguem disposar d’un Arxiu municipal a l’abast de tots.

al servei del públic estudiós com periodistes,
investigadors, persones interessades en la
història del poble o alumnes de batxillerat per
als ‘treballs de recerca’.
Hi ha constància que, d’una banda, el 1991,
a instàncies de l’Ajuntament, una beca de la
Generalitat va permetre a una estudiant d’arxivística de classificar una part de la docu-

L’Ajuntament hi dedica
esforç però la part més
important de la feina s’està
fent de manera voluntària i
desinteressada

Mercè Artigas és diplomada en Biblioteconomia
/ Documentació i llicenciada en Història de l’Art

Marc Alsina a l’Arxiu
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Caldes camina cap a la sostenibilitat amb el
Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES)
Aquest Pla, elaborat per la Diputació de Barcelona a petició de l’Ajuntament
de Caldes, recull les mesures mediambientals a aplicar al municipi a curt, mig
i llarg termini

Caldes vol ser un poble sostenible. De fet,

algunes actuacions realitzades per l’Ajuntament de Caldes en els darrers temps van
encaminades a aquesta fita. Es tracta d’accions d’estalvi energètic en l’enllumenat
públic i el foment de les energies renovables amb la instal·lació de calefacció per
energia solar tèrmica als centres educatius
-CEIP Sagrada Família i Escola bressol- i a la
piscina municipal, a més de la recent construcció de l’aparcament de pèrgoles amb
plaques fotovoltaiques de la N-II.
El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible
(PAES) s’ajusta al "Pacte d'alcaldes/esses"
de la UE i segueix la metodologia establerta des de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat.
Conscients de la problemàtica que es
deriva de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, Caldes es va sumar al Pacte d’Alcaldes/alcaldesses el passat 9 de
març del 2009. Aquest pacte compromet
els municipis adherits a aconseguir els

objectius comunitaris de reducció de les
emissions de gasos d'efecte hivernacle
mitjançant accions relacionades amb l'eficiència energètica i les fonts d'energies
renovables.
La Diputació de Barcelona va prendre un
paper molt actiu per a fomentar l’adhesió
de pobles i ciutats al Pacte d’Alcaldes/alcaldesses. Aquest paper es concreta en:
el finançament, l’establiment d’una metodologia, la contractació d’una auditoria
externa, el suport als tècnics municipals
per fer el seguiment i l’avaluació del Pla
d’Acció i en l’organització de programes
de sensibilització que el Pacte estableix.
El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de
Caldes d’Estrac, el PAES, ha estat elaborat
per la Diputació de Barcelona, a petició de
l’Ajuntament, i té com a objectiu bàsic definir les accions que el municipi ha de dur
a terme per a superar els objectius de la
Unió Europea per a l’any 2020, anant més
enllà de la reducció del 20% de les emissions de CO2 en el seu territori.

Àmbits d'actuació del Pla d'Acció d'Energia Sostenible

Participació
ciutadana
12%

Altres
Equipaments i

8%

serveis
27%

Compra de bens i
serveis
4%

Planejament
6%

Transport
10%
Producció local
d'energia
33%

Percentatge de reducció >20% que l’Ajuntament es compromet a reduir 		

2.702*

Nombre total de tones que el municipi redueix amb l’aplicació del PAES (*)

2.702*

Nombre total de tones/habitant que es compromet a reduir a l’àmbit PAES

0,99

Tones reduïdes entre 2005 i 2007 per polítiques desenvolupades per l’Ajuntament(**)

-

Nombre d’accions incloses al Pla d’Acció					

49
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El PAES estableix un total de 49 accions a
realitzar al municipi de Caldes per aconseguir la sostenibilitat. Es tracta d’actuacions en tots els àmbits, tant els municipals
com els que demanen la participació de la
ciutadania.
Segons el gràfic, aquests àmbits d’actuació
que proposa el PAES contenen, cadascun
d’ells, les accions a aplicar, en la mesura del
possible, a curt, mig i llarg termini. Així, els
equipaments i serveis municipals ja estan
pràcticament adequats a les mesures que
recull el PAES, que consisteixen en la substitució d’il·luminació, segregació de consums, instal·lació de gestors energètics,
millora de tancaments i climatització, o la
col·locació de manta tèrmica.
El Pla també recull la substitució de l’actual
sistema de transport per un de més eficient, ja sigui en la flota de vehicles municipals, com en el transport públic i privat. En
aquest cas, cal un foment dels nous tipus
de vehicles elèctrics. A més, recomana la
millora de la xarxa de distribució d’aigua,
així com la de reg i, en matèria de residus,
estableix una millora de la recollida dels
residus sòlids urbans i una reducció de la
fracció rebuig.
Quant a la producció local d’energia, el
PAES aposta per la instal·lació de noves
fonts d’energies renovables com les instal·
lacions de plaques fotovoltaiques o de
plaques solars tèrmiques, per exemple. En
l’àmbit del planejament, el Pla recull també accions com la creació d’una ordenança
municipal per a la construcció sostenible,
mentre que en l’adquisició pública de béns
i serveis, planteja requeriments d’eficiència energètica i energia renovable amb la
contractació d’energia verda.
El PAES també estableix tota una sèrie
d’accions que requereixen la participació
ciutadana. Això vol dir que cadascun dels
veïns i veïnes de Caldes poden realitzar
gestos per a contribuir a la sostenibilitat
del poble amb accions com ara instal·lació
de mecanismes d’estalvi d’aigua a les llars,
una bona aplicació de la separació de residus en matèria de reciclatge, etc.
En aquest sentit, el pla energètic també inclou accions a realitzar per l’Ajuntament envers els seus ciutadans en matèria d’estalvi
energètic com per exemple campanyes de
sensibilització i foment de diferents accions.

actualitat

L’alcalde es reuneix amb els veïns
del passeig del Anglesos
L’alcalde, Joaquim Arnó, va mantenir una reunió amb membres de l’Associació de Veïns del passeig dels Anglesos i el carrer La
Paz, tal i com s’ha fet habitualment en els darrers temps. Enguany la trobada s’havia posposat fins el passat 23 d’octubre, quan
finalment els veïns van tenir l’ocasió d’intercanviar informació i opinions sobre temes que els afecten. La reunió va tenir lloc a
la guingueta del restaurant Marola, cedida gentilment pel seu propietari, Josep Navarro.

D’entrada l’alcalde va explicar a les més

de quaranta persones assistents a l’acte,
l’aposta del govern per a remodelar tota la
façana marítima de Caldes. En concret, va
donar detalls dels arranjaments previstos
al passeig dels Anglesos i va anunciar la
propera convocatòria del concurs d’idees
per a la redacció d’un nou projecte del
passeig, mentre es resta a l’espera que
el Ministeri de Medi Ambient també
executi les obres del passeig de Mar,
anunciades des de fa 13 anys.
Joaquim Arnó també va explicar que
properament es substituiran tant la
balustrada com els panots del paviment
del passeig dels Anglesos, ambdós
elements força malmesos per la manca
d’actuació des de fa anys en aquesta via.
Per la seva banda, els veïns i veïnes
també van exposar les seves propostes al
respecte, d’entre les quals destaca la de
la constitució de l’Associació de Veïns del
passeig dels Anglesos i carrer la Paz, que va
merèixer tot el recolzament de l’alcalde.

Les intervencions dels veïns, però, es
van centrar en aspectes relacionats amb
els sorolls –especialment nocturns–, la
circulació de vehicles i la celebració de
La Dormida, admetent però, una millora
important en la celebració d’aquest
esdeveniment que cada any té lloc a la

platja dels Tres Micos i voltant. Els veïns
també van felicitar l’Ajuntament per la
destacada millora de la neteja dels darrers
temps, sobretot, en època estiuenca.
L’alcalde va escoltar cadascuna de les
aportacions de veïns i membres de
l’Associació, i va explicar detalladament
el procés del concurs per a la licitació
de les tres guinguetes de la platja com a
pas previ per a millorar el litoral caldenc.
Joaquim Arnó també va anunciar que el
govern defensarà, en el seu moment, la
permanència d’una quarta guingueta -la
del restaurant Marola, que la Generalitat
obliga a enderrocar-, quan es disposi de
l’expedient corresponent.

Comencen les obres de
substitució de la balustrada
del passeig
L’Ajuntament ha iniciat ja aquesta
actuació que consistirà en col·locar una
nova balustrada entre el passeig i la platja.
L’acció es complementarà amb la reposició
dels panots del paviment malmesos pel
pas del temps i la manca d’actuació en
aquesta façana litoral de Caldes
8

actualitat

Caldes i Sant Vicenç sol·liciten a la Generalitat
una agilització en la construcció del nou institut
E

ls alcaldes de Caldes d’Estrac i Sant Vicenç de Montalt, Joaquim Arnó i Miquel Àngel Martínez, respectivament, van adreçar
una carta el mes passat al conseller d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Ernest Maragall, en la qual sol·liciten agilitzar l’actuació a la que es va comprometre el govern català per a
construir un nou Institut d’Ensenyament Secundari (IES) a Sant
Vicenç de Montalt, que acull alumnes d’ambdues poblacions.
El mes de setembre de l’any 2008 va començar a caminar el projecte per a la construcció del nou centre escolar i els alumnes
de Caldes i Sant Vicenç es van instal·lar en uns mòduls provisionals amb la previsió de fer-se efectiu el seu trasllat al nou centre
quan aquest estigués acabat. Des d’aleshores, l’Ajuntament de
Sant Vicenç va cedir un terreny en el que s’ha d’ubicar el nou institut i ha realitzat les actuacions corresponents a la instal·lació
dels serveis bàsics, aigua, llum, telèfon, clavegueram... mentre
es resta a l’espera de la resposta del Departament d’Ensenyament per iniciar les obres del nou equipament escolar, al qual
s’havia compromès.

centre. La situació s’extremarà el curs vinent perquè la instal·
lació dels mòduls per acollir 4t d’ESO provocarà una ocupació
màxima del terreny.

En l’escrit adreçat al Conseller a finals del mes d’octubre, els
alcaldes de les dues poblacions fan evident les seves preocupacions perquè des del 2008 s’ha anat augmentant el nombre
de mòduls provisionals que allotgen els joves estudiants i, en
conseqüència, cada any es fa més evident la necessitat del nou

Joaquim Arnó i Miquel Àngel Martínez exposen en la seva comunicació totes aquestes incidències i encoratgen el conseller
a posar fil a l’agulla per a la construcció del nou equipament escolar, davant els temors de les famílies de Sant Vicenç i Caldes
envers la continuïtat del projecte.

Mestres de l’escola assisteixen a una trobada del
projecte Comenius a Itàlia

A mitjans de novembre, tres mestres de

l'escola, l'Amaya, la Rossana i la Gemma,
es van desplaçar a Prato (Itàlia) per a assistir a la 3a trobada d'escoles del projecte Comenius en el qual participem.
La seva funció durant la setmana va ser
la de coordinar-se amb el professorat dels
altres centres participants en el projecte,

i planificar les activitats que duran a terme aquest curs, segon i últim del projecte.
A banda d’això, també van tenir la tasca
d’impartir diverses sessions de classe
(en anglès) a grups d’infantil, primària i
secundària de l’escola amfitriona, l'Instituto Comprensivo G.B. Mazzoni. L'Amaya
es va encarregar de fer una sessió de
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cultura popular i tradicional catalana, tot
explicant als alumnes italians què són els
castellers i els grups de diables, a través
de fotografies i vídeos dels Capgrossos de
Mataró i els Diables de Caldes.
La Rossana va explicar als alumnes de
primària alguns jocs populars, i van tenir
l'oportunitat de sortir al pati a practicarlos: arrencar cebes, parells i senars, el
mocador...
La Gemma va explicar el conte de "La Castanyera" als més petits, els nens i nenes
de 4 anys.
Podeu veure imatges d'aquesta trobada i
de les altres activitats que hem anat realitzant als següents blocs:
http://decaldetesapolonia.blogspot.com i
http://friendscomenius.blogspot.com
La propera trobada d'escoles serà a Caldetes!! Representants de les escoles de
Dinamarca, Romania, República Txeca,
Itàlia i Polònia vindran al nostre poble
acompanyats de 4 dels seus alumnes. Ho
estem esperant amb moltes ganes!

serveis socials

Serveis Socials no baixa la guàrdia i ma
Serveis Socials
col·labora amb la
Fundació AGI
AGI és una Fundació benefico–assistencial
sense ànim de lucre, que treballa en l’atenció
a les persones, en el desenvolupament de la
infància i la família, la promoció de l’autonomia de les persones, la igualtat de gènere, la
violència i la inclusió social i laboral.
La Regidoria de Serveis Socials, gràcies a la
col·laboració de la Fundació AGI (Assistència
i Gestió Integral) ha posat en marxa tres projectes a Caldes d’Estrac, sobre reforç educatiu
per a infants i adolescents, suport psicològic
per a infants i adolescents i un punt d’assessorament i informació Familiar.
L’equip de professionals que donen tots
aquests serveis al municipi són facilitats per
la Fundació AGI.
Reforç educatiu per a infants i adolescents
de famílies amb dificultats socioeconòmiques. Aquest recurs consisteix en dos grups
de reforç escolar individualitzat i setmanal
adreçat a infants i adolescents d’edats compreses entre els 6 i els 16 anys. Les famílies
que es poden acollir al recurs són aquelles que
es troben en dificultats socioeconòmiques
que no els permeten tenir un servei d’aquest
tipus a nivell privat.

Els grups són limitats i amb una prèvia valoració per part de l’equip de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.
Els objectius generals d’aquest servei són afavorir la igualtat d’oportunitats per a tots els
infants i adolescents del municipi i fer una
tasca de prevenció de possibles problemàtiques futures, així com potenciar el correcte
desenvolupament dels infants i joves del municipi.
Els objectius concrets són afavorir un adient
procés de desenvolupament, millorar la integració social i facilitar un espai de suport psicològic i un seguiment per a aquells menors
que presentin algun tipus de dificultat o problemàtica puntual.
Punt d’Assessorament i Informació Familiar (PAIF). El Programa PAIF proporciona un
espai i un temps que afavoreixen la comunicació i la convivència entre els membres d’una
família que, per alguna causa, passen per moments delicats. El PAIF ofereix suport, informació i orientació a les famílies. Els grups són
limitats i amb una prèvia valoració per part de
l’equip de Serveis Socials de l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac.

Els objectius concrets són potenciar l’aprenentatge, el rendiment escolar, millorar la
integració social i facilitar la progressió i el
desenvolupament en els estudis dels menors
que presenten algun tipus de dificultat a nivell
acadèmic.
Suport psicològic per a infants i adolescents de famílies amb dificultats socioeconòmiques. Una psicòloga infantil facilitada
per la Fundació AGI donarà servei individualitzat a infants i adolescents d’edats compreses
entre els 6 i els 16 anys. Les famílies que es
poden acollir al recurs són aquelles que es
troben en dificultats socioeconòmiques que
no els permeten tenir un servei psicològic infantil a nivell privat.

Programa de
termalisme social
per a pensionistes
El termalisme social té com a objectiu facilitar
a les persones grans que la necessitin l’assistència que es presta en els balnearis, a través
d’un preu més assequible.
Hi poden participar totes aquelles persones
pensionistes majors de 65 anys. A la vegada,
el/la sol·licitant hi pot anar acompanyat del
cònjuge, per al qual no s’exigeixen els requisits
de pensió i edat.

Els grups són limitats i amb una prèvia valoració per part de l’equip de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.
Els objectius generals d’aquest servei són afavorir la igualtat d’oportunitats per a tots els infants
i adolescents del municipi i fer una tasca de prevenció de possibles problemàtiques futures així
com pal·liar els efectes de la crisi econòmica
sobre els infants i joves del municipi.

informació més detallada del tràmit, tal i com
ja han fet diverses parelles del municipi, que ja
s’han beneficiat d’aquest programa.

Programa Noces d’Or
per a matrimonis
amb 50 anys de
convivència
El Programa Noces d’Or, del Departament
d’Acció Social i Ciutadania, té per objectiu reconèixer a aquells matrimonis que conviuen
des de fa 50 anys.
Va dirigit a aquelles parelles que resideixen a
Catalunya i que fa 50 anys o més que es varen casar. El programa té com a finalitat poder
oferir una estada en centres hotelers, de la
costa catalana, en règim de pensió completa,
durant 5 dies (4 nits).
Us convidem a apropar-vos a Serveis Socials,
de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, per rebre
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El programa de termalisme social ofereix
estada en centre termal en règim de pensió
completa, amb una durada de 12 dies (11 nits).
Ofereix, també, tractaments termals bàsics,
tenint en compte l’estat de salut del sol·
licitant, i la realització d’activitats d’animació,
durant l’estada al centre.
Per a més informació sobre la sol·licitud, els
balnearis participants i els preus, us podeu
adreçar a Serveis Socials, de l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac, o bé trucar al 937 910 005.

Taller de memòria
El passat 8 de novembre, es va iniciar el taller
de memòria per a persones amb situació de

serveis socials

manté el ritme
dependència. Aquest taller, a càrrec de Pilar
de Vilar, psicòloga de l’Àrea de Serveis Socials,
té objectius com mantenir les capacitats funcionals i cognitives; millorar l’autonomia de les
persones vers les activitats de la vida diària;
potenciar les relacions personals i socials i proporcionar un espai de descans als familiars.
El taller es realitza setmanalment, a l’Equipament de Promoció Econòmica. Per poder
participar-hi cal demanar cita amb l’Equip
de Serveis Socials de l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac, a través del telèfon 937 910 005.

Taller de cuidadors
Vist l’impacte social dels últims anys amb
l’aparició de la Llei de Dependència, s’ha detectat un elevat nombre de persones que tenen al seu càrrec familiars en situació de dependència respecte a les activitats de la vida
diària. És per això que, des de la Regidoria de
Serveis Socials, es valora com a positiu poder
oferir un punt de trobada per a totes aquelles
persones cuidadores.
Els objectius d’aquest taller consisteixen en
afavorir les relacions socials, compartir experiències, oferir un espai d’ajuda mútua i
proporcionar un temps propi per al cuidador.

•

Potenciar la creativitat en grup

•

Posar a l’abast els diferents recursos
ocupacionals del municipi i de l’entorn

Per poder obtenir més informació al respecte
podeu adreçar-vos tant a Serveis Socials com
al Servei Local d’Ocupació, de l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac.

Déu meu, quin estrés!
Aquest taller promou una activitat dinàmica
d’interrelacions personals, on la participació
dels cuidadors és essencial.
Per a més informació us podeu adreçar a Serveis
Socials de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.

Taller per a persones
en situació d’atur
Atesa la situació de crisi econòmica i laboral
actual, des de Serveis Socials i Ocupació de
l’Ajuntament de Caldes s’ha vist adient poder
oferir un espai de trobada per a un grup de
persones que es troben amb la problemàtica
de mancança de feina. El taller per a persones
en situació d’atur té com a finalitat:
•

Poder incidir en les històries personals
dels participants

•

Utilitzar la dificultat de la situació per
créixer individualment

Finalitza l’edició 2010 del curs
d’alfabetització digital per a la
inserció laboral

El passat de 10 de novembre, es va oferir la xerrada: Déu meu, quin estrés! a càrrec de Ramón
Buscallà, psicòleg. Aquesta xerrada tenia per
finalitat apropar a la ciutadania nocions, vers
les situacions que ens poden generar angoixa
o malestar emocional. A la vegada, va donar eines per reconèixer les situacions que ens provoquen estrés i habilitats per poder-les evitar i
solucionar. Va ser un acte amb una molt bona
acollida i després els assistents van poder gaudir d’un berenar ofert per l’Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat, de Caldes d’Estrac.

Jornada de “coach” per als
comerciants i empresaris de
Caldes

Un

L

total de 8 persones
usuàries del Servei Local
d’Ocupació han participat
en l’edició 2010 d’alfabetització digital per a la inserció laboral. Aquest curs,
orientat a donar les eines
bàsiques per realitzar una
recerca de feina autònoma,
s’organitza anualment des
de la Regidoria d’Ocupació
en coordinació amb el Consell Comarcal del Maresme.
Enguany s’ha realitzat a l’Espai Jove de Caldes tots els dimarts i divendres del mes de
novembre i ha estat impartit
per l’empresa Insercoop. Les
temàtiques que s’han treballat han estat: Introducció a la informàtica,
Navegació per Internet, Correu electrònic, Webs de recerca de feina
i Introducció al Word.

a Regidoria d’Ocupació va convocar, el passat 17 de novembre, als
empresaris i comerciants de Caldes a una sessió a càrrec del neurocoach Álvaro de Guirior sota el títol “ Màrqueting i vendes per a
comerços i pimes en l’era de la sobreinformació” amb l’objectiu
de dinamitzar i generar sinergies positives entre els comerços i
empreses de la nostra vila.
L’acte va tenir lloc a l’Equipament de Promoció Econòmica i Cultural
de l’Ajuntament, amb l’assistència d’un implicat grup de comerciants, empresaris i emprenedors, que van participar activament en
la sessió.
També es va fer referència per part de la regidora Helena Gallardo,
a la necessitat de la utilització del Servei d’Ocupació i en concret de
la borsa de treball per part dels
empresaris de la
nostra localitat,
amb la finalitat
d’inserir els demandants d’ocupació de Caldes
i així reduir el
màxim possible el
nombre d’aturats
al nostre poble.

Totes aquelles persones interessades a participar en futures edicions
d’alfabetització digital per a la inserció laboral es poden adreçar al
Servei Local d’Ocupació, trucar al 937910588 o sol·licitar informació
a ocupacio@caldetes.cat.
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agenda

desembre 2010 i ge
DIVENDRES 3 DE DESEMBRE

DISSABTE 4 DE DESEMBRE

A les 19h a La Fabriqueta
(Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural)
XERRADA: “La donació de sang
i els seus avantatges” A càrrec
d’Òscar Bascuñana, infermer
del Banc de Sang de l’Hospital
Universitari Germans Trias i
Pujol (Hospital de Can Ruti)
Organitza: Banc de Sang i Teixits
de Catalunya- Delegació de
Caldes d’Estrac; Associació de
Donants de Sang del Maresme
Amb el suport de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac

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

A les 22h a la Sala Cultural
CINECLUB A CALDETES
Cicle de pel·lícules d’autor en
versió original subtitulada
“Elling” (Noruega, 2001)
Direcció de Petter Næss
Preu voluntari: 2 €
Tot seguit, espai de debat
sobre el tema de la pel·lícula
Organitza: Associació
Mar i Natura

DIVENDRES 17 DE DESEMBRE

SANTA LLÚCIA 2010
FESTA MAJOR PETITA
Del 5 al 13 de desembre.
Vegeu programa específic
a la contraportada

DIUMENGE 5 DE DESEMBRE
D’11 a 14:30 h a l’esplanada
de Can Muntanyà
PARADA DE ROBA DE L’ÍNDIA
Organitza: Associació “El
somriure dels nens”
A les 12 h a la Fundació Palau
ELS DIUMENGES DE
LA FUNDACIÓ
Rondalles i dites populars: “Qui
canta sense to no té el cap bo”
Dins el Festival Flic
Organitza: Fundació Palau

DESEMBRE 2010 - GENER 2011
ITINERARI PESSEBRÍSTIC
Itinerari per les cases que hagin fet el pessebre i acceptin d’obrir-les
a la visita del públic durant el període de festes (consulteu horaris
de visites a les cartelleres municipals). Els interessats a participar en
aquesta activitat s’han d’inscriure a la botiga Arrels i a La Fabriqueta
(Equipament de Promoció Econòmica i Cultural)
Organitza: Arrels Cultura
XIX TALLER DE BONSAIS
Del 6 d’octubre al 24 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
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac
EXPOSICIÓ: “Antoni Tàpies. Mira la mà”
Horari: de dimarts a dissabte de 10:30 h 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”
Cada primer diumenge de mes, d’11 a 14:30 h, l’associació té una parada
de venda de roba de l’Índia a la plaça Joan Maragall. La recaptació va
destinada a la construcció d’una escola i orfenat a l’Índia.
SARDANES
Tots els diumenges d’11:30 a 13h a l’esplanada de Can Muntanyà
Organitza: Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac
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.

DISSABTE 11 DE DESEMBRE
A les 12:30h al Pavelló
poliesportiu municipal
PARTIT DE FUTBOL SALA
BASE (Prebenjamí Mixt)
Caldes d’Estrac Futbol
Sala vs FS Òrrius
Organitza: Club Caldes d’Estrac
FS amb la col·laboració de
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac
A les 17h al Pavelló
poliesportiu municipal
PARTIT DE FUTBOL SALA
FEDERAT (3a Divisió Juvenil)
Estrac Serena Futbol Sala”A”
vs Sant Joan de Vilassar”A”
Organitza: Club Caldes d’Estrac
FS amb la col·laboració de
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac
A les 18:30h al Pavelló
poliesportiu municipal
PARTIT DE FUTBOL SALA
FEDERAT(Preferent Catalana)
Caldes d’Estrac Futbol Sala”A”
vs Lluís Mollet Fripan ”A”
Organitza: Club Caldes d’Estrac
FS amb la col·laboració de
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac
DIMECRES 15 DE DESEMBRE
SORTIM A PASSEJAR”
Passejades en grup pel municipi
dirigides a la gent gran de Caldes.
Cal inscripció prèvia a Serveis
Socials de l’Ajuntament.
Tel. 93 791 00 05
Organitza: Regidoria de
Serveis Socials de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac
A les 17 h a La Fabriqueta
(Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural)
XERRADA: “Serveis Socials
de Caldes d’Estrac”
A càrrec de l’Equip de
Serveis Socials
Organitza: Regidoria
de Serveis Socials
Col·labora: Agrupació de
Pensionistes i Tercera Edat
de Caldes d’Estrac
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A les 18:30 h a la
Biblioteca Can Milans
HORA DEL CONTE
“Les portes del cel”
a càrrec d’Ada Cusidó
Organitza: Biblioteca Can Milans
DISSABTE 18 DE DESEMBRE
A les 13:30h al Pavelló
poliesportiu municipal
PARTIT DE FUTBOL SALA
BASE (Aleví Mixte)
Caldes d’Estrac Futbol
Sala vs FS Santvicentí
Organitza: Club Caldes d’Estrac
FS amb la col·laboració de
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac
A les 16:00h al Pavelló
poliesportiu municipal
PARTIT DE BÀSQUET(3a
Divisió Catalana)
Bàsquet Estrach vs AE
Minguella-Citroen BDN B
Organitza: Club Bàsquet Caldes
d’Estrac amb la col·laboració
de l’Àrea d’Esports de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
A les 18 h a la Sala Cultural
XERRADA PÚBLICA
A càrrec de l’alcalde de Caldes
d’Estrac, Joaquim Arnó
Organitza: Ajuntament
de Caldes d’Estrac
A les 18:30h al Pavelló
poliesportiu municipal
PARTIT DE FUTBOL SALA
FEDERAT (Preferent Catalana)
Caldes d’Estrac Futbol Sala”A”
vs Teià Futbol Cinc”A”
Organitza: Club Caldes d’Estrac
FS amb la col·laboració de
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac
Diumenge 19 de desembre
Nadal 2010

A partir de les 10 h
5a BAIXADA DE CARRETONS
Activitat supeditada al nombre
d’inscripcions, cal un mínim
de carretons participants per
poder celebrar la baixada.
Recorregut: C. Lluís Companys,
C. Mercè fins el Camí Nou. En
finalitzar, tots els carretons
estaran exposats al Camí Nou
Organitza: Espai Jove
Col·labora: Diables d’Estrac
De les 11:30 a les 13h a
la plaça de la vila

agenda

ener 2011 dia a dia
CAGA TIÓ!
Tots els nens i nenes
podran fer cagar el Tió.
Organitza: Colla de Geganters
i Grallers de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament
de Caldes d’Estrac
EXCURSIÓ DE PRE-NADAL DE
L’AGRUPACIÓ DE PENSIONISTES
Organitza: Agrupació de
Pensionistes i Tercera Edat
de Caldes d’Estrac
A les 19h a la Parròquia
de Santa Maria
CONCERT DE NADAL
Amb la Coral Mareny de
Vilassar de Dalt, direcció a
càrrec de Joaquim Miranda
Organitza: Arrels Cultura i
Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac
Preu entrada: aportació
voluntària (acte adherit
a la Marató de TV3)
Col·labora: Parròquia de
Santa Maria i Ajuntament
de Caldes d’Estrac
En finalitzar el concert
BRINDIS NADALENC
Organitza: Parròquia de Santa
Maria, Ajuntament de Caldes
d’Estrac, Arrels Cultura i
Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

DIMECRES 22 DE DESEMBRE
“SORTIM A PASSEJAR”
Passejades en grup pel municipi
dirigides a la gent gran de Caldes.
Cal inscripció prèvia a Serveis
Socials de l’Ajuntament.
Tel. 93 791 00 05
Organitza: Regidoria de
Serveis Socials de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac

Divendres 24 de desembre
Nadal 2010

A les 12 de la nit a la
Parròquia de Santa Maria
MISSA DEL GALL
Organitza: Parròquia
de Santa Maria

Rosamaria Aguadé, veu
Margarida Barbal, veu
Santiago Figueras, instruments
(guitarra, oud, tiorba, guitarra
barroca, acordió diatònic i
viola de roda medieval)
Gratuït
Organitza: Fundació Palau

Dimecres 5 de gener de 2011
Nadal 2010

A partir de les 18 h
ARRIBADA DE SES MAJESTATS
ELS REIS DE L’ORIENT
A LA NOSTRA VILA
Cal que tots els nens i
nenes aneu a rebre’ls
amb el vostre fanalet.
En acabar la cavalcada, Ses
Majestats el Reis de l’Orient
us rebran a la Plaça de la
Vila on els hi podreu lliurar
personalment la vostra carta.
Organitza: Comissió
Cavalcada de Reis

DIVENDRES 7 DE GENER
A les 22h a la Sala Cultural
CINECLUB A CALDETES
Cicle de pel·lícules d’autor en
versió original subtitulada
“La vida de los otros”
(Alemanya 2006)
Direcció i guió de Florian
Henckel von Donnersmarck
Preu voluntari: 2 €
Tot seguit, espai de debat
sobre el tema de la pel·lícula
Organitza: Associació
Mar i Natura

DISSABTE 8 DE GENER
A les 12:55h al Pavelló
poliesportiu municipal
PARTIT DE FUTBOL SALA
FEDERAT (3a Divisió Juvenil)
Estrac Serena Futbol Sala”A”
vs Sant Pere Club F.Sala”A”
Organitza: Club Caldes d’Estrac
FS amb la col·laboració de
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac

DIUMENGE 26 DE DESEMBRE

DIMECRES 12 DE GENER

A les 18h a la Fundació Palau
CONCERT DE NADAL A
LA FUNDACIÓ PALAU
Seu de la Saviesa, la imatge de
Maria en el repertori medieval
i en el popular català

“SORTIM A PASSEJAR”
Passejades en grup pel municipi
dirigides a la gent gran de Caldes.
Cal inscripció prèvia a Serveis
Socials de l’Ajuntament.
Tel. 93 791 00 05

Organitza: Regidoria de
Serveis Socials de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac

DIVENDRES 14 DE GENER
A les 18h a la Biblioteca
Can Milans
HORA DEL CONTE
“El luthier i el temps” a
càrrec de Sherezade
Organitza: Biblioteca Can Milans

DISSABTE 15 DE GENER
A les 11:00h al Pavelló
poliesportiu municipal
PARTIT DE FUTBOL SALA
FEDERAT (3a Divisió Juvenil)
Estrac Serena Futbol Sala”A”
vs AE Enlleura’t-Mataró”A”
Organitza: Club Caldes d’Estrac
FS amb la col·laboració de
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac
A les 13:30h al Pavelló
poliesportiu municipal
PARTIT DE FUTBOL SALA
BASE (Aleví Mixte)
Caldes d´Estrac Futbol
Sala vs Canet FS
Organitza: Club Caldes d’Estrac
FS amb la col·laboració de
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac
A les 16h al Pavelló
poliesportiu municipal
PARTIT DE BÀSQUET FEDERAT
(3a Divisó Catalana)
Bàsquet Estrac vs C.B.
Llavaneres”A”
Organitza: Club Bàsquet Caldes
d’Estrac amb la col·laboració
de l’Àrea d’Esports de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
A les 18:30h al Pavelló
poliesportiu municipal
PARTIT DE FUTBOL SALA
FEDERAT (Preferent Catalana)
Caldes d’Estrac Futbol Sala
vs Barri Can Calet C.F.S.”A”
Organitza: Club Caldes d’Estrac
FS amb la col·laboració de
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac

DIMECRES 19 DE GENER
“SORTIM A PASSEJAR”
Passejades en grup pel municipi
dirigides a la gent gran de Caldes.
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Cal inscripció prèvia a Serveis
Socials de l’Ajuntament.
Tel. 93 791 00 05
Organitza: Regidoria
Serveis Socials Ajuntament
de Caldes d’Estrac

Divendres 21 de gener
A les 18h a la Biblioteca
Can Milans
HORA DEL CONTE
“Contes solidaris” a càrrec
de l’Associació Llibre Obert.
L’associació presentarà el seu
projecte de cooperació
Organitza: Biblioteca Can Milans

DISSABTE 22 DE GENER
A les 12:30h al Pavelló
poliesportiu municipal
PARTIT DE FUTBOL SALA
BASE (Prebenjamí)
Caldes d’Estrac Futbol
Sala vs CEIP J. Maragall
Organitza: Club Caldes d’Estrac
FS amb la col·laboració de
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac

DISSABTE 29 DE GENER
A les 17h al Pavelló
poliesportiu municipal
PARTIT DE FUTBOL SALA
FEDERAT (3a Divisó Juvenil)
Estrac Serena Futbol Sala ”A”
vs Escola Pia Sabadell, C.E.”B”
Organitza: Club Caldes d’Estrac
FS amb la col·laboració de
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac
A les 18:30h al Pavelló
poliesportiu municipal
PARTIT DE FUTBOL SALA
FEDERAT (Preferent Catalana)
Caldes d´Estrac Futbol Sala
”A” vs Unió F.S.Mollet”A”
Organitza: Club Caldes d’Estrac
FS amb la col·laboració de
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac

DIUMENGE 30 DE GENER
A les 12:30 h a la Fundació Palau
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ:
Presències i desaparicions.
El pintor Joan Vila-Puig
a Caldes d’Estrac.
L’exposició restarà oberta
fins l’1 de maig.
Organitza: Fundació Palau

obres

Les obres a l’estació de Renfe obliguen a desviar
el trànsit de vehicles durant 5 mesos
lació de noves marquesines, la remodelació de l’edifici de l’estació i la millora de
l’entorn amb la renovació de l’aparcament
exterior amb parada de bus i taxi, bicicletes i una zona d’aparcament ràpid.
Aquesta segona fase completa les obres
que Adif va iniciar, a petició de l'Ajuntament de Caldes, per a millorar l'estació de
rodalies del nostre municipi. En una primera fase, Adif va remodelar les andanes,
allargant-les fins els 200 metres i alçantles fins un total de 68 cm, amb l'objectiu
d'adaptar-les als nous combois que circulen per la línia de rodalies del Maresme.

La segona fase de les obres de remode-

lació de l'estació de rodalies de Renfe que
realitza Adif des de mitjan mes d'octubre,
han obligat a fer algunes modificacions a
l'accés a Caldes des de la N-II, que passa
just per davant de l'estació. Des del 8 de
novembre i durant 5 mesos, l'Ajuntament
ha previst unes alternatives de circulació
per aquestes obres i s'han creat rutes alternatives, segons el tonatge i llargada
dels vehicles.
L'entrada habitual a Caldes per la carretera N-II (direcció Girona), que passa just
per davant de l'estació de tren, queda
restringida a vehicles de 6 metres i 3.500
kg. Per arribar a la Riera, aquests han de
prendre el carrer de l'Estació i girar a la
dreta al carrer del Carme, per a continuar
pel carrer el Callao.

Els vehicles amb una longitud màxima de
5 metres i 3.500 kg de pes han d'accedir
al municipi per la rotonda situada entre
Caldes i Arenys de Mar, agafant el lateral de la carretera i entrant pel Camí Ral.
Per accedir a la Riera s'ha de seguir des
del mateix Camí Ral, girar a l'esquerra pel
carrer Sant Josep i després fer un gir a la
dreta pel carrer Sant Pere.
La segona fase del projecte ja es troba en
estat d'execució i preveu la construcció
d’un nou pas inferior entre les andanes, la
supressió dels passos de fusta, la instal·
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festes

Unes 300 persones participen
de la mongetada solidària
L

es inclemències meteorològiques van fer canviar l’escenari
de la celebració de la 2a Mongetada Popular, que va tenir lloc al
pavelló poliesportiu municipal
el passat 31 d’octubre. Unes 300
persones van assistir a la cita
gastronòmica que enguany tenia un caire solidari amb l’aportació íntegra dels 3,5€ de cada
tiquet a La Marató de TV3, que
enguany es dedica a les lesions
medul·lars i cerebrals adquiri-

des. La col·laboració de la ciutadania de Caldes en aquesta acció benèfica va ser prou evident
durant aquest acte, organitzat
per l’Ajuntament, amb la col·
laboració de Caixa Laietana.

Ple de bolets
L

a 11a edició de les Jornades Gastronòmiques del Bolet van ser tot un èxit de públic, en una festa que representa la participació del poble de Caldes en general.
Associacions i veïns i veïnes, a títol personal, s’encarreguen cada any d’aquesta
cita gastronòmica que, organitzada per
l’Ajuntament, ha esdevingut una jornada
festiva per al poble.
En total, més de 550 persones van degustar els bolets que curosament es van cuinar durant el matí de diumenge 14 de novembre a l’esplanada de Can Muntanyà.
Mentre els bolets eren a punt i per anar
fent boca, tothom va poder gaudir d’una
passejada per la Fireta de l’Alimentació
i productes de Tardor i Artesania que, a
més de productes alimentaris, era plena
d’objectes artesans de tot tipus. L’associació Amics del Bonsai de Caldes va participar de la jornada amb una demostració
de l’art de la fusta en aquest art.
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actualitat

L’Ajuntament instal·larà
dues minideixalleries a
Caldes per a fomentar el
reciclatge

Cada minideixalleria comptarà amb 7 petits compartiments
pensats per recollir de forma selectiva 7 productes en diferents
compartiments: piles, residus d’aparells elèctrics, CD i DVD, cartutxos d’impressora d’injecció i bombetes de baix consum.

A

mb l’objectiu de fomentar el reciclatge dels residus entre la
ciutadania, el passat 16 de novembre, l’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó, va signar un conveni amb l’empresa Blipvert per a la
instal·lació de minideixalleries al municipi. Es tracta de diversos
contenidors col·locats estratègicament a dos punts de Caldes,
que complementaran la feina que es desenvolupa a la deixalleria
mòbil de Les 3 Viles i la fixa, mancomunada també amb Llavaneres i Sant Vicenç.
Aquestes minideixalleries no suposaran cap cost per al consistori, perquè l’empresa l’assumeix directament a través de la venda dels espais publicitaris dels contenidors.

L'Ajuntament distribueix recipients
per a la recollida d'oli vegetal d'ús
domèstic
L’

Ajuntament de Caldes posa a la disposició dels seus veïns i veïnes, de manera gratuïta,
petits bidons que permetran als usuaris anar acumulant, còmodament, els olis vegetals
d'ús domèstic. Un cop plens, aquests recipients es podran reciclar tant a la deixalleria fixa
de "Les 3 Viles" com a la mòbil.

L’Escola
Bressol
celebra la
Castanyada

Els bidons per a l'oli usat es podran obtenir de forma gratuïta a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, situada als baixos de l'Ajuntament (junt a la seu de la Policia Local) tot presentant
el rebut de l'IBI i el contracte de lloguer. L'horari de l'OAC és de dilluns a divendres, de 9 a
14h (tel. 937 910 005).
Per què cal reciclar l'oli?
n 1 litre d'oli contamina 1 milió de litres d’aigua
n 5 litres d'oli no tractat contaminen l’aire que respira una persona en tres anys
n L’eliminació d’aquests olis a les depuradores presenta moltes dificultats i un elevat
consum d’energia
n L’oli barrejat amb altres sòlids forma obstruccions
a les clavegueres
n Serveix d’aliment als rosegadors i n’afavoreix la
seva proliferació
Si reciclem l'oli de cuina, no tan sols reduïm aquests
problemes, sinó que contribuïm a transformar un residu contaminant en altres productes útils, com per
exemple el combustible biodièsel.
Què podem fer?
Un petit gest, com és abocar l'oli de cuina en aquest
bidó en comptes de llençar-lo a l'aigüera, ajuda a disminuir la contaminació del nostre entorn i a la vegada serveix per aconseguir matèria primera.
De tant en tant haureu de buidar el bidó a la deixalleria mòbil o a la deixalleria fixa.
Econòmica i ecològicament tots hi sortim guanyant!
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El dia 29 vàrem celebrar la Casta-

nyada a l’EBM Sagrada Família. Pares, mares, avis i amics ens vàrem
trobar al pati de l’escola. Quina sorpresa ens vam endur quan de cop
i volta va aparèixer la Castanyera
amb un cistell ple de castanyes, moniatos,... Ens va explicar una història
molt divertida i nosaltres li vam cantar i ballar la cançó de la Castanyera. Ens ho vam passar d’allò més bé
envoltats de família i amics. Moltes
gràcies a tots!

joventut

L’Àrea de Joventut prepara les
activitats per a Santa Llúcia
fins la plaça de la Vila, on es reuniran tots
els infants i joves que han participat al
Curs-taller de Percussió de Carrer 2010,
amb la col·laboració de la colla de percussió Destractukupac!, dels Diables d’Estrac. Els joves participants a la cercavila
obtindran, al final, un suculent berenar
per a recuperar forces.
El mateix dia, a les 7 de la tarda, els Diables
d’Estrac tornaran a cremar el poble en el
Petit Correfoc d’Hivern i, a partir de dos
quarts de 10 del vespre, el pavelló poliesportiu municipal acollirà un Sopar Popular

La cercavila de percussió, un sopar po-

a un preu de 10€ per a la gent jove. Els tiquets per a aquest àpat s’han de comprar
de forma anticipada a l’Espai Jove.

pular a preu mòdic i una Nit Jove d’hivern
són les tres propostes que des de Joventut
s’organitzen per a celebrar la Festa Major
Petita de Caldes, Santa Llúcia 2010.

A partir de les 12, al mateix pavelló, la Nit
Jove posarà la nota musical del final del
dia amb les actuacions de “La banda del
coche rojo” i DJ Manelet (resident de la
sala Clap de Mataró).

La Cercavila de Percussió “Atabalalaiaia”
tindrà lloc el dia 11 de desembre a partir
de les 5 de la tarda i sortirà del Carreró

PER SANTA LLÚCIA
TAMBÉ !!!
TORNEM A PENJAR
LES BANDEROLES

Aquest és el grup de petits del taller de percussió que cada dissabte han acudit a la Sala
Cultural amb l’objectiu d’adquirir les nocions bàsiques per poder desfilar, junt amb el
grup d’infants més grans, a la cercavila que tindrà lloc durant les festes de Santa Llúcia.
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Com per la FESTA MAJOR, l’Associació Arrels
Cultura i els veïns i veïnes co-organitzadors
del Brindis, conviden tots els caldencs i caldenques que tenen una banderola amb l’escut de Caldes, a tornar-la a lluir en balcons i
finestres. Visca la Festa Major petita!

esports

El patinatge caldenc continua
recollint guardons
La feina i esforç diari de totes les patina-

L’expedició catalana, formada per 14 patinadors, d’edats compreses entre 7 i 10
anys, ha demostrat el bon nivell de patinatge artístic a Catalunya aconseguint
una medalla d’or i dues de plata.
Amb aquesta competició s’ha tancat
la temporada 2010 de campionats estatals amb un munt de bons resultats i
d’experiències positives.

dores/ors, directiva i famílies del Club Patinatge de Caldes deixen prou clar l’evident
progrés d’aquesta entitat esportiva.
Des del mes de juliol, quan la patinadora Carla Escrich va assolir la primera posició en la
categoria cadet de la Copa Catalana disputada a Solsona, el club no ha parat de recollir èxits. Posteriorment, l’entitat va recollir
la copa com a primera classificada al Trofeu
Barcelona, celebrat el passat mes d’octubre
a Lliçà de Vall, amb la qual va classificar-se
per a la final a disputar a Barcelona.
L’Andrea Aznar, patinadora del Club de
Patinatge Artístic Caldes d’Estrac va aconseguir la novena posició en el Campionat
d’Espanya Aleví 2010, celebrat a la localitat
gallega de Covelo, el cap de setmana del 30
i 31 d’octubre.

Animem l’Andrea a continuar treballant
perquè la propera temporada sigui tant
o més profitosa que aquesta i perquè
reculli el benefici del treball i l’esforç
que la caracteritzen.
En el moment del tancament d’aquesta
edició, el club caldenc ens anuncia la
seva participació en el Trofeu Nacional
d’Arenys de Munt durant el mes de desembre, amb diverses patinadores convocades.
Volem finalment felicitar, animar i donar
les gràcies a tots/es, pels èxits i futures
victòries.

El Club Caldes d’Estrac FS deixa entreveure un
futur esplendorós en el seu inici de temporada
L

a temporada 2010-11 ha començat per a
aquesta entitat amb un augment destacat de
membres, arribant ja al mig centenar de jugadors i famílies que en formen part. Així, el club
compta amb 4 categories, prebenjamí, prealeví, el cadet-juvenil i l’equip sènior.
Ja han començat totes les competicions amb la
presentació oficial de tots els equips el passat 9
d’octubre, després de la qual es va disputar el primer partit de l’equip sènior contra el Santvicentí,
en un gran ambient i caliu per part de tots els assistents.
El Club Caldes d’Estrac FS vol agrair a tots els nostres seguidors, famílies, jugadors i col·laboradors
el suport que ens donen cada setmana, jornada
rere jornada. Gràcies.

Si vols rebre informació municipal, entra a

www.caldetes.cat
i subscriu-te al formulari que trobaràs a
l’apartat d’Atenció Ciutadana
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esports

El bàsquet
caldenc,
imparable en
el grup 2n de
3a catalana

Les obres a les instal·lacions
esportives entren en la recta final
Continuen en marxa les obres per adequar les instal·lacions esportives municipals.

Un cop enllestida la pista polivalent, ara sala de spinning, les obres encaren la recta
final amb la posada a punt de la sala d’aparells i el passadís que comunica amb la
piscina municipal.

L’equip entrenat per Oriol Roig porta un

espectacular balanç de 8-0 i ja ha esdevingut l’equip revelació de la categoria i líder
en solitari. Aquest equip del Club Bàsquet
Estrac neix a partir de la vinculació establerta entre les entitats de l’Arenys Bàsquet i el Caldes d’Estrac el passat estiu.
L’entitat va decidir mantenir la base del
Sènior B de l’Arenys Bàsquet de la temporada anterior, donant continuïtat a 8
jugadors i incorporant 4 reforços, Marc
Fulquet i Carlos Pardillos “PAPI” (amb passat Copa Catalunya però amb uns quants
anys d’inactivitat a les pistes de bàsquet),
Pol Alemany (ex-Minguella sots 21) i Raimon Baró (ex-Klima, de la Territorial). La
direcció tècnica va atorgar la batuta del
equip al jove entrenador Oriol Roig.
L’èxit doncs no s’ha fet esperar. Després de
8 jornades, els grocs estan demostrant un
nivell de joc espectacular, amb la millor defensa de la lliga i oferint un gran joc en atac,
guanyant a rivals, a priori superiors.
Cal destacar la victòria aconseguida contra
el Lloret, màxim favorit a guanyar la Lliga.
El Bàsquet Estrac va realitzar un partit memorable per acabar aconseguint una importantíssima victòria a domicili per 61-74.
El treball diari i el grau d’implicació i de
motivació de tots els membres d’aquest
conjunt fa que les expectatives inicials
s’estiguin superant amb escreix.

L’Ajuntament
subvenciona la quota
de les inscripcions
en el complex
esportiu municipal

El Club de
Petanca perfila
la Lliga Burriac

Totes aquelles persones de Caldes
que desitgin inscriure’s en alguna de
les activitats que es desenvolupen en
les instal·lacions esportives municipals obtindran un descompte de 5€
en la quota que han de fer efectiva.
Aquests descomptes, però, no seran
acumulables a d’altres bonificacions.

E

n el moment de tancar aquesta edició
del butlletí municipal Portada, el Club de
Petanca de Caldes ha de mantenir una
reunió per a establir dates i equips que
disputaran la Lliga Burriac 2010-2011. En
properes edicions us oferirem tota la informació al respecte.
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turisme i cultura

Caldes exposa a Ourense la seva proposta termal
i de salut en la desena edició de Termatalia 2010
tot tipus d'informació als interessats que es van apropar durant els
tres dies de fira a l'espai promocional de Caldes.

E

ntre els dies 15 i 17 d'octubre es
va celebrar aquesta Fira a Ourense
(Galícia), en què Caldes va fer presència amb un estand propi que
mostrava als visitants la seva oferta
en turisme termal i de salut. Termatalia és la mostra més important del
sector a l'Estat espanyol, amb una
referència destacada a nivell internacional. En la seva desena edició,
la Fira va tancar les portes amb
una participació de 27 països, 220
expositors, una trentena de touro-

peradors i majoristes de viatges internacionals, més de 2.500 visitants
professionals i un càlcul de 30 milions d'euros de xifra de negoci.
Un estand amb tot tipus d'informació de l'oferta turística de Caldes,
centrada en el termalisme i la salut,
va rebre la visita d'usuaris, expositors, touroperadors del sector, a
més de públic en general. Tècnics
de Promoció Econòmica i Turisme
de l'Ajuntament de Caldes van ser
els encarregats d'atendre i oferir

L'alcalde, Joaquim Arnó, –desplaçat
també a Termatalia 2010–, va formar part de la taula rodona "Impuls
a les polítiques de turisme termal i
desenvolupament rural” en qualitat
de membre del Consorci de Viles
Termals de Catalunya, així com de
la secció de "Villas Termales" de la
Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP), a més d'alcalde
de Caldes d'Estrac, juntament amb
el diputat del PSOE per Ourense al
Congrés, Alberto Fidalgo, el representant del Grup Popular de la Comissó d'Indústria, Turisme i Comerç
del Congrés dels Diputats, Celso
Delgado i el president de l'Observatori Nacional del Termalisme, Francisco Escobedo.
Joaquim Arnó va exposar la problemàtica econòmica amb la que es
troben els municipis turístics i termals envers altres poblacions i els
greuges comparatius quant a finançament i despeses que aquests han
d'assumir. A més, l'alcalde va abogar
perquè la moció presentada per CiU

Homenatge
al President
Lluís
Companys

Termatalia 2010, que va comptar
amb la visita de l'anterior ministra
de Medi Ambient, Medi Rural i Marí,
Elena Espinosa, va tancar les portes el dia 17 d'ctubre, consolidant la
mostra com a eina dinamitzadora
del turisme de salut i de la mateixa
indústria termal, a més de mostrar el
termalisme com una eina destacada
per sortir de la crisi econòmica.

Itinerari Joan
Maragall per Caldes

Amb motiu de l’Any Maragall, que enguany commemora el cent

E

l monument a Lluís Companys
(1882-1940) situat al davant del
cementiri de Caldes va acollir, el
15 d’octubre, l’homenatge al President Lluís Companys, en l’any que
es commemorava els setanta anys
del seu afusellament a Montjuïc,
ocorregut el 15 d'octubre de 1940.
Les ofrenes florals que diverses
entitats caldenques van dipositar
al peu del monument va estar precedit d’un discurs del regidor de

al Congrés -aprovada amb els vots
a favor de PSOE, ERC, PNB, ICV i IU,
i l'abstenció del PP- que significa la
modificació de les hisendes locals,
tinguin uns criteris que no només
facin referència al nombre d’habitants per poder accedir a ingressos
en cas de poblacions turístiques i
viles termals petites.

Cultura, Francesc Garcia, d’homenatge a una figura que simbolitza
la llibertat nacional i social del poble català i és l'homenatge als qui
lluitaren ahir i lluiten avui contra
l'oblit i la impunitat.
El discurs del regidor de Cultura es
va centrar en la reivindicació de la
nul·litat de la sentència del judici
de guerra a Companys i va assegurar que “som l’únic país suposadament democràtic en què, a dia
d’avui, el seu sistema judicial segueix mantenint la culpabilitat de
qui va ser president de Catalunya
perquè així ho decidí un dictador:
el General Franco”.
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cinquantè aniversari del naixement de l’escriptor (10 d’octubre
de 1860), Arts i Lletres va organitzar el passat 9 d’octubre, amb
el suport de l’Ajuntament, un itinerari Joan Maragall per Caldes.
Entre els participants en l’itinerari caldenc, que es van repartir
les lectures d'un dossier elaborat expressament, hi havia dues
nétes de l’escriptor, Francesca Argimon i Roser Maragall, que hi
van prendre part de manera ben activa. Per part seva, Roser Maragall, la néta de més edat, va tancar l’acte amb unes emotives
paraules. Val a afegir que un equip de televisió de Maresme Digital va seguir la ruta, amb la notícia de la qual va obrir l’informatiu
del vespre del mateix dia (es pot veure a internet clicant l’adreça
següent: http://m1tv.xiptv.cat/video/30988/any-maragall-caldes-destrac?a7eca8862593b770ffa28e0532e39562).

cultura

Noves instal·lacions a la Fundació Palau
C

dació, una selecció d’obra recent -dibuixos i
pintures- d’Antoni Tàpies. La mostra, titulada “Mira la mà…” es deu a la generositat de
l’artista, ha estat conduïda pel també artista
Perejaume i incorpora textos de Palau i Fabre
sobre l’obra d’Antoni Tàpies.

om ja us vàrem anunciar en el darrer Portada, la Fundació ha remodelat diferents espais
destinats a exposició. La nova configuració gira
a l’entorn de les dues figures que donen sentit
a la Fundació: Picasso i Josep Palau i Fabre. Presenta una visió de la vida i de l’obra de Palau
i Fabre juntament amb les seves col·leccions
artístiques, incorporant documents significatius i informacions per tal que el visitant pugui
fer-se una idea més completa de les principals
aportacions del poeta al món de la cultura i,
especialment, al coneixement de Picasso.
Descoberta d’un dibuix de Picasso
als arxius de la Fundació
La filla de Pablo Picasso, Maya Picasso, ha
certificat una de les obres que hi havia als arxius de la Fundació Palau. Aquesta obra, que
s’havia considerat falsa de manera errònia, ha
estat redescoberta per la filla del pintor en
una de les seves consultes al fons picassià de
Josep Palau i Fabre. Es tracta d’un dibuix realitzat amb llapis de colors sobre paper que representa una dona amb barret, de perfil, probablement procedent de la col.lecció Junyer i
exposat a les Galeries Dalmau el 1912.
L’obra va ser mostrada a Picasso per Josep Palau i Fabre, en una de les seves entrevistes de

treball, per tal d’incloure’l al seu llibre Picasso
a Catalunya, convençut de la seva autenticitat. L’artista va escriure una “X” i el mot “faux”
(fals) sobre la signatura, ja que aquesta era
apòcrifa i realitzada posteriorment.
Nova exposició temporal amb
obra recent d'Antoni Tàpies
Fins el proper 16 de gener del 2011 es pot gaudir de la nova exposició temporal de la Fun-

La fotògrafa mataronina Marga Cruz exposa
a Caldes el patrimoni modernista maresmenc
del Consell Comarcal del Maresme amb
l’objectiu de donar a conèixer el patrimoni arquitectònic modernista maresmenc
dins i fora de la comarca.
Entre el 13 i el 28 de novembre Caldes ha
aplegat en aquesta exposició un total de
80 fotografies de diferents elements modernistes que es poden trobar a diferents
pobles de la nostra comarca, entre els
que es troba Caldes. Les imatges de Marga Cruz es complementen amb poemes
de Montse Assens, poetessa de Premià de
Dalt que ha fet versos lliures i d’altres que
segueixen les mètriques japoneses haiku
i tanka a través dels quals interpreta els
sentiments que transmeten les imatges.

Vitralls, forjats, columnes, teulats... i edi-

ficis sencers ens recorden la petjada que
aquest moviment va deixar en el territori. L’Equipament de Promoció Econòmica
i Cultural ha acollit l’exposició “Dracs i
colors. Maresme modernista”, de la fotò-

grafa mataronina Marga Cruz. A través de
la seva càmera, Cruz fa un recorregut pel
llegat modernista de la comarca, i rescata
la figura del drac com a icona representativa de la tradició cultural del Maresme.
L’autora ha comptat amb la col·laboració
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tribuna

L’Agrupació
Local de CiU us
desitja Bon Nadal
i Feliç Any 2011
Dissabte 18 de desembre de 2010
a les 6 de la tarda, a la Sala Cultural

SESSIÓ PÚBLICA INFORMATIVA
A càrrec de l’alcalde, Joaquim Arnó
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La bona crisi / Àlex Rovira

Petit indi / Marc Recha

Després de La Bona Vida o La Bona
Sort, llibres que han convocat lectors
d’arreu del món, Àlex Rovira completa la trilogia amb La Bona Crisi, un
seguit de cartes on s’ofereixen les
claus per transformar la pròpia vida
a partir de l’aprenentatge que genera una crisi, sigui de la naturalesa que
sigui. Àlex Rovira presenta exemples
de superació amb paraules que fan
prendre consciència d’un mateix i
que ajuden a reinventar-se. Superar una crisi –la crisi– no és tornar a
TENIR, sinó aconseguir SER, afrontar
cada instant amb esperança i sentit
de la realitat. Les cartes que llegireu
proposen assumir la dificultat com
a signe de vida, desafiar la rutina,
aprendre a pensar de manera diferent, trobar un sentit al dolor... i treure partit de La Bona Crisi.

Arnau, un adolescent que viu en el
seu imaginari de paper i immers en
una fràgil realitat, viatja inconscientment a la deriva. Els seus companys
d’aventura són una guineu i uns ocellets: pinsans, verdums, passerells i
una cadernera que és l’esperança
de la seva vida. Ningú no canta millor que ella, després de moltes hores
de treball pacient i minuciós d’ensinistrament. Però l’Arnau viu gairebé
sense respirar perquè una cosa molt
més intensa li devora per dins. La
seva mare és a la presó de Vad-Ras
a l’espera de judici, i les coses no milloren. Així que el noi que viu amb la
seva germana Sole en un barri perifèric de Barcelona en plena transformació, que somia despert passant
les tardes amb el seu germà Sergi i que aposta amb el seu oncle Ramon
al canòdrom de la Meridiana, elabora un pla per treure la seva mare de
la presó. Aquesta decisió el catapultarà cap a la realitat.

Simone, Garance i Lola, tres germans
que s’han fet ja grans, fugen d’un
casament familiar que promet ser
avorridíssim per anar a trobar-se en
un vell castell amb Vincent, el germà
petit. Oblidant-se de marits i esposes, fills, divorcis, preocupacions i
tristeses, viuran un últim dia d’infància robat a la seva vida d’adults.
La sal de la vida és un homenatge als
germans, companys inesborrables
de la nostra infantesa. Una novel·la
amb tots els ingredients que han fet
de Gavalda una de les autores més
llegides i admirades de la literatura
europea: alegria, tendresa, nostàlgia
i humor.

La Moli és una ovella que sempre
havia desitjat tenir una germana.
Un dia, ella i els seus pares van trobar una ovella a la porta del tancat.
Era més petita, de color groc, tenia
els ulls allargats en forma d’ametlla
i portava un vestit ple de flors dibuixades. Els pares de la Moli la van
adoptar i li van posar Doli, i aquests
són els seus primers passos... al costat de la seva germana Moli.
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INFANTIL

La Moli i la Doli / Pep Molist

PEL·LÍCULA

NOVEL·LA

La sal de la vida / Anna Gavalda

NO FICCIÓ

lectures recomanades per la Biblioteca can Milans

SANTA LLÚCIA 2010
FESTA MAJOR PETITA
DE CALDES D’ESTRAC

Diumenge 5 de desembre
A les 18 h a la Sala Cultural

“CALDES 1920-1960: la nostra memòria”
Projecció d’imatges (fotografia i vídeo) de
la nostra vila. Us convidem a compartir
aquesta sessió tot prenent un te o un cafè
Preu entrada: 3 euros (acte adherit
a la Marató de TV3)
Organitza: Arrels Cultura

Dilluns 6 de desembre
A les pistes de la Platja del Bassiot

PETANCA. TORNEIG SOCIAL DE FESTA
MAJOR D’HIVERN. TIRADA DEL PERNIL
Primer, segon i tercer premi per a les tripletes
millor classificades de cada grup.
Organització segons el nombre d’assistents.
Cava i neules per a tots els participants.
Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac

Divendres 10 de desembre
A les 18 h a la Biblioteca Can Milans

XERRADA: “Com ha de ser un bon
llibre infantil? Pautes per triar
un llibre infantil il·lustrat”
A càrrec de Laia Ventura, membre de
l’equip de crítics de la revista Faristol,
especialista en literatura infantil i juvenil
Organitza: Biblioteca Can Milans i Associació
de Dones de Caldes d’Estrac
A les 19 h
LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS DE
FOTOGRAFIA DE SANTA LLÚCIA 2010
A La Fabriqueta (Equipament de
Promoció Econòmica i Cultural)
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac
A les 22 h a la Sala Cultural
STRAK SHOW
Espectacle de varietés a càrrec d’Strak Teatre
Preu entrada: 4 euros amb consumició inclosa
Venda d’entrades anticipades a l’Estanc
de Caldes a partir de l’1 de desembre
Organitza: Strak Teatre

Dissabte 11 de desembre

De 10 a 14 h a la plaça de les Barques
VINE A DONAR SANG!
La donació de sang és un gest de civisme i de
responsabilitat vers el conjunt de la societat.
Organitza: Banc de Sang i Teixits de CatalunyaDelegació de Caldes d’Estrac; Associació
de Donants de Sang del Maresme
Amb el suport de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
A les 12h al Parc Joan Maragall
AUDICIÓ I BALLADA DE SARDANES
AMB LA COBLA CANIGÓ
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac
A les 17 h al Carreró
CERCAVILA DE PERCUSSIÓ “ATABALALAIAIA”
Actuació final dels infants i joves participants
al Curs-Taller de Percussió de Carrer 2010
Organitza: Espai Jove
Col·labora: Colla de Percussió
DESTRACTUKUPAK dels Diables d’Estrac
A les 19 h sortida a la plaça Sant Antoni
PETIT CORREFOC D’HIVERN
Recorregut: plaça Sant Antoni, C. Major,
C. Església, Riera i plaça de la Vila
Organitza: Diables d’Estrac
Mesures de seguretat que cal seguir
durant l’acte del correfoc:
Mantenir portes i finestres tancades, persianes
abaixades, aparadors i vidres protegits i tendals
recollits, i no tenir roba estesa i altres elements
com banderes, etc.
No
col·locar cap element que pugui
obstaculitzar el desenvolupament de l’actuació
o el pas fluid de la gent (testos, taules, cadires,
etc).
No llençar aigua fins que no hagi acabat
l’actuació
No encendre foc ni fumar a prop de les bosses
o contenidors del material pirotècnic.
No envair l’espai on el grup de foc fa l’actuació i
no agafar ni destorbar cap dels seus membres.
Utilitzar vestits i calçat resistent al foc i fer
servir els complements necessaris per deixar la
menor part possible del cos sense cobrir i per
evitar-ne danys.
A partir de les 24 h al Pavelló Poliesportiu
NIT JOVE D’HIVERN
Amb l’actuació de “LA BANDA DEL COCHE ROJO”
Afirmen ser la banda amb el nom més lleig del món,
un handicap que lluny d’ensorrar-los, els ha animat
a superar-se. Són uns experimentats conductors
rodats en el sempre animat circuit de la patxanga,

d’on n’han après les claus per pilotar els concerts
fins el primer lloc del podi de la festa. Amb la seva
potència i intel·ligent selecció de grans èxits de la
ràdio fórmula del pop-rock aconsegueixen fer saltar
espurnes d’electricitat dels escenaris on actuen
Organitza: Espai Jove
I tot seguit, actuació de DJ MANELET
resident de la Sala Clap de Mataró

Diumenge 12 de desembre
A partir de les 10 h a l’esplanada de Can Muntanyà
PLANTADA DE GEGANTS
Colles convidades: Navarcles, La Llagosta, Vilassar
de Dalt,Corbera de Llobregat, Castellfollit de la
Roca, El Masnou, Fal·lera Gironina, Espolla
Organitza: Colla de Geganters i
Grallers de Caldes d’Estrac
A les 12 h
Sortida des de l’esplanada de Can Muntanyà
CERCAVILA DE GEGANTS
Organitza: Colla de Geganters i
Grallers de Caldes d’Estrac
A les 19h a la Sala Cultural
STRAK SHOW
Espectacle de varietés a càrrec d’Strak Teatre
Preu entrada: 4 euros amb consumició inclosa
Venda d’entrades anticipades a l’Estanc
de Caldes a partir de l’1 de desembre
Organitza: Strak Teatre

Dilluns 13 de desembre
D’11 a 14 h i de 16 a 18 h a l’esplanada
de Can Muntanyà
INFLABLES
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac
A les 18 h a la Plaça de la Vila
ENCESA DE LLUMS DE L’ARBRE DE NADAL
Tots els nens i nenes que portin un guarniment fet
per ells per a l’arbre de Nadal, rebran un obsequi
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac
A les 19:30 h a la Parròquia de Santa Maria
MISSA SOLEMNE CONCELEBRADA
EN HONOR A SANTA LLÚCIA
Presidida pel bisbe auxiliar de Barcelona,
Monsenyor Sebastià Taltavull
Organitza: Parròquia de Santa Maria

