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La que teniu a les mans és 
la darrera revista municipal 
d’aquest mandat perquè la Llei 
determina que no es pot editar 

més enllà d’una data determinada quan s’aproximen les 
eleccions municipals que, com és sabut, seran el proper 
22 de maig. Òbviament ho respectarem, mentre que a 
l’hora de fer balanç, esperem que l’esforç informatiu 
d’aquest darrers temps hagi estat útil i del vostre gust.

A les pàgines d’aquest número hi trobareu informació 
diversa però potser la que més pot cridar l’atenció és la 
que també ocupa la portada i fa referència al projecte 
de construcció de la nova escola pública de Caldes al 
canyer de l’esplanada Muntanyà, en contraposició del 
que permet el Pla General a la propietat d’edificar-hi un 
bloc d’un mínim de 40 habitatges.

El Govern que presideixo i la formació política de la 
qual formo part, sempre ha estat contrària a aquesta 
opció que es va fixar l’any 1984. Ara però, tenim un mo-
tiu especial, una raó principal, com és la de poder-hi 
bastir la nova escola que Caldes necessita.

No serà fàcil d’aconseguir perquè la propietat hi té 
uns drets que caldrà respectar. Un cop ho haguem 
decidit, serà el temps de la negociació amb els pro-
pietaris i també amb la Generalitat. I per fer-ho caldrà  
la màxima capacitat de convenciment que només tin-
drem si hi acudim tots units. L’Ajuntament, la comuni-
tat educativa i el conjunt de la societat caldenca. És 
aquesta una aposta de futur que sens dubte caldrà 
afrontar els proper mesos.

Demano també la vostra atenció sobre el tema de 
l’obtenció de subvencions. Les xifres són eloqüents 
i parlen per sí soles. Demostren, per damunt de 
qualsevol altra cosa, que quan es té ganes de tre-
ballar, no hi ha fites impossibles, encara que alguns 
intentin obstruir el camí. S’ha fet feina i s’ha fet bé, 
i el que és més important, s’ha fet en benefici del 
poble, que és del que es tracta.

No puc acabar aquestes línies sense un record 
agraït cap a tots els que varen fer possible que ara 
fa vint anys, al 1991, la reconstrucció de Can Milans 
fos una realitat. L’alcalde Batlle i els regidors del 
seu govern varen aconseguir un objectiu molt im-
portant i decisiu per al desenvolupament cultural 
de Caldes, que després altres governs municipals 
han ampliat i millorat fins arribar a l’esplèndida re-
alitat que avui és la Biblioteca Can Milans.

Un recull de fotos de la Pesolada, l’activitat del nostre 
jovent, cada dia més incessant a través de l’Espai Jove, 
i les dades de la recollida selectiva, completen, entre 
altres, els temes tractats en aquest Portada.  

Moltes gràcies a tothom per l’atenció dispensada.

Joaquim Arnó i Porras

L’alcalde
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notícia

El nou servei o hotspot permetrà ac-
cedir a Internet mitjançant un servei de 
banda ampla limitat a 256 Kbps i afec-
tarà una bona part del terme municipal 
gràcies a la instal·lació de 3 nodes de 
connexió a la platja de les Barques, l’es-
planada de Can Muntanyà i Can Munta-
nyà-Fundació Palau.

Entra en funcionament la nova xarxa 
WiFi d’accés gratuït a Internet 
Tot és a punt perquè en els propers dies –en el moment de tancar el Portada 
s’enllestien les proves– es pugui accedir de forma gratuïta a Internet a través 
d’una xarxa sense fils o WiFi a tot el municipi de Caldes

L’objectiu de la iniciativa és de potenciar 
entre els caldencs l’ús de les noves tecno-
logies de la informació i de comunicació. 
El hotspot permetrà l’accés a Internet de 
forma controlada i segura mitjançant un 
sistema de contrassenyes i tindrà el  ma-
teix abast que qualsevol xarxa WiFi, que 
varia entre els 20 i 200 metres des del 
node de connexió.

Com accedir a Internet a 
través d’un hotspot?
Existeixen dues modalitats bàsiques. La 
primera permet a l’usuari accedir lliu-
rement a Internet sense necessitat de 
introduir cap clau d’accés. En la segona, 
l’usuari ha de sol·licitar la connexió a

l’Ajuntament i aquest li assignarà una clau 
d’accés a la xarxa.

Una vegada ja té el codi d’accés l’usuari 
haurà de fer les següents passes:

1. Activar la connexió WiFi del seu dis-
positiu (portàtil, PDA, telèfon mòbil...).

2.  Observar en el seu equip que hi ha 
una xarxa disponible identificada 
amb les senyes de l’Ajuntament de 
Caldes.

3.  Connectar-s’hi sense necessitat de 
cap instal·lació addicional.

4.  Fer clic sobre l’explorador com si 
volgués accedir a qualsevol pàgina 
web.

5.  Automàticament s’obrirà una pàgina 
web de l’Ajuntament que li donarà 
la benvinguda al seva zona WiFi i li 
sol·licitarà que introdueixi les seves 
claus d’accés.

6.  Una vegada introduïdes, l’usuari 
ja podrà gaudir d’accés a Internet 
gratuït amb una amplada de banda 
limitada a 256Kbps segons indica la 
normativa, més que suficient per na-
vegar per Internet o accedir al cor-
reu electrònic.

Per no incórrer en competència deslleial 
amb les operadores de telecomunicacions 
que comercialitzen els seus serveis d’ac-
cés a Internet a través de banda ampla en 
la zona, es limita l’amplada de banda del 
hotspot, tal com contempla la normativa 
vigent regulada per la CMT (Comissió del 
Mercat de Telecomunicacions).

Aquesta és una de les mesures que s’apli-
ca per diferenciar un servei d’accés a 
Internet gratuït d’un de pagament. Així, 
l’Ajuntament del municipi pot garantir la 
possibilitat d’accés a la informació dis-
ponible a la xarxa a tota la població com 
a servei bàsic de primera necessitat en 
l’àmbit públic.
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en portada

Si bé en un principi es pensava en man-

tenir la ubicació privilegiada de l’escola 

actual, el creixement demogràfic i urba-

nístic, derivat de les previsions del plane-

jament vigent ho fan inviable. Urbanisme 

de la Generalitat ho ha posat de manifest 

rebutjant les reformes del Pla Parcial del 

sector, que feien possible l’harmonització 

del creixement amb l’escola, sense perills 

per a l’alumnat assistent.

A l’esplanada: pisos o escola
El nou centre educatiu de Caldes pren forma
Fa tot just un any, el Ple de l’Ajuntament va acordar demanar la construcció d’una nova escola al Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Un any després, mentre l’Ajuntament i la comunitat 
educativa avancen en la definició del nou centre al canyer de l’esplanada, la Fundación Montañá, propietà-
ria del terreny, ha presentat el Projecte d’Urbanització de la zona que preveu la construcció d’un bloc de 40 
habitatges, en un edifici de quatre plantes

Al mateix temps, les previsions demogrà-
fiques han determinat que el Departa-
ment d’Ensenyament hagi apostat per 
un nou centre més gran i més dotat i hagi 
desestimat la reforma de l’actual.  

Per totes aquestes raons, l’Ajuntament i 
tota la comunitat educativa de Caldes han 
caminat junts per a definir la nova esco-
la. L’indret on situar-la no està decidit del 
tot, però el govern de Caldes sempre ha 
apostat per una ubicació cèntrica. 

Així, el canyer de l’esplanada de Can 
Muntanyà ha anat prenent força i, final-
ment, és aquest l’indret escollit per for-
malitzar la petició al Departament d’En-
senyament, que hi està d’acord.

Ben aviat, l’Ajuntament presentarà 
l’avantprojecte a la comunitat educativa 
i en concret a l’AMPA de l’escola per 
aconseguir el màxim de complicitats per 
tirar endavant la proposta, perquè, com és 
sabut, aquesta ubicació no està exempta 

Simulació de l’aspecte que podria tenir l’esplanada incorporant el projecte de la nova escola
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en portada

A l’esplanada: pisos o escola
El nou centre educatiu de Caldes pren forma

de controvèrsia. El sector està afectat 
per un planejament urbanístic que preveu 
la construcció d’un bloc de pisos just en 
aquest indret.

A l’esplanada: pisos o escola
Des de l’entrada en vigor del vigent Pla 
d’Urbanisme, l’edificabilitat a la zona és 
de 40 habitatges. Al 1990 ja es va atu-
rar un intent de construcció per part de 
l’Ajuntament que presidia l’alcalde Albert 
Batlle, que després va signar un protocol 
amb la Fundación Montañá que dilatava 
qualsevol edificació d’habitatges durant 
dos anys prorrogables.

Després, les negociacions diverses amb la 
Fundación van permetre que no s’hi actu-
és fins que el 21 de maig de 2004 l’Ajun-
tament i després la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, a finals del 

2005, van acordar la modificació de l’ús 
residencial de la zona de l’esplanada per 
a l’ús hoteler i de balneari. 

Com a rèplica, la Fundación Montañá va 
interposar un recurs que el Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya va estimar en 
part l’any passat. L’anul·lació de l’acord de 
l’Ajuntament  va fer que novament entrés 
en vigor l’anterior Pla i que actualment es 
pugui edificar a l’esplanada.

N’és bona prova, la proposta del Pla d’Ur-
banització, previ a l’edificació, que va pre-
sentar la Fundación Montañá al registre 
municipal el passat 10 de febrer.
L’Ajuntament presidit per l’alcalde Arnó 
ja ha dit que s’hi oposarà i que el seu ob-
jectiu és negociar una permuta d’edifi-
cabilitats entre aquesta zona i altres de 
propietat municipal, principalment la que 
actualment ocupa l’escola.
“Estem convençuts que una escola i els 
equipaments adjacents, com els d’una 
nova biblioteca, serviran molt millor per 
posar en valor la zona que no pas un bloc 
d’habitatges sense cap més pretensió que 
la d’incrementar la congestió urbana del 
centre del poble” – diu l’alcalde, que afe-
geix: “L’escola i els equipaments, també la 

Fundació Palau que ja hi és, donen vida, 
aporten activitat, mentre que els habitat-
ges resulta obvi que no”.

Arnó ha explicat que aquest és un projec-
te de poble per al qual desitjaria comptar 
amb el suport unànime de tots els sectors 
de la població. El de la comunitat educa-
tiva, però també el del món associatiu i 
el de les formacions polítiques. “Aconse-
guir una nova escola, ben dotada, moder-
na, equipada i ben comunicada és un rep-
te per al qual caldrà un important esforç 
negociador, primer amb la propietat dels 
terrenys i després amb la Generalitat, que 
és qui té la competència i la capacitat per 
a construir-la. I per negociar bé, ens cal el 
suport i l’ajuda d’absolutament tothom” 
– diu Arnó que es mostra esperançat en 
aconseguir el que ell mateix qualifica com 
“el repte més important per a Caldes 
dels propers anys”.

Simulació de l’aspecte dels pisos del projecte presentat l’any 1990

L’Ajuntament confia en 
la negociació i busca la 

complicitat de tots per a 
superar els entrebancs

El passat 10 de febrer la 
Fundación Montañá va 
presentar el projecte 
d’urbanització amb la 

previsió de fer-hi pisos
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Can Milans, 20 anys

Quan al 1978, per raó de l’estat perillós 
que presentava, es va decidir enderrocar la 
finca coneguda com “Can Milans” al carrer 
Església, deixant només en peu una part de 
la seva façana,  ja foren moltes les veus que 
s’aixecaren per demanar que es recuperés 
l’edificació pel seu indubtable valor senti-
mental i arquitectònic. No obstant això, no  
fou fins a finals del 1987 que l’Ajuntament, 
presidit per l’alcalde Albert Batlle, adquirí la 
propietat al Sr. Antoni Vergés per 550.000 
ptes de l’època (3.305 €).

Fermament decidit a tirar endavant el pro-
jecte, poc després, el 16 de març de 1988, 
l’Ajuntament ja va demanar ajuda a la Di-
putació de Barcelona per a redactar el 
projecte però no va obtenir resposta po-
sitiva. Llavors va tornar a demanar ajuda, 
però aquest cop, al PUOSC de la Generali-
tat, per acord del 21 de juny de 1989.

El proper 1 de maig farà vint d’anys de la inauguració de l’equipament a càrrec del president 
de Catalunya  Jordi Pujol. Gràcies a l’aportació de la Generalitat i en menor mesura, de la Cai-
xa d’Estalvis Laietana, Can Milans va poder ser reconstruït i posat a disposició de l’activitat 
cultural de Caldes. Dos anys després, una nova inauguració, aquest cop a càrrec del president 
de la Diputació, va permetre posar en marxa la Biblioteca i les instal·lacions actuals

Davant la nova resposta negativa, l’alcal-
de Batlle i el regidor de Cultura, Miquel 
Navarro varen decidir impulsar nova ne-
gociació, aquest cop, no per redactar el 
projecte, sinó ja per construir el que havia 
de ser, segons l’acord adoptat per l’Ajun-
tament, centre cívic de Caldes, amb bibli-
oteca i arxiu històric incorporat.

Les negociacions les portà personalment 
l’alcalde i finalment cal dir que se’n va sortir 
prou bé, ja que de les 42.827.182 ptes que 
costava l’obra (257.400 €), va obtenir-ne 
35 milions del Departament de Benes-
tar Social (210.354 €), 6 milions (36.000 
€) del Departament de Cultura i 1 milió 
(6.000 €) de la Caixa d’Estalvis Laietana. 
O sigui, que l’obra es pot dir que quasi no 
va costar res a les arques municipals.

El projecte constructiu el va redactar 
l’arquitecte Francesc Regàs i després de 
no poques vicissituds va veure enllestida 
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quasi totalment la seva obra el dia 1 de 
maig de 1991, data en que fou inaugurat 
el Centre pel qui llavors era el President 
de Catalunya, el Sr. Jordi Pujol.

A l’acte hi assistí tot l’Ajuntament en ple, 
a més del president Pujol, el conseller de 
Benestar Social, Antoni Comas i altres 
autoritats polítiques, a més d’una nodrida 
representació de les entitats caldenques 
que també van acompanyar el president 

en el seu recorregut pel poble, durant el 
qual visità, entre d’altres indrets, les obres 
del Camí Ral –en construcció–, el Parc 
Muntanyà –recuperat feia pocs mesos–, 
els Banys Termals i el propi Ajuntament, 
on va tenir lloc la recepció oficial inicial.

A més, s’organitzà una bona festa po-
pular al carrer de l’Església per com-
memorar l’efemèride, però el canvi de-

mocràtic a l’Ajuntament a les eleccions 
de tres setmanes després, va fer que el 
Centre quedés tancat durant més de 
dos anys, temps durant el qual el nou 
govern municipal, presidit per Joan 
Rangel, va poder obtenir finançament i 
ajuda de la Diputació de Barcelona per 
dotar-lo del fons bibliogràfic que falta-
va el dia de la seva inauguració.

Can Milans

A la imatge superior, detall del moment de la inauguració en què podem distingir, d’esquerra a dreta, Josep Grau, jutge 
de pau de Caldes, Enric Pons, regidor de Sant Vicenç de Montalt; Ramon Camp, diputat al Parlament; Felip Puig, llavors 
director general d’Acció Cívica; Jordi Pujol;  Miquel Navarro, regidor de Cultura de Caldes, Albert Batlle, alcalde; Antoni 
Comas, conseller de Benestar Social, Enric Creus, director general de Comerç i Joan Raventós, diputat i delegat territorial 
de la Generalitat.

A la imatge inferior, moment de l’arribada del president de la Generalitat a l’Ajuntament. L’alcalde presenta els membres 
del consistori, de dreta a esquerra, Xavier Camps, Josep Grau ( jutge), Miquel Navarro, Josep Grau, Agustí Miró, Joan 
Rangel, Josep Ma Freixas, Lluís Grau i Ramon Clofent.
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subvencions

Gràfic 1. Inversions finançades per la Diputació de Barcelona

Gràfic 2. Activitats finançades per la Diputació de Barcelona

El govern ha gestionat 
els ajuts d’altres 

administracions, a més dels 
propis recursos municipals

Des de l’any 2008 fins el 2010, el govern 
municipal ha gestionat ajuts provinents 
d’altres administracions –Diputació, Ge-
neralitat, govern de l’Estat i Fons FEDER 
(Europa)–  per un valor de 4.749.884,50 
€. En alguns casos es tracta d’ajuts ator-
gats durant el mandat 2004-07, però ges-
tionats íntegrament en els darrers 4 anys.

Així doncs, el govern ha gestionat prop de 
5 milions d’euros només en ajuts, a més 
dels recursos propis i els crèdits habituals.

La Diputació de Barcelona, la Generalitat 
de Catalunya, el govern de l’Estat Espa-
nyol i el Fons europeu FEDER, han estat 
l’origen dels ajuts rebuts durant aquests 
darrers quatre anys, ja sigui per a inversi-
ons o bé per a actuacions puntuals, que el 
govern municipal ha gestionat.

A través del finançament de la Diputació 
s’han gestionat els ajuts destinats a in-
versions com la renovació de l’enllumenat 
públic, la instal·lació de plaques a la pis-
cina municipal i el CEIP, la construcció del 
nou magatzem de la brigada, la reforma 
del Mercat Municipal, els espais lúdics per 
a la gent gran, la reforma de la Casa de la 
Vila, la reurbanització del carrer Pau Ca-
sals i la urbanització del barri de “La isla”, 
entre altres (gràfic 1).

L’Ajuntament gestiona durant el mandat prop de 5 milions d’euros en ajuts

El curs de percussió, activitats de dina-
mització comercial, actes culturals i fes-
tius (Festa Major), promoció de la salut, 
accions de prevenció en medi ambient, 
ajuts en matèria d’ocupació i inserció la-
boral, així com en atenció social, són algu-
nes de les activitats que s’han gestionat 
a través del finançament de la Diputació 
(gràfic 2).

A través del finançament de la Genera-
litat de Catalunya, el govern caldenc ha 
gestionat en els darrers 4 anys un total 
de 1.855.623,00 €, que s’han destinat a 
inversions destacades com el nou pas de 
vianants a la sortida de la carretera N-II, 
el cobriment de la part final de la Riera, 
la reurbanització de la carretera de Sant 

Organisme            Mandat 2004-2007         Mandat 2008-2011

Diputació de Barcelona  1.123.626,46 €  1.771.820,18 €

Generalitat de Catalunya    425.076,53 €  1.855.623,00 €

Estat espanyol         0 €     768.585,91 €

Fons Europeu (FEDER)        0 €     353.855,50 €

TOTAL                 1.548.702,90 €               4.749.884,50 €

Triplica la xifra del mandat anterior
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subvencions

Gràfic 4. Activitats finançades per la Generalitat de  Catalunya

Gràfic 3. Inversions finançades per la Generalitat de  Catalunya

A travès d’aquests ajuts 
s’han executat inversions 
destacades per a Caldes 
i s’han realitzat accions 

puntuals en tots els àmbits 
municipals

Gràfic 5.  Altres subvencions

L’Ajuntament gestiona durant el mandat prop de 5 milions d’euros en ajuts

Vicenç i escales del Fondo, l’ampliació de 
l’Escola Bressol, la rehabilitació del Pou 
Milans, la nova Oficina de Turisme i la in-
tervenció arqueològica realitzada, entre 
altres (gràfic 3).

Pel que fa a actuacions que han estat pos-
sibles gràcies als ajuts de la Generalitat, 
es  xifren en 491.778,11 € i s’han destinat 
a accions com el manteniment del consul-
tori mèdic, el sosteniment de la llar d’in-
fants, l’organització de diverses activitats 
culturals, el foment de la recollida selec-
tiva, la implantació de l’e-tram i la gestió 
electrònica d’expedients, actuacions en 
joventut i plans d’ocupació, entre altres 
(gràfic 4).

El govern de l’Estat Espanyol i el fons 
europeu FEDER també han estat dues 
formes de finançament de diverses actu-
acions gestionades per l’actual equip de 
govern (gràfic 5).
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reciclatge

La recollida selectiva augmenta la seva xi-
fra de quilos separats adequadament, en el 
transcurs dels darrers anys (gràfic 1). Diver-
sos factors han incidit en aquestes xifres, 
tot i que el principal d’ells es basa en un in-
crement de la conscienciació general entre 
la ciutadania de la necessitat de reciclar.

Per la seva part, l’Ajuntament de Caldes 
ha pres mesures que han contribuït fa-
vorablement a aquest augment del reci-
clatge a les llars del municipi, com el fet 
d’apropar i facilitar la recollida selectiva a 
més gent amb un increment de 3 illes de 
contenidors destinats a la recollida selec-
tiva. Tanmateix, des del consistori també 
s’han realitzat visites a tots els comerços 
i activitats per a sol·licitar la seva col-
laboració en matèria de recollida.

Cal destacar que tant a nivell comarcal 
com a nivell nacional, la generació de resi-
dus ha disminuït considerablement, no és 
per tant, un fet aïllat de Caldes. Es dóna 
la circumstància, però, que és a Caldes on 
s’ha detectat la pressumpta estafa de la 
recollida de la brossa i, en conseqüència, 

Caldes recicla més i millor

el fet d’augmentar la quantitat de reco-
llida selectiva té doble mèrit perquè en 
general, es generen menys residus i, en 
canvi, la selectiva augmenta.

Aquesta evolució de la recollida selectiva 
es pot destacar també amb l’evolució de 
la recollida de paper, vidre i envasos pro-
duïda en els darrers anys: 

Gràfic 1

PAPER ENVASOSVIDRE
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reciclatge

Si vols rebre informació municipal, entra a

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

L’entrada en funcionament de les deixa-
lleries fixa (noves instal·lacions a Sant 
Andreu de Llavaneres) i mòbil, també 
han contribuït favorablement a realitzar 
la recollida selectiva de forma més útil. 
Així, les darreres dades de la deixalleria 
mòbil demostren que Caldes aporta un  
26% dels residus que recull la deixalleria  
–mancomunada amb Llavaneres i Sant Vi-
cenç-  tot i fer una aportació econòmica  
del 15%, per ser el municipi més petit. Així 
doncs, aportem més del doble de resi-
dus del que ens pertocaria en condicions 
normals, tenint en compte, a més, que a 
Caldes la deixalleria mòbil només s’hi es-
tableix un cop per setmana (gràfic 3).

Les bonificacions

D’entre les diverses actuacions i políti-
ques que s’han anat engegant i duent a 
la pràctica a favor de la sostenibilitat, Cal-
des d’Estrac ha volgut premiar o recom-
pensar aquells ciutadans que activament 
col·laboren amb aquest objectiu. Per 
això, aquest 2010, va ser el primer any en 
què es va establir una bonificació del 25% 
en la taxa d’escombraries per a aquelles 
famílies que fessin ús de les deixalleries 
municipals: la fixa i la mòbil.

Gestionar correctament els residus és 
molt important i per a fer-ho és impres-
cindible la participació ciutadana col-
laborant en la recollida selectiva. En fer ús 
de les deixalleries assegurem la correcta 
gestió d’una sèrie de residus, evitem que 
vagin a cremar, facilitem el seu reciclat-
ge, evitem contaminar (molts dels residus 
que es gestionen a través de les deixalle-
ries són residus especials i molt contami-
nants per al medi ambient i la salut de les 
persones), emetem menys CO2 a l’atmos-
fera, etc. 

L’Ajuntament agraeix l’esforç realitzat 
per diverses famílies del nostre municipi 
i, malgrat en algun dels casos, no han arri-
bat a fer l’ús estipulat en l’ordenança per 
a tenir dret a la bonificació, s’ha cregut 
convenient beneficiar-les igualment per 
tal d’agrair la col·laboració i estimular la 
resta de ciutadans. 

Recordem que a les 
deixalleries s’hi pot dur:

Poda*•	

Voluminosos*•	

Medicaments•	

Oli•	

Piles•	

Electrodomèstics i aparells electrò-•	
nics.

Bombetes i fluorescents•	

Radiografies•	

Pots de pintura, dissolvents, ...•	

Tònners, cartutxos de tinta, ...•	

Etc.•	

(*Només a la deixalleria fixa)

Recordeu que els horaris són:

Deixalleria fixa: durant l’hivern de dimarts 
a dissabte de 10 a 14 hores  i de 16 a 19 
hores i els diumenges al matí de 10 a 14 
hores.

Deixalleria mòbil: diumenges al matí de 
10 a 14 hores a l’esplanada de Can Mun-
tanyà.

Tot i així, i si ho preferiu, per a alguns d’ells 
tenim altres opcions: 

- Medicaments caducats o que no feu 
servir, a la farmàcia.

- Piles, a instal·lacions municipals o es-
tabliments que en venen. S’han repar-
tit nous contenidors a l’Escola, a l’OAC, 
a la ferreteria, a l’estanc i a les depen-
dències municipals

- Per a les andròmines i trastos vells 
també disposem d’un servei de recolli-
da gratuït si es truca prèviament al 93 
791 00 05 (no els abandoneu al carrer 
sense trucar).

- També hi ha les minideixalleries per 
a piles, bateries de mòbils, residus 
d’aparells elèctrics i electrònics, CD, 
DVD, cartutxos d’impressora d’injecció 
i bombetes de baix consum.

Gràfic 3

Si fem recollida 
selectiva tots hi 

guanyem. No suposa 
gaire esforç i obtenim 
millores ambientals i 

avantatges econòmics
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abril dia a dia
agenda

Divendres 1 d’abril
A les 22h a la Sala Cultural
CINECLUB A CALDETES
Cicle de pel·lícules d’autor en 
versió original subtitulada
“Quiero ser famosa” 
(Bèlgica, 2000)
Direcció: Dominique Deruddere
Gènere: comèdia / drama
Preu voluntari: 2 €
Tot seguit espai de debat 
sobre el tema de la pel·lícula
Organitza: Associació Mar i Natura

Dissabte 2 d’abril
A les 11:30 h a la pèrgola 
del Parc Joan Maragall
CICLE D’ESPECTACLES 
D’ANIMACIÓ INFANTIL AL 
CARRER “Barrabum”
“El caçabombolles”
Cercavila. Inici del recorregut 
amb sorpreses des de 
l’Ajuntament fins a la pèrgola 
del Parc Joan Maragall
Organitza: Ajuntament de Caldes 
d’Estrac i Coctelera Espectacles

A les 12h a la Fundació Palau
ITINERARI VILA-PUIG PER 
CALDES D’ESTRAC
Un recorregut pels indrets 
pintats pel pintor Joan Vila-Puig
Organitza: Fundació Palau
Col·labora: Arrels Cultura

A les 13:30h al Pavelló 
Municipal de Caldes.
PARTIT DE FUTBOL SALA 
BASE (Benjamí mixt)
FS Caldes d´Estrac  vs FS 
Interesportiu Malgrat

A les 16:30h al Pavelló 
Municipal de Caldes.
PARTIT DE FUTBOL SALA 
FEDERAT (3a Divisió 
Catalana Juvenil) 
Estrac Serena F.S.”A” vs 
C. Massuet - El Far ”A”

A les 18.30h al Pavelló 
Municipal de Caldes.
PARTIT DE FUTBOL SALA 
FEDERAT (Preferent Catalana)
Caldes d’Estrac F.S.”A” 
vs Tous C.F.S.

A les 18 h a la Fundació Palau
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 
“Les bones companyies” de 
Jordi Cornudella, guanyador 
del Ir Premi Internacional 
d’Assaig Josep Palau i Fabre.
A càrrec de Joan Tarrida, 
Tomàs Nofre i l’autor.
Organitza: Fundació Palau 
Col·labora: Arts i Lletres

ABRIL 2011

XVII PESOLADA
De l’11 de març a l’1 de maig 
Consulteu menús als programes específics i al web: 
www.caldetes.cat
Organitza: Associació de Restauradors de Caldes d’Estrac 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

EXPOSICIÓ “Joan Maragall: 2 viles, 1 poeta”
Del 8 al 17 d’abril
Horari: de dilluns a diumenge matins de 10 a 14:30h, 
tardes de dimecres i dissabte de 16 a 20h.
Organitza: Biblioteca Can Milans i Biblioteca La Muntala 
amb el suport de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

EXPOSICIÓ DEL XIX TALLER DE BONSAIS
Del 22 al 25 d’abril
Inauguració: divendres 22 d’abril a les 12h
Horari: de divendres 22 d’abril a diumenge 24 d’abril d’11 a 
14h i de 17 a 20h; dilluns 25 d’abril d’11 a 14h
Lloc: Equipament de Promoció Econòmica i Cultural
Organitza: Amics del Bonsai de Caldes d’Estrac

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: “Presències i desaparicions. El pintor Joan 
Vila-Puig a Caldes d’Estrac”
L’exposició restarà oberta fins l’1 de maig.
Horari: de dimarts a dissabte de 10:30 a 14h i de 16 a 19h. 
Diumenges i festius de 10:30  a 14 h.
Organitza: Fundació Palau

CURS DE SARDANES
Tots els diumenges d’11:30 a 13:30h  a l’esplanada de Can 
Muntanyà
Organitza: Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat de 
Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac

COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS 
DE CALDES D’ESTRAC
Podeu consultar les sortides, i altra informació referent a 
la Colla, al web http://webs.gegants.cat/caldesdestrac

ASSOCIACIÓ “EL SOMRIURE DELS NENS”
Cada primer diumenge de mes, d’11 a 14:30h, l’associació 
té una parada de venda de roba de l’Índia a la plaça Joan 
Maragall. La recaptació va destinada a la construcció 
d’una escola i orfenat a l’Índia.

PETANCA
A les pistes de la platja del Bassiot
Melés els dissabtes a les 16:30h.
Premi als dos primers classificats de cada grup.
Lliga Burriach. Del 6 de febrer al 22 de maig. Es formarà 
un equip i es  jugarà cada diumenge al matí

Diumenge 3 d’abril
A les 12 h a la Fundació Palau
ELS DIUMENGES DE 
LA FUNDACIÓ
“Fem un llibre d’artista”, a 
càrrec de Mireia Córdoba.
Taller plàstic on 
experimentarem amb tècniques 
bàsiques de gravat. 
Activitat familiar gratuïta
Organitza: Fundació Palau 
amb el suport de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac

Dilluns 4 d’abril
A les 16 h 
INICI DEL TALLER: 
“Desaparicions: memòria 
històrica i acció cultural local”
Un taller iniciativa de Sitesize 
amb la participació de Pedro G. 
Romero i Marcel Dalmau, que 
es realitzarà a la Fundació Palau 
de Caldes d’Estrac i Can Xalant 
de Mataró. Dins el projecte 
“Presències i desaparicions. 
Laboratori d’imaginaris”
Inscripcions a Can Xalant. 
Tel.: 93 741 22 91.
Organitza: Fundació Palau 
i Can Xalant, centre de 
creació contemporània

Dimarts 5 d’abril
A les 17h a La Fabriqueta 
(Equipament de Promoció 
Econòmica i Cultural)
TALLER DE ROSES
A càrrec de Pilar de Vilar, 
psicòloga de Serveis Socials
Per a més informació i 
inscripcions. Tel. 93 791 00 05
Organitza:  Àrea de Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

Divendres 8 d’abril
A les 18h a La Fabriqueta 
(Equipament de Promoció 
Econòmica i Cultural)
RECITAL EN HOMENATGE A JOAN 
MARAGALL I INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ ITINERANT “Joan 
Maragall: 2 viles, 1 poeta”
Organitza: Biblioteca Can Milans 
amb la col·laboració de l’Associació 
Dones de Caldes d’Estrac

A les 18h a la Biblioteca 
Can Milans
HORA DEL CONTE
“Dones d’aigua” a 
càrrec de Tururuth
Organitza: Biblioteca Can Milans
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abril dia a dia
agenda

Cal inscripció prèvia a Serveis 
Socials de l’Ajuntament. 
Tel. 93 791 00 05 
Organitza: Àrea de Serveis Socials 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

Diumenge 17 d’abril
Matí i tarda, al Pavelló 
Poliesportiu Municipal 
FASE COMARCAL DE PATINATGE. 
2a Fase dels Nivells A i B i 
competició Prebenjamí d éntitats
Organitza: UCEC, Consell 
Esportiu del Maresme i Club 
Patinatge de Caldes d’Estrac.
Col·labora: Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

A les 11:30 h a la Pèrgola 
del Parc Joan Maragall
CICLE D’ESPECTACLES 
D’ANIMACIÓ INFANTIL AL 
CARRER “Barrabum”
“Jocs de Carrer-Tastet”
Vine a jugar amb tota la família 
als curiosos jocs de tota la vida.
Organitza: Ajuntament de Caldes 
d’Estrac i Coctelera Espectacles

A les 16:30h al Pavelló 
Municipal de Caldes.
PARTIT DE FUTBOL SALA 
FEDERAT(3a Divisió 
Catalana Juvenil)
Estrac Serena FS vs 
Riudellots A.C.E.”A” 

A les 18:30h al Pavelló 
Municipal de Caldes
PARTIT DE FUTBOL SALA 
FEDERAT (Preferent Catalana)
Caldes d´Estrac Futbol 
Sala”A” vs Llinars FS ”A” 

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

Celebrem Sant Jordi a la 
Biblioteca. Vine a conèixer 
les novetats bibliogràfiques 
i la nova Guia de Maresme. 
Biblioteca Can Milans

Divendres 22 d’abril
A les 10h a les pistes 
municipals de petanca
PETANCA. CAMPIONAT SOCIAL
Gratuït. Amb formació 
de tripletes per sorteig 
(col·locadors, mitjans i tiradors)
Organització i premis segons 
el nombre de participants
Organitza: Club Petanca 
Caldes d’Estrac

Dissabte 9 d’abril
A les 11:30h al Pavelló 
Municipal de Caldes.
PARTIT DE FUTBOL SALA 
BASE (Prebenjami Mixt)
FS Caldes d’Estrac FS 
vs FS Canyamars

A les 13:30h al Pavelló 
Municipal de Caldes.
PARTIT DE FUTBOL SALA 
BASE (Benjami Mixt)
FS Caldes d’Estrac vs UFS Lloret
  
A les 16:30h, al Pavelló 
Municipal de Caldes.
PARTIT DE BÀSQUET FEDERAT
(3a categoria masc.)
B.Estrach vs C.B.Cabrera “B”

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

Diumenge 10 d’abril
A les 11 h a la Pèrgola del 
Parc Joan Maragall
CICLE D’ESPECTACLES 
D’ANIMACIÓ INFANTIL AL 
CARRER “Barrabum”
“Contes animats”
Muntatge de narració on 
els nens i pares interpreten 
els personatges.
Organitza: Ajuntament de Caldes 
d’Estrac i Coctelera Espectacles

A les 10 h al Pavelló Municipal
III FESTIVAL CATALUNYA 
AMB L’ÍNDIA
Organitza: Associació “El 
somriure dels nens”
Col·labora: Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

Dimecres 13 d’abril
De 17 a 19h a la Fundació Palau
TERTÚLIES DE CAFÈ
Converses al voltant d’un cafè 
sobre el Caldetes que representa 
Joan Vila-Puig i Maria Codina en 
l’exposició de la Fundació Palau.
Activitat oberta a 
tothom. Gratuït.
Cal reservar plaça: 93 791 35 93
Organitza: Fundació Palau

A les 17h a La Fabriqueta 
(Equipament de Promoció 
Econòmica i Cultural)
TALLER DE ROSES
A càrrec de Pilar de Vilar, 
psicòloga de Serveis Socials.
Per a més informació i 
inscripcions. Tel. 93 791 00 05
Organitza:  Àrea de Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

“SORTIM A PASSEJAR”
Passejades en grup pel municipi 
dirigides a la gent gran de Caldes.

A les 12 h a La Fabriqueta 
(Equipament de Promoció 
Econòmica i Cultural)
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
DEL XIX TALLER DE BONSAIS
Organitza: Associació Amics del 
Bonsai de Caldes d’Estrac

Dissabte  23 d’abril
De 9 a 24 h al Pavelló Municipal
8è TORNEIG DE FUTBOL SALA
Organitza: Caldes 
d’Estrac Futbol Sala

A l’esplanada de can Muntanyà 
PARADA DE VENDA DE 
ROSES I LLIBRES
A càrrec de l’Associació “El 
Somriure dels Nens”

A les 12, al Parc Joan Maragall
SARDANES
amb la Cobla Iluro
Organitza: 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

Diumenge 24 d’abril
De 9 a 22 h al Pavelló Municipal
8è TORNEIG DE FUTBOL SALA
Organitza: Caldes d’Estrac Futbol Sala

A les 11:30 h a la Pèrgola 
del Parc Joan Maragall
CICLE D’ESPECTACLES 
D’ANIMACIÓ INFANTIL AL 
CARRER “Barrabum”
“La litxa”
Combinat-paròdia de circ amb 
malabars, animals salvatges, 
faquirs i molt de risc! 
Organitza: Ajuntament de Caldes 
d’Estrac i Coctelera Espectacles

D’11 a 14:30 h a 
l’esplanada de 
Can Muntanyà
PARADA DE PRODUCTES 
DE L’ÍNDIA
L’associació té 
una parada venda 
d’espècies, bijuteria 
i roba importada 
de l’Índia al Parc 
Joan Maragall. La 
recaptació va destinada 
a l’escola i orfenat 
construït a  l’Índia.
Organitza: Associació 
“El somriure dels nens”

De 10 a 14 h a la Unitat 
Mòbil ubicada 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 Catalunya- Delegació de 
Caldes d’Estrac; Associació de 
Donants de Sang del Maresme
Amb el suport de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac

Divendres 29 d’abril
A les 18 h a la Biblioteca 
Can Milans
HORA DEL CONTE
Títol per determinar, a 
càrrec de Sílvia Serra
Organitza: Biblioteca Can Milans

Dissabte 30 d’abril
A les 16:30h al Pavelló 
Municipal de Caldes.
PARTIT DE BÀSQUET 
FEDERAT(3a Divisó Catalana)
Bàsquet Estrach vs C.B.Calella V.

A les 18:30h al Pavelló 
Municipal de Caldes.
PARTIT DE FUTBOL SALA 
FEDERAT (Preferent Catalana)
Caldes d’Estrac Futbol Sala 
vs Lluis Mollet Fripan ”A”

Diumenge 1 de maig
A les 18 h a la Sala Cultural
HORA DEL CONTE AMB MOTIU 
DEL LLIURAMENT DE PREMIS 
DE LA MOSTRA LITERÀRIA

Tot seguit
LLIURAMENT DE PREMIS DE 
LA XXVIII MOSTRA LITERÀRIA 
DEL MARESME. FASE LOCAL
Organitza: Ajuntament 
de Caldes d’Estrac
Col·labora: Escola Bressol i 
Escola Sagrada Família 
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promoció local

L’11 de març començava la 17a edició de la Pesolada de Caldes, amb els menús que els restauradors i hostalers presenten en les 
seves cartes amb receptes elaborades amb el pèsol de la floreta. Un dia abans, el 10 de març, va ser precisament l’Associació de 
Restauradors i Hostalers qui va organitzar un sopar de presentació del certamen gastronòmic, durant un sopar d’accés restringit a 
premsa i convidats. Així, periodistes com Vador Llador, Jordi Basté i, a nivell comarcal, representants del diari El Punt, la despareguda 
Televisió de Mataró i M1tv van rebre un reconeixement per part dels restauradors i hostalers de Caldes per les tasques que aquests 
mitjans i periodistes realitzen per a difondre la Pesolada de Caldes.

Però la festa gran de la Pesolada es va celebrar enguany el dia 20 de març, a l’esplanada de Can Muntanyà, indret en el qual l’Ajun-
tament de Caldes va decidir organitzar la 1a Pesolada Popular, a base de pèsols amb botifarra, que va ser tot un èxit d’assistència.

La 17a Pesolada canvia de format
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serveis socials

Xerrada de Serveis 
Socials al CEIP 

Sagrada Família
Dins de la campanya de Difusió i Ac-
cessibilitat a Serveis Socials, es va 
fer una nova activitat el passat 23 de 
febrer. Aquesta vegada la xerrada es 
va dur a terme a l’escola, i anava di-
rigida a l’alumnat de 5è i 6è, dins de 
l’assignatura escolar d’Educació per 
la Ciutadania. L’objectiu era que els 
nens i nenes sàpiguen què som i què 
fem els Serveis Socials. Es va infor-
mar de les activitats i serveis, per a 
la seva franja d’edat, i es va explicar 
que el servei és un espai d’ajut on 
els nens i nenes poden apropar-se 
davant de qualsevol dificultat que es 
pugui presentar. 

Carnestoltes
Amb motiu de la festivitat de Car-
nestoltes, des del Sortim a passejar 
es va organitzar la sortida: Sortim de 
Rua. Aquesta activitat va consistir, a 
més de la Rua, en la realització d’un 
taller de preparació de les disfres-
ses. Aquest any la temàtica va ser el 
reciclatge, amb el lema: Gent gran de 
Caldes. Nosaltres reciclem. L’objectiu 
principal era poder fer una activitat 
intergeneracional i amb finalitat pe-
dagògica al voltant del reciclatge.  

Taller de risoteràpia
El dia 15 de març, s’inicia a l’Espai 
Jove de Caldes d’Estrac un taller de 
risoteràpia de 20 hores. La finalitat 
d’aquesta activitat és poder fer un 
treball a nivell emocional i interior de 
les persones, a través d’una activitat 
tant bàsica com és el riure.

Taller d’informàtica 
per a gent gran

S’obre el període d’inscripcions per 
al pròxim taller d’informàtica per a 
gent gran. Com en edicions anteriors 
es realitzarà a l’Espai Jove de Caldes. 

Es preveu l’inici el proper 17 de maig, 
en horari de dimarts i dijous de les 10h 
a les 11:30h del matí. Per a més infor-
mació i inscripcions contacteu amb 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Cal-
des d’Estrac, al telèfon: 93791 00 05.

Taller de gimnàstica 
a l’espai lúdic per 

a gent gran
Davant l’inici del bon temps i tempe-
ratures més càlides, es preveu que 
després de les vacances de Setmana 
Santa es reiniciï aquest taller. Recor-
dem que aquest taller es realitza a la 
plaça del Molí (darrere del safareig). 
Per a més informació contacteu amb 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Cal-
des d’Estrac, al telèfon: 93 791 00 05.

Taller de roses 
de Sant Jordi

Tenint en compte la proximitat de 
la Diada de Sant Jordi, s’inicia el ta-
ller de roses d’aquesta festivitat. Es 
realitzarà els dies 30 de març, 5 i 13 
d’abril, a l’Equipament de Promoció 
Econòmica, a càrrec de Pilar de Vilar, 
psicòloga de l’equip de Serveis So-
cials. Per a informació i inscripcions 
contacteu amb Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, al 
telèfon 93 791 00 05.

Activitats dels Serveis Socials Municipals

L’Ajuntament 
s’adhereix a la Xarxa 
d’Emprenedoria 
del Maresme
El Servei Local d’Ocupació oferirà assessorament 
a les persones que volen crear una empresa i suport 
a aquelles empreses que ja es troben en una fase de 
consolidació mitjançant els diferents recursos que 
ofereix la Xarxa XEM.

La XEM (Xarxa d’Emprenedoria del Maresme) 
la promouen conjuntament el Consell Comarcal 
del Maresme i el parc científic i de la innovació 
Tecnocampus Mataró-Maresme. Sorgeix del Pla 
Estratègic del Maresme per crear una oferta conjunta 
dels serveis públics que existeixen a la comarca per 
donar suport a les persones emprenedores amb 
ganes de crear una empresa, amb la voluntat de 
proporcionar a aquests serveis el valor afegit que 
l’usuari necessita.

La XEM té com a objectiu la generació de l’ecosistema 
per al suport a l’emprenedoria i la creació d’empreses 
al Maresme. Aquesta xarxa neix amb la voluntat de 
prestació de serveis per a l’estimulació de tot el cicle 
d’emprenedoria: sensibilització i motivació, gestació, 
anàlisi de la idea i posada en marxa (localització 
territorial del talent), consolidació amb valorització 
de la innovació (Universitat i Tecnocampus) i difusió 
d’aquesta innovació en tot el territori.

La XEM està formada pel Consell Comarcal del 
Maresme, TecnoCampus Mataró-Maresme, i els 
ajuntaments d’Alella, Arenys de Mar, Arenys de 
Munt, Caldes d’Estrac, Canet de Mar, Masnou, 
Mataró, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Sant 
Vicenç de Montalt i Tordera.

S’aproven els ajuts 
extraordinaris de 
menjador 2010/2011
Un total de 13 infants de 12 famílies es bene-
ficiaran d’aquests ajuts per un total de 3.900€ . 
La Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac ha valorat la necessitat de fer 
un ajut extraordinari de menjador per a les fa-
mílies amb més necessitats socioeconòmiques 
després de la reducció de concessió de beques 
de menjador per part del Consell Comarcal del 
Maresme per a aquest curs (només ha concedit 
11 beques del total de 38 presentades). 

Per a seleccionar les persones beneficiàries 
d’aquests ajuts, els Serveis Socials municipals 
van fer una  convocatòria pública adreçada a 
tot l’alumnat empadronat a Caldes d’Estrac 
en edat d’escolarització obligatòria i prees-
colar. Un cop recollida la documentació acre-
ditativa de la situació econòmica familiar, es 
van valorar les diferents sol·licituds presen-
tades, tenint en compte els criteris econò-
mics, socials, familiars i de risc social.

15



breus

El web municipal ja ha 
rebut quasi 100.000 
visites i registra prop 
de 40.000 usuaris

L’ICS i l’Ajuntament 
col·laboren en la millora 
de la salut infantil
El conveni entre l’Ajuntament de Caldes i l’ICS estableix una 
actualització del Programa de Salut Escolar, que té com a objec-
tiu primordial la millora de la salut infantil entre els infants del 
nostre poble, mitjançant tasques de prevenció i promoció de la 
salut. La materialització d’aquest acord suposarà per a la ciu-
tadania un avanç substancial de l’eficàcia i qualitat dels serveis 
que es presten actualment.

Segons el conveni, l’execució d’aquest programa preveu tota una 
sèrie d’accions com: l’administració de vacunes juntament amb 
un control del calendari d’administració, la realització d’un exa-
men de salut a tots els alumnes de 4 anys o més que accedeixen 
per primera vegada al centre docent (que inclou revisions de pes 
i talla, oftalmològica, salut bucodental i aparell genital masculí; 
la realització d’activitats d’educació sanitària i l’assessorament 
sanitari a l’escola.

Torna la caravana 
d’educació viària el 
proper mes de juny
Els alumnes de Caldes tornaran a rebre les seves classes d’Edu-
cació Viària el proper mes de juny, amb la instal·lació a l’esplana-
da de Can Muntanyà de la caravana que fa aproximadament un 
any va visitar el nostre poble i que consistia en un impressionant 
circuit de karts.

La Caravana d’Educació Viària és un element de formació que té 
com a objectiu iniciar els participants en el coneixement i res-
pecte a la senyalització de trànsit, responsabilitzar els escolars 
del seu paper com a vianants i conductors de vehicles i promou-
re que l’alumnat conegui i adopti comportaments i actituds cívi-
ques en relació al trànsit, a més d’intentar que els participants 
siguin capaços de reconèixer les situacions concretes de perill i 
adquireixin els reflexos necessaris per a superar-les.

Aquest programa és possible gràcies al conveni entre l’Ajunta-
ment de Caldes d’Estrac i els tres ens que promouen aquesta 
acció formativa: la Federació Catalana d’Automobilisme, la Fun-
dació Mapfre i el Servei Català de Trànsit.

D’ençà de la seva entrada en funcionament el mes de març de 
2010, el portal municipal www.caldetes.cat ha rebut un total de 
97.156 visites fins a mitjan de mes de març de 2011. Aquestes 
visites han visualitzat un total de 297.936 pàgines del portal.

Per continguts, les pàgines més visitades són les d’infor-
mació, com el tauler d’anuncis, turisme i gastronomia i 
l’agenda d’actes. 

Un total de 39.689 usuaris han visitat el portal municipal du-
rant aquest primer any de vida del web. Per països, els usuaris 
provenen majoritàriament de l’Estat espanyol, seguit d’Ale-
manya, Anglaterra, França i els Estats Units, si bé cal desta-
car, com a curiositat, que s’ha registrat un alt número d’usu-
aris de països com Japó, Rússia i Austràlia.

Com a novetat del portal, és a punt d’enllestir-se la feina que 
permetrà posar en funcionament la seu electrònica a través 
del web municipal, des de la qual es podran fer tràmits online 
amb l’Ajuntament.
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La Policia 
Local estrena 
noves armes
L’Ajuntament ha adquirit dos equipa-
ments complets de la darrera tecnologia 
en armes destinades als cossos policials. 
Es tracta de dues armes que en ser dispa-
rades produeixen descàrregues elèctri-
ques, facilitant així les tasques de la Poli-
cia Local a l’hora de desenvolupar la seva 
feina, sobretot, pel que fa a detencions 
de sospitosos i/o delinqüents. Aquestes 
noves armes requereixen d’una prepara-
ció especial i és per aquest motiu que sis 
agents del cos policial de Caldes efectua-
ran un curs per aprendre les prestacions 
d’aquest nou equipament.

Caldes tanca el 2010 
amb menys robatoris 
i accidents de trànsit 
respecte a anys anteriors
La Policia Local ha emès l’informe estadístic de l’any 2010, 
segons el qual es constata una reducció general de la delin-
qüència al municipi. 

Cal destacar l’important descens del nombre de robatoris a do-
micilis, en relació a l’any 2009, en que es van incrementar molt 

els nomenats “robatoris silenciosos”. L’Ajuntament va saber re-

accionar i va prendre mesures dissuassòries per evitar-los, com 

ara canvis de circulació de carrers i la col·locació de cartells de 

videovigilància a diversos punts, que han complert amb escreix 

la seva funció. Així ho demostren les dades.  Durant l’any passat 

només es va produir un furt a l’interior d’un domicili, cinc a la via 

pública i un a la platja.

Durant l’any 2010 també s’han reduït de forma considerable els 

accidents amb i sense ferits respecte a l’any anterior, amb tan 

sols un accident registrat al nucli urbà amb ferits lleus i 21 acci-

dents produïts al nucli urbà sense ferits.

Escollim el millor jardí de Caldes!
Alguns ciutadans de Caldes tenen cura dels jardins situats a la nostra via pública.  
L'Ajuntament reconeix la seva tasca i els anima a continuar treballant per mantenir 
aquestes zones ben cuidades.

Aquests jardins són els situats a la Riera 27, al carrer Santa Teresa, a Can Milans i a 
la Riera (al costat de la Caixa Laietana).

Si voleu tenir cura d'algun d'aquests espais, informeu-nos al telèfon 937 913 330, tot  
indicant quin és el jardí que heu escollit.

L'Ajuntament us donarà tot el suport necessari per a realitzar la vostra feina de 
manteniment i premiarà el millor jardí.

Diumenge 24 d’abril
de 10 a 14 hores

JORNADA DE 
DONACIÓ DE 

SANG
Autobús situat a la plaça de les 

Barques

17



ensenyament

Actuació final dels Atabalalaiaia
Estigueu tots i totes atents al proper 10 
d’abril! Els ATABALALAIAIA faran la seva 
actuació final participant al Festival Cal-
detes amb l’Índia que organitza l’Associ-
ació El Somriure dels Nens.

Aprofitant aquest acte que compta amb 
una gran afluència de públic, els petits 
percutes ens oferiran una sorollosa ac-
tuació amb tot el que han après durant 
aquests mesos al Curs-Taller de Percus-
sió de Carrer. No us ho podeu perdre!!

Celebrem el 
Carnestoltes
El dia 4 de Març l’Escola Bressol Mu-
nicipal Sagrada Família va sortir a ce-
lebrar el Carnestoltes per tot el poble. 
Durant tota la setmana els infants và-
rem anar a l’escola tal i com el senyor 
Carnestoltes ens havia dit.

El dia de la rua el senyor Carnestoltes 
ens va guiar pels carrers del poble fins a 
Can Muntanyà, on vàrem fer una para-
da per menjar una galeta. Durant tot el 
trajecte vàrem comptar amb molts pa-
res que ens van ajudar a que aquest dia 
fos especial. A tots ells, moltes gràcies!

L’hort escolar del CEIP Sagrada Família
Des del mes de gener han arri-
bat els hortets urbans a l’escola. 
Gràcies a la col·laboració de l’Àrea 
d’Educació de l’Ajuntament, l’esco-
la ha construït un hort al pati. Des 
de la Comissió de Ciències s’ha cre-
at un diari-bloc (http://blocs.xtec.
cat/femdepages/) perquè tothom 
pugui seguir les últimes novetats 
relacionades amb l’evolució de les 
tasques que s’hi porten a terme. Des 
d’aquest portal es convida a partici-

par a través dels vostres comentaris, suggeriments i opinions. 

Els alumnes han començat fent germinar llavors de faves i cigrons en pots de vidre 
amb aigua i cotó fluix, han pogut treballar les eines que s’utilitzaran a l’hort i preparar 
la terra per a poder plantar-hi.

Haurem d’estar expectants per veure els resultat de la feina d’aquests petits pa-
gesos urbans!

Jornada de portes obertes a  l’Escola 
Bressol
El proper dijous dia 
14 d’abril, de 6 a 8 
de la tarda, hi haurà 
la Jornada de Portes 
Obertes a l’Escola 
Bressol Municipal. 
La jornada servirà 
perquè futurs pares 
i mares usuaris del 
centre puguin visitar 
l’escola i conèixer el 
seu funcionament, el 
projecte educatiu, les 
instal·lacions, etc.

La Jornada s’ha pro-
gramat degut al proper inici del període de preinscripció a les escoles bressol, amb 
l’objectiu de facilitar el procés de decisió de les famílies a l’hora d’escollir el millor 
centre per als seus fills i filles. La preinscripció s’haurà de realitzar en les dates com-
preses entre el 2 i el 13 de maig.

Curs de natació
Després del retard sofert per culpa 
de problemes amb les obres a la Piscina 
Municipal, a partir de l’inici del proper 
curs escolar 2011-2012, els alumnes de 
1r i 2n curs de Primària començaran les 
sessions del curs de natació a la Pisci-
na Municipal. Aquesta decisió ha estat 
presa per tota la comunitat educativa, 
que ha cregut més convenient ajornar 
l’inici del curs al setembre coincidint 
amb el començament del curs escolar.

Els alumnes es podran beneficiar 
d’un total de 55 sessions de nata-
ció sense cap cost, ja que aquest 
serà assumit íntegrament per l’Àrea 
d’Educació de l’Ajuntament.
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Nova reunió del 
Consell Escolar 
Municipal
El dia 16 de març es va convocar no-
vament el Consell Escolar Municipal, 
integrat per tots els agents implicats 
en l’àmbit educatiu del poble. Uns han 
de ser convocats sempre (com marca el 
BOP) i altres poden ser-ho en funció dels 
temes a tractar. En aquesta convocatò-
ria han estat convocats a assistir-hi:

  Alcalde, com a president del Con-
sell
 Tècnic d’Educació
  Un/a representant del grup muni-
cipal de CIU
  Un/a representant del grup muni-
cipal del PSC
 Direcció de l’Escola Bressol Muni-

cipal 
  Una representant del claustre 
d’educadores de l’EBM
  Un/a representant d’administra-
ció i serveis de l’EBM
 Un/a representant de l’AMPA de 

l’EBM
 Direcció del CEIP Sagrada Família
  Un/a representant del claustre de 
professors/es del CEIP
  Un/a representant d’administra-
ció i serveis del CEIP
  Un/a representant de l’AMPA del 
CEIP
  Dos representants dels alumnes 
de l’IES

A l’ordre del dia del Consell Escolar Mu-
nicipal es van tractar temes cabdals com 
el projecte de nova escola al poble i les 
necessitats del CEIP, demanades per la 
direcció del centre.

Projecte Comenius 2011
La setmana del 7 a l’11 de març de 2011 hem tingut a Caldes representants dels països 
participants del Projecte Comenius.

L’objectiu d’aquesta trobada ha estat compartir experiències educatives i lúdiques 
amb nens i nenes de Dinamarca, Romania, Polònia i Itàlia.

Vàrem rebre la visita de 20 mestres i 16 nens i nenes d’11- 12 anys que es van allotjar a 
cases d’alumnes/as nostres.

L’experiència va ser magnífica i vàrem compartir activitats com: ginkana per Can Mun-
tanyà, graffiti a la paret del pati de l’escola, mostra de geganters, diables, percussionis-
tes i castellers de Mataró, sortida cultural a Barcelona, i els mestres danesos, romane-
sos, polonesos, italians i txecs ens van fer una classe en anglès als cursos de primària i 
P5. Divendres els vàrem acomiadar amb una cantada al pati i llàgrimes als ulls.

Tota una experiència!!!!

El proper mes d’abril les mestres de la Comissió Comenius faran la darrera trobada de 
tancament de projecte a la República Txeca.
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Un total de 800 participants  van pren-
dre part en aquesta prova atlètica que 
transcorre per un circuit urbà de 10 qui-
lòmetres. Corredors provinents de dife-
rents indrets del país, de l’estat espanyol 
i fins i tot de l’estranger, van participar el 
passat diumenge, 13 de març, en la 22a 
edició de la Cursa Popular de Caldes d’Es-
trac. Entre els corredors hi havia enguany 
algun campió olímpic, atletes de prestigi 
internacional i, com a curiositat, el peri-
odista esportiu de TV3, Xavier Bonastre, 
que comença a ser un habitual de la cursa 
de Caldes.

I és que en les darreres edicions, la Cur-
sa Popular ha guanyat prestigi en l’àmbit 
atlètic, ja que forma part de l’anomenada 
Lliga Championchip, una de les més dis-
putades arreu. Inscrita en la Federació 
Catalana d’Atletisme, la Cursa compta 
cada any amb l’organització de la Regido-
ria d’Esports i el Centre Atlètic Laietània.  
En aquesta 22a edició el nombre d’espòn-
sors ha augmentat considerablement.

En les darreres edicions de la Cursa Popular 
ha quedat palès que aquesta prova espor-
tiva esdevé una festa per al municipi, que 
desperta el dia de la seva celebració amb 
una intensa activitat al carrer i un bullici 
d’esportistes que finalitza a la zona lúdica 
de l’esplanada de Can Muntanyà, on se si-
tua tota la infraestructura de la Cursa.

El guanyador va ser enguany el corredor 
de la Pratenca Associació Atlètica, Sergio 
Enríquez, amb un temps de 31’08”, seguit 
del corredor del FC Barcelona Ibrahim Az-
zouz, amb 31’10”. La millor fèmina va ser 
Inna Lebedieva, amb un temps de 36’19”.

Rècord de participació en la 22a Cursa Popular
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El campus lúdic i esportiu 
celebrat a les instal·lacions 
esportives durant la Setmana 
Blanca va ser tot un èxit. Nens 
i nenes van gaudir de jocs es-
portius i tradicionals, van poder 
realitzar diverses manualitats i 
s’ho van passar d’allò més bé a 
la piscina municipal. L’organit-
zació prepara ja el Campus per 
a la Setmana Santa! 

El patinatge 
caldenc, 
en rauxa!
A finals del mes de febrer va tenir lloc a 
Dosrius la 1a Fase Interclubs de Patinatge, 
amb la participació de les patinadores del 
Club de Caldes d’Estrac, que van demos-
trar totes elles un bon nivell. 
Així, a la categoria “Certificat” la Vanes-
sa Rius, del Club Patinatge de Caldes, va 
obtenir un 2n lloc amb una puntuació de 
29,10 punts, mentre que a la categoria 
d’Iniciació “A”, la Clàudia Rivera i la Mari-
ona Barot van obtenir la 2a i 6a posició 
respectivament. A la categoria d’Iniciació 
“B”, fins als 9 anys, les nostres patinado-
res van continuar amb la feina iniciada 
per les seves companyes i, la Clàudia Falcó 
i la Mar Vázquez van quedar en 1a i 2a po-
sició, seguides de la Clàudia Abad i l’Aina 
Lafuente, en 4t i 8è lloc.
A banda, el Pavelló Municipal de Sant Joan 
Despí va acollir a principis de mes de març 
els exàmens d’accés i canvi de categories, 
proves tutelades i acreditades per la Fe-
deració Catalana de Patinatge. 
Així, en Iniciació “C” van aprovar l’examen 
d’accés a “primera estrella” les patinado-
res del club caldenc Aina Lafuente, Clara 
Falcó, Clàudia Abad, Lídia Arroyo, Júlia 
González i Mar Vázquez. En Iniciació “B”, 
van passar la prova d’accés però a “segona 
estrella” la Mar Busquets, Melanis Buele, 
Melanie Henríquez, Mireia Vallés, Cristina 
Lochmann, Nerea Rius i Paula Martín.
Finalment, com a parella artística, la Mari-
ona Barot i l’Abel Ríos van trencar motlles 
i van aprovar l’accés a “segona estrella” 
amb un exercici impressionant!
Des d’aquestes línies felicitem les patina-
dores i les seves famílies, així com el club 
caldenc pels èxits assolits.

Dies feliços per al Caldes d’Estrac 
Futbol Sala
El primer equip de l’enti-
tat caldenca està desen-
volupant una temporada 
brillant, i dóna una gran 
imatge tant de joc com 
de treball i humilitat, per 
part del cos tècnic i dels 
membres que integren la 
plantilla.

Des del passat mes d’oc-
tubre l’equip només ha 
cedit 7 punts dels 45 en 
joc. El palmarès fins ara 
és impressionant, amb un 
total de 12 victòries, 2 em-
pats i tan sols 1 derrota, 
que fan que vagin segons 
a la classificació. 

Ara sí que es veu més asse-
quible el fet de poder gua-
nyar el Campionat de Lliga 
i, com a premi, l’ascens de 
categoria a la més que res-
pectable Lliga Territorial 
Catalana de Futbol Sala.

Encara queden 12 partits o millor dit, 12 finals. A cada partit, els jugadors sortiran a 
donar-ho tot, animats pels seguidors, per poder continuar amb aquest gran somni 
que avui en dia és una realitat, gràcies a la gran feina de tots, jugadors, cos tècnic i 
afició. Esperem que continuïn els èxits!

S’obren les inscripcions per disputar el I Torneig de Futbol Sala de Sant Jordi

Els dies 23 i 24 d’abril tindrà lloc la celebració d’aquest torneig, que en la seva prime-
ra edició, es limitarà a la participació de 16 equips. El torneig consistirà en diverses 
fases, començant per una lligueta de 4 grups de 4 equips, seguida dels quarts de 
final, el 3r i 4t lloc i les finals A i B. Els premis són: 800€ i copa per al 1r classificat i 
400€ i copa per als segons. El tercer classificat s’endurà una copa.

Les inscripcions costen 250€ i es poden realitzar fins el dia 18 d’abril al telè-
fon 617 718 232, al correu electrònic caldesdestracfs@hotmail.com o enviant un 
SMS al Facebook del Club. 
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Les activitats organitzades per l’Àrea de 
Joventut a l’Espai Jove durant la setmana 
blanca han estat un gran èxit de partici-
pació. El dilluns es va construir el Rei Car-
nestoltes, que com tothom va poder com-
provar va ser força transgressor... Amb la 
col·laboració dels joves es va construir el 
ninot i un papa-mòbil molt original.

El dimarts i el dimecres les activitats es 
van centrar en la construcció de màsca-
res de guix, que un cop seques es van po-
der pintar a gust dels seus creadors.

I el dijous gras... sota el títol “No saps què 
fer amb els ous???”, una trentena de joves 
van demostrar les seves dots culinàries 
amb els ous, les patates, les botifarres 
d’ou... i van elaborar unes truites boníssi-
mes. El resultat va ser un berenar per a 
tots els joves amb les 14 truites que van 
ser cuinades al taller. Finalment, després 
de deliberar i de provar totes les truites, 
el jurat (composat pels treballadors de 
l’Àrea de Joventut) va decidir donar el pre-
mi a en Dídac i en Marcelo pel bon gust de 
la seva truita de patates i ceba.

Volem agrair molt especialment als para-
distes del Mercat Municipal la seva col-
laboració amb el taller de truites. Gràcies 
als ingredients que ens van donar vàrem 
poder fer aquest taller tan gustós. I tam-
bé a la Pizzeria Estrac pel premi als cui-
ners de la millor truita!

Gran èxit de participació a les activitats 
organitzades a l’Espai Jove per Carnaval!!!

El Reglament de Règim Intern de l’Espai Jove, en fase de redacció

En aquests moments s’està elaborant el Reglament de Règim Intern de l’equipa-
ment, consensuant-lo amb els usuaris de l’Espai Jove, per tal que puguin dir-hi la 
seva, ja que ells són els que en formen part activa.

El RRI és un document que inclou la descripció de l’Espai jove i els seus objectius de 
treball, els drets i deures del treballadors de l’Àrea de Joventut en relació a l’Espai 
Jove, dels seus usuaris diaris i de les entitats o persones que demanin fer-ne ús. A 
més, també inclou el Règim Sancionador, on es tipifiquen les possibles infraccions 
i les sancions que se’n deriven, per tal de promocionar un bon ús de l’equipament i 
tenir un document que especifiqui què cal fer en cas que algun d’aquests supòsits 
succeeixi.

Un cop el document estigui enllestit i consensuat amb les dues parts, es portarà a 
aprovació del Ple Municipal.

Finalment, el dissabte un grup de joves 
(majoritàriament components del pro-
grama de ràdio Kaos Fm) van fer una com-
parsa acompanyant el Rei Carnestoltes a 
la rua pels carrers del poble. Un “diferent” 
grup de monges, un equip de seguretat, 
un frare i un mossèn van vetllar perquè el 
Sant Pare de Caldes arribés a lloc sense 
incidents.

I tots nosaltres vàrem ser el jurat que va 
lliurar els premis a les comparses, que van 

guanyar uns originals i divertits pingüins 
com a millor comparsa i les Barbies com a 
millor comparsa infantil.

Gràcies a tots aquests joves per la seva 
implicació i a la feina dels tècnics per 
aconseguir aquest èxit de participació!!  
JOVE ACTIVA’T!!!

Totes aquestes accions responen a l’apli-
cació d’uns del eixos bàsics del Pla Local 
de Joventut, que és el de foment de la 
participació juvenil.
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L’home intranquil / Kiko Amat

A l’estiu tota cuca viu; menys 
una. N’hi ha una que no viu, a 
l’estiu, i passa les hores mos-
segant-se els punys i pregant 
perquè arribi l’apocalipsi ter-
monuclear: el protagonista 
d’aquest llibre, Kiko Amat 
(que també n’és l’autor). Un 
neuròtic melancòlic, maníac, 
histèric i ictèric a qui sor-
prenem en trenta-cinc dies 
d’agost en família amb els pa-
tidors de la seva demència: la 
seva dona, Taronja, i el seu fill 
de deu mesos. L’home intran-
quil gira entorn dels odis fe-

rotges i els amors gegants d’un adult, pare per sorpresa, atrapat 
en el procés d’admissió de la seva degeneració física i el fracàs 
de la raça humana. En part crònica, en part ficció, ens presenta 
un protagonista indignat justificadament –com un Bill Hicks en 
banyador– que no pot deixar de renegar dels Pares Perfectes, 
els turistes, la televisió, els guapos, l’estupidesa, la ignorància, la 
dreta, la música infecta i una llarga llista de coses que fereixen la 
seva racional irracionalitat. A ell s’enfronta la Taronja, donant-li 
el contrapunt de realitat, sarcasme i humiliació hilarant que tot 
psicòtic enfurismat necessita a la seva vida per no passar gran 
part del temps a comissaria.

lectures recomanades per la Biblioteca can Milans
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Nada / Janne Teller

Pierre Anton deixa l’escola el 
dia que descobreix que la vida 
no té sentit. S’enfila a una 
prunera i declama a crits les 
raons per les que res importa 
a la vida. Tant desmoralitza als 
seus companys que decidei-
xen apilar objectes essencials 
per a ells per tal de demostrar 
que hi ha coses que donen 
sentit a qui som. En la seva 
recerca arriscaran part de sí 
mateixos i descobriran que 
només en perdre alguna cosa 
s’aprecia el seu valor. Però 
llavors pot ser massa tard. 
Aquest llibre es va publicar fa 
deu anys a Dinamarca i va ser 

retirat de les llibreries perquè es va considerar lectura perjudicial 
per als adolescents als quals es dirigia la seva autora. Un any més 
tard el Ministeri de Cultura danès premiava el llibre com la millor 
novel·la juvenil, enmig d’un fort debat sobre les conseqüències 
d’una novel.la en què un grup de nois s’infligeixen veritables aber-
racions en la seva recerca del sentit de l’existència. 

Maragall vs. Alzheimer / Àngela Vinent

“Vull ajudar a derrotar 
aquesta malaltia. No és fàcil 
ni senzill, però hi ha informa-
cions que ens condueixen a 
ser optimistes, si més no a 
mig o llarg termini. Enlloc no 
està escrit que aquesta ma-
laltia hagi de ser invencible. 
Utilitzaré la meva capacitat 
d’influència per ajudar a fer 
avançar la investigació sobre 
l’Alzheimer, de la mateixa ma-
nera que considero que fent 
pública la meva malaltia puc 
ajudar a millorar la conside-
ració social dels malalts. Tinc 
la sensació que d’aquí a deu o 

quinze anys aquesta malaltia serà vencible i vençuda”. Aquestes 
són les paraules del mateix Pasqual Maragall, que en aquest lli-
bre ens explica la seva pròpia lluita contra l’Alzheimer juntament 
amb la periodista Àngela Vinent, cap de premsa de l’Ajuntament 
de Barcelona durant els anys olímpics.

Joan Maragall / Pep Molist; Ignasi Blanch 

L’Any Maragall commemora 
els cent cinquanta anys de la 
naixença i els cent de la mort 
del poeta. Amb aquest motiu 
s’han editat diversos reculls 
de textos de l’autor moder-
nista adreçats a lectors nous. 
Un d’ells és aquest àlbum il-
lustrat de Pep Molist, en el 
qual ha fet una tria de poe-
mes presentada a partir d’un 
recorregut biogràfic del poe-
ta. Un llibre per a iniciar-se en 
el coneixement de la vida i la 
obra del poeta Joan Maragall, 
que va expressar sovint el 
sentiment del poble català.

Activitats abril:

Divendres 8, a les 18h: Recital en homenatge a Joan Maragall i inauguració 
de l’exposició itinerant Joan Maragall: 2 viles, 1 poeta. A La Fabriqueta 

(Equipament de Promoció Econòmica i Cultural)

Divendres 8, a les 18h: Hora del conte “Dones d’aigua”, a càrrec de Tururuth. 
A la Biblioteca Can Milans (Caldes d’Estrac)

Del 8 al 17 d’abril: Exposició Joan Maragall: 2 viles, 1 poeta, a càrrec 
de la Biblioteca Can Milans i de la Biblioteca La Muntala, amb el suport de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. A La Fabriqueta (Equipament de Promoció 
Econòmica i Cultural) Horari: de dilluns a diumenge de 10 a 14:30, dimecres i 

dissabte també de 16 a 20h.

Divendres 29, a les 18h: Hora del conte: (títol per determinar), a càrrec de 
Sílvia Serra. A la Biblioteca Can Milans (Caldes d’Estrac).
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