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L’11 de juny es va constituir 
el nou consistori sorgit de 
les eleccions municipals del 
22 de maig, uns comicis que 

van tornar a donar la responsabilitat de formar 
govern a CiU, amb majoria absoluta per segona 
vegada consecutiva.

Encarem aquest nou mandat amb ganes de 
seguir treballant pel nostre poble i amb molta 
responsabilitat, amb el compromís de seguir 
fent una bona gestió, amb rigor, transparència i, 
sobretot, amb voluntat de servei a les persones. 
És un repte que no assumeixo sol, ho faig amb 
tot un equip de govern que m’acompanya, gent 
preparada, amb molta empenta i il·lusió per 
treballar per Caldes d’Estrac.

El nostre programa electoral marcarà el full 
de ruta. No obstant, també escoltarem totes 
aquelles propostes que se’ns plantegin, des 
de qualsevol àmbit i també des de les altres 
formacions polítiques. Som conscients que 
els temps que vénen no seran fàcils, en part 
per la situació econòmica que ens envolta i en 
part també per la responsabilitat de mantenir i 
millorar tot allò realitzat en la legislatura anterior, 
i per això, seran benvingudes les aportacions i 
també l’esforç de tots.

El meu principal compromís és el de tornar 
a exercir d’alcalde de tots per aconseguir un 
model de poble que faci realitat els desitjos de 
qualitat de vida que demana la gent que viu a 
Caldes d’Estrac.

D’altra banda, la publicació d’aquesta primera 
revista municipal corresponent al nou mandat 
coincideix amb la pròxima celebració de la 
Festa Major. Malgrat que enguany els actes i les 
activitats passen obligatòriament pel sedàs de 
l’austeritat, des de l’Ajuntament us convidem 
a gaudir-ne i a participar-hi tant com us sigui 
possible. Us oferim en aquestes pàgines tots els 
actes que entitats i Ajuntament hem preparat 
per a aquesta fi, que desitjo siguin del vostre 
gust.

Bona Festa Major!

Joaquim Arnó
L’alcalde
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El nou govern municipal 
ja treballa a fons
El cap de llista de Convergència i Unió (CiU) a les darreres eleccions, 
Joaquim Arnó, va ser proclamat alcalde de Caldes d’Estrac el passat 
dissabte 11 de juny, en un Ple extraordinari en què es va constituir el nou 
Consistori amb els 11 regidors que el conformen. Joaquim Arnó enceta 
així el seu segon mandat al capdavant de la corporació municipal

Joaquim Arnó va assolir l’alcaldia després 
d’obtenir els 6 vots dels regidors de CiU, da-
vant els 5 vots de la candidata del PSC, Rosa-
bel Cantenys, i va aconseguir doncs la majo-
ria absoluta, en la primera i única votació. 

Després de rebre la vara d’alcalde de mans 
del president de la mesa d’edat, Marcos 
Blázquez, Joaquim Arnó va cedir la pa-
raula als portaveus dels dos partits amb 
representació municipal, CiU i PSC, per 
manifestar quina serà la tasca que pen-
sen desenvolupar durant aquest mandat 
a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, ja sigui 
des del govern o des de l’oposició. 

Rosabel Cantenys (PSC) va anunciar que 
el seu grup realitzarà una oposició cons-
tructiva a l’acció de govern de CiU i va  
aprofitar el Ple per a mostrar el seu desa-
cord en alguns àmbits desenvolupats per 
CiU en el darrer mandat. Cantenys també 
va donar les gràcies a totes les persones 
que han confiat en la seva força política. 

Per la seva banda, el portaveu de CiU, 
Marc Vergés, va apuntar que “ la situació 
actual és incerta respecte als recursos 
necessaris per al manteniment dels ser-
veis públics i la millora del benestar” i va 
avisar que per afrontar aquesta situació 
cal el recolzament de tots, tot llençant 
un missatge a l’oposició del PSC “aquest 

és el repte per als valents que el vulguin 
afrontar, aquesta és l’oportunitat per als 
qui s’hi vulguin afegir. Qui vulgui continu-
ar personalitzant la culpa, assenyalant la 
diferència com a element de divisió, està 
sincerament, fora de lloc”.

El nou alcalde, Joaquim Arnó, va tancar 
el Ple amb una intervenció que va iniciar 
amb una menció especial als tres regidors 
de l’anterior govern que han deixat el seu 
càrrec, així com un agraïment especial a 
la seva pròpia família.

Joaquim Arnó va avançar la que serà la lí-
nia del govern municipal  en aquest man-
dat “seguirem treballant per fer possible 
una millor convivència, allargant la mà 
a aquells que encara no han correspost, 
però no ho farem sense contingut”, va ma-

nifestar tot fent referència a l’oposició del 
PSC, a qui va advertir que “ l’allargarem 
amb ganes de sumar, però amb fermesa 
contra aquell que la vulgui mossegar”.

Tot i reconèixer que la difícil situació de 
crisi econòmica afecta també la gestió 
municipal, l’alcalde va explicar que “hau-
rem de treballar perquè els nostres ciuta-
dans puguin disposar dels serveis que des 

de l’Ajuntament, i dins les nostres compe-
tències, ens sigui possible d’oferir per a 
pal·liar les mancances que es produeixen 
en el nostre entorn”.

Amb tot, Joaquim Arnó va assegurar una 
continuïtat del govern en la línia ence-
tada en el darrer mandat de gestió dels 
recursos municipals de forma rendible 
i eficient cosa que permet  mantenir la 
prestació dels serveis públics necessaris 
per al benestar de la població caldenca. 
En aquest sentit, el recent escollit bat-
lle també va assegurar la renovació de 
l’aposta per les polítiques socials ini-
ciades en els darrers anys que confor-
men “els pilars bàsics de l ’atenció social 
i ocupació, sobretot per als col·lectius 
més desfavorits, joves i gent gran”.
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L’alcalde reparteix el cartipàs municipal
Un mes després de la seva constitució, l’Ajuntament de Caldes ha aprovat en un Ple Extraordinari 
celebrat el passat 11 de juliol el repartiment de las tasques de govern entre els regidors de la majo-
ria (CiU). També es van aprovar els representants als òrgans supramunicipals i el nomenament del 
personal eventual de l’Ajuntament.

El nou cartipàs ha quedat distribuït així:

Joaquim Arnó i Porras

Alcalde-President i Regidor d’Hisenda, 
Promoció Econòmica, Pla General Munici-
pal (gestió i desenvolupament), Comuni-
cacions i Acció Social

Roser Alsina i Ruzafa

Regidora de Cultura i Participació Ciuta-
dana i  Tercera Tinent d’Alcalde

Elisabeth Segura i Gubern

Regidora d’Urbanisme, Habitatge i Via Pú-
blica

Marcos Blázquez i Garcia

Regidor de Govern Local, Serveis Públics i 
Medi Ambient

Francesc Garcia i Cuyás

Salut i Consum i Primer Tinent d’Alcalde

Marc Vergés i Ros

Regidor d’Esports, Joventut i Infància, 
Educació i Noves Tecnologies, Segon Ti-
nent d’Alcalde i Portaveu del grup muni-
cipal de CiU
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En el plenari del dia 11 de juliol també es van aprovar –amb els 
vots a favor dels regidors de CiU i els negatius dels del PSC– les 
retribucions econòmiques del govern amb un sou de 33.600€ 
anuals per a l’alcalde i tres places de personal eventual en Ser-
veis Personals, Promoció Econòmica i Atenció Social. Com va 
explicar el portaveu de CiU, Marc Vergés, el conjunt d’aques-
tes retribucions “representa un 5% menys dels sous de legisla-
tures anteriors”. Respecte al nomenament dels càrrecs even-
tuals, Vergés va manifestar que “som conscients de l’època de 
crisi que patim i que demana una reducció de la despesa però 
també ho som de les necessitats per a fer funcionar els serveis a 
les persones del nostre municipi”.

La resta de punts de l’ordre del dia del Ple va consistir en la 
distribució de representants en òrgans supramunicipals.

L’alcalde reparteix el cartipàs municipal

L’alcalde expulsa del Ple el presumpte 
agressor del regidor Marcos Blázquez
La presència entre el públic que va assistir al Ple del passat 11 de juliol 
del presumpte agressor del regidor Marcos Blázquez –pels fets que van 
tenir lloc ara fa un any– va propiciar que l’alcalde, Joaquim Arnó, fes fora 
de la sala aquest veí i la seva esposa i demanés la presència de la Policia 
Local. Cal recordar que aquest veí es troba en un procés judicial per uns 
fets produïts l´1 d ágost del 2010 que van tenir com a resultat una agres-
sió física al regidor Marcos Blázquez.

El presumpte agressor i la seva esposa van desobeir les ordres de la 
Policia Local d’abandonar la sala i van requerir la presència del cos dels 
Mossos d’Esquadra per sortir pel seu propi peu. El Ple va iniciar-se amb 
un cert retard sobre l’hora prevista perquè fins l’arribada dels mossos, 
el presumpte agressor i la seva esposa van romandre al seu lloc a la sala, 
com la resta de públic assistent.
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Continuen a bon ritme 
les obres a “La Isla”
Les obres de remodelació de barri de “La Isla” ja permeten observar la transforma-
ció que està experimentant el barri amb aquestes reformes. Els treballs continuen a 
bon ritme, tot i les molèsties que aquests causen entre el veïns, sobretot pel que fa 
a entrades i sortides al barri en vehicle.

S’introdueixen modificacions 
a la xarxa Wifi pública

L’alt nombre d’usuaris que a 
dia d’avui s’han donat d’alta a la 
xarxa WiFi gratuïta que l’Ajun-
tament ha posat a disposició 
dels veïns i veïnes de Caldes ha 
propiciat un col·lapse impor-
tant d’aquesta xarxa i alguns 
problemes importants als usu-
aris quan intenten connectar 
amb aquest servei.

Mentre l’Ajuntament intenta resoldre el problema de manca d’ample de banda, ha 
decidit introduir algunes modificacions en aquesta xarxa pública de connexió a In-
ternet. En els darrers dies s’ha comprovat que la quantitat d’usuaris connectats és 
molt alta i col·lapsa un ample de banda que ja és del tot insuficient. Aquest proble-
ma es produeix per la connexió dels usuaris de forma permanent a la xarxa, fet que 
impedeix que d’altres persones ni tan sols puguin tenir-hi accés al llarg del dia. 

Per evitar aquests problemes de connexió i mentre s’estudien diverses opcions per 
tal d’ampliar la xarxa pública –cal recordar que no és un xarxa d’ús domèstic–, s’han 
introduït alguns canvis, com per exemple la interrupció del servei a cada hora de 
connexió. Així, l’usuari ha de tornar a introduir les claus d’accés cada hora per per-
metre un trànsit variable entre tots els ciutadans donats d’alta d’aquest servei.

Agents de la 
Policia Local 
assisteixen a 
diversos cursos 
de formació
Diferents membres del cos policial de 
Caldes han participat en diversos cursos en 
els darrers 9 mesos per a completar la seva 
formació i millorar el servei de seguretat 
del nostre municipi, un servei que compta 
amb una bona qualificació per part de la 
ciutadania. Pràcticament tots els agents 
han participat en algun o altre curs en 
aquests darrers mesos, fet força inusual 
en qualsevol organització policial.

Com ja us vàrem avançar en altres 
edicions del Portada, la recent adquisició 
d’armes elèctriques per a desenvolupar 
les funcions de seguretat de la Policia 
Local ha fet que un total de 8 agents del 
cos hagin rebut cursos per a aprendre l’ús 
d’aquestes pistoles. 

Altres cursos en els que han pres part els 
agents han estat el de monitor de tir (1 
agent), el curs de bastó extensible policial 
(6 agents), el d’actualització d’agents 
de Policia Local (6 agents) i les jornades 
tècniques policials i seminaris, que han 
comptat amb la presència de 4 agents de 
Caldes. 

També cal destacar que l’inspector de la 
Policia Local, Joan Sánchez, ha finalitzat 
els seus estudis de Llicenciatura en 
Criminologia (Universitat de Barcelona), 
fet que confirma la preparació del cos 
caldenc.
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S’aplica un nou sistema per a combatre el mosquit tigre
Caldes és un dels municipis de la comarca que ha signat 
un conveni amb el Consell Comarcal de Maresme per 
intentar frenar la proliferació del mosquit tigre, que ja fa 
alguns anys que afecta la nostra població. El tractament 
que estableix el conveni es basa en l'aplicació de larvicides 
als embornals de la via pública. Els larvicides s'apliquen 
als embornals sifònics o amb acumulació d’aigua que 
es troben a tot el terme municipal. Aquests embornals 
estan connectats al clavegueram i disposen d’un sifó que 
produeix retencions d’aigua i, per tant, poden ser focus de 
cria del mosquit tigre.

Una empresa especialitzada és l’encarregada d’aplicar el 
larvicida directament a l’aigua acumulada dels embornals, 
eliminant així qualsevol larva que hi pugui haver, en tractar-
se d’un dels llocs triats pels insectes per a la posta d’ous. 
La solució que es fa servir conté un 0,5% d’un producte insecticida anomenat Piriproxifen, que imita les hormones de creixement 
dels insectes i que impedeix l’eclosió de les cries de mosquit tigre.

La primera fase d'aplicació dels larvicides l'assumeix econòmicament el Consell Comarcal en la seva totalitat mentre que les 
següents actuacions aniran a càrrec de l’Ajuntament de Caldes, i el Consell facilitarà els grànuls per als tractaments, els materials 
d'aplicació i la formació específica que requereixen les brigades municipals.

A final del mes de juny va finalitzar la primera fase de l’actuació i la segona va iniciar-se al mes de juliol i clourà al setembre. 

Aquesta mesura de lluita contra el mosquit tigre se suma a d’altres que l’Ajuntament ha desenvolupat en els darrers anys i que 
afecta  diferents àmbits, com la redacció d’una ordenança municipal, la vigilància i actuació a tots els espais públics del municipi 
amb risc potencial d’afectació d’aquest tipus d’insecte, sense oblidar la vigilància que s’efectua periòdicament a les propietats 
privades, indrets on es fan els requeriments oportuns, en aquells casos en que hi ha risc de zones de cria de mosquit.

Tot i l’actuació municipal, la col·laboració ciutadana és fonamental en aquest combat per eradicar el mosquit tigre, perquè en la 
majoria de casos, la presència d'aquest molest insecte es dóna dins de propietats privades. 

El sol: un plaer i un risc
La pell és l’òrgan més gran 
del cos, ens protegeix de la 
calor, de la llum solar, de les 
lesions i de les infeccions. 
També ens ajuda a contro-
lar la temperatura corporal, i 
emmagatzema aigua, greix i 
vitamines.
El sol és una font de salut que 
intervé en la síntesi de la vita-
mina D necessària per fixar el 
calci i mantenir els ossos sans, 

alhora que proporciona benestar. El sol per si mateix no és per-
judicial, però únicament si se n’evita la sobreexposició.
L’evidència científica ha demostrat que l’exposició excessiva a 
les radiacions ultraviolades és el factor de risc més important 
per al càncer de pell, especialment per al melanoma. 
De fet, més d’un 80% dels casos de càncer de pell es podrien preve-
nir evitant una exposició excessiva al sol i a les cremades cutànies 
que pugui causar, sobretot en la infantesa i entre 16-18 anys. 
Des d’inicis dels anys setanta, s’ha detectat un pronunciat in-
crement de la incidència dels càncers de pell en poblacions de 

pell clara, estretament vinculats als comportaments i actituds 
personals d’exposició solar, així com a la percepció social que 
el bronzejat és signe de salut i benestar. Aquest, en canvi, és el 
resultat de la resposta de la pell davant l’agressió que li provoca 
un excés de radiació. 

Factors de risc

Els tipus de radiacions cancerígenes per als humans són: les ra-
diacions ultraviolades naturals o artificials.

Exposició excessiva a les radiacions solars ultraviolades
És evident que l’exposició a dosis altes de radiacions 
ultraviolades incrementa el risc de tots els tipus de càncer de 
pell, i aproximadament del 65% al 90% dels melanomes estan 
causats per a l’exposició a les radiacions ultraviolades.

Fonts artificials de radiacions ultraviolades
Les fonts artificials –làmpades i llits de sol– emeten radiacions 
ultraviolades similars a les emeses pel sol del migdia, i es 
considera que segons quines són les fonts utilitzades poden 
ser inclús de major intensitat. Està demostrat que l’ús del sol 
artificial abans dels 30 anys incrementa en un 75% el risc de 
melanoma cutani.
Malgrat això, hi ha la falsa consideració de què el sol artificial és 
més segur que l’exposició directa al sol.
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serveis socials

Les condicions de vida de la gent gran
Des de Serveis Socials presentem les conclusions d’un estudi que s’ha fet sobre les condicions de 
vida de la gent major de 65 anys en els domicilis. Les dades les hem extret a partir d’un qüestionari 
que s’ha omplert a través de 68 entrevistes domiciliàries i la resta d’extreure la informació dels ex-
pedients entre el desembre del 2010 i maig del 2011.

Resultats dels qüestionaris:
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serveis socials

Conclusions :

La gent gran de Caldes que viu en els domicilis viu principalment 
en família, majoritàriament amb el cònjuge, que en situació de 
manca d’autonomia és el cuidador principal. De les persones 
grans que viuen soles, quasi la seva totalitat són dones, fet que 
podem atribuir a una major esperança de vida de les dones en 
aquestes franges d’edat i dècades de naixement.

El règim d’habitatge majoritari és el de propietat, segurament 
adquirit amb l’esforç i treball dels anys precedents. Segurament 
per aquest fet presenten unes condicions bones d’habitabilitat 
perquè hi van fent un manteniment, que segurament és més 
complicat de realitzar quan s’està de lloguer i/o amb pocs in-
gressos per afrontar les reformes necessàries.

L’existència de barreres arquitectòniques les pateix un terç 
de la mostra però no afecta tothom per igual ni per la ma-
teixa causa. La situació afecta diferentment les unitats fa-
miliars segons el nivell de salut i autonomia per superar o no 
els esglaons i rampes, la distribució estructural de l’habitat-
ge i la capacitat econòmica per fer front o no a les reformes 
necessàries per suprimir-les.

Més de la meitat de les persones grans  tenen un cuidador de 
referència a qui recórrer i principalment és el familiar amb qui 
conviuen. Després trobem i en igual proporció els familiars no 
convivents i  terceres persones remunerades per la mateixa 
família.  Cal destacar però, que la proporció de professionals 
qualificats  és d’1 per cada 4 no qualificats.  Segurament això 
és perquè les tasques de cura i suport inclouen tasques especia-
litzades (la higiene personal, cures i medicació i movilitzacions) 
com també suport i realització de tasques domèstiques i per 
tant la dedicació horària i el preu/ hora també és diferent.

Pel que fa al coneixement dels recursos i serveis  podem dir que 
dos terços de la població coneix bé l’existència de Serveis Socials 
i la feina que fa. Molts saben  la major part dels recursos i serveis 
que oferim amb les tramitacions pertinents i altres perquè les 
gaudeixen directament. 

Valoració de l’estudi i dels resultats:

Des de Serveis Socials valorem positivament la realització de 
l’estudi perquè:

1) Confirma la línia de treball actual amb la gent gran i els seus 
familiars.

2) ens ha permès detectar noves demandes i situacions i propo-
sar plans de millora. 

Cal doncs seguir donant a conèixer el servei amb activitats 
participatives, de prevenció i detecció que alhora serveixen 
per millorar la qualitat de vida i ens permeten intervenir en 
plans de treball de millora familiar en els casos que presen-
ten dificultats específiques. Es tracta de seguir fent suport 
i acompanyament tant al depenent com als seus cuidadors i 
facilitar a la població el màxim d’eines i recursos personals 
per preservar el major temps de vida possible la pròpia au-
tonomia i benestar.  En aquest sentit també valorem positi-
vament que la major part de la població sap que davant d’un 
problema o adversitat som un servei de referència on pot 
demanar assessorament i veure si compleix els requisits per 
accedir a les ajudes o a d’altres serveis.
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joventut

Els i les joves de Caldes 
participen durant els me-
sos d’estiu en diverses 
activitats especialment 
adreçades a l’esbarjo i el 
bon temps que caracterit-
zen l’època estival. 
Una de les primeres cites 
en les que han partici-
pat i que dóna inici a 
l’estiu és la Revetlla 
de Sant Joan. Amb 
la col·laboració de la 
Comissió Flama del Ca-
nigó d’Arenys de Mar, 
el jovent de Caldes va 
anar a buscar la Flama 
del Canigó al poble veí 
i la van fer arribar al 
nostre poble perquè 
aquesta flama, que 
simbolitza la unió 
dels Països Catalans, en-
cengués la Foguera Popular, 
que va continuar amb una 
versió reduïda de castell de 
focs artificials, gentilesa 
dels Diables d’Estrac. Tot 
seguit, es va gaudir d’una 
revetlla popular al Parc 
Maragall, amenitzada amb 
la música de JQ DJ, orga-
nitzada de forma conjunta 
per les àrees municipals de 
Cultura i Joventut, amb el 

Activitats estiuenques a 
dojo peR Al jovent de Caldes

patrocini d’establiments 
com La Quadra del Mar  i El 
Frankfurt de Caldes.
El Taller de Cuina 
Jove organitzat enguany 
per l’Àrea de Joventut de 
l’Ajuntament portava per 
títol “Cuina sense pa-
res” i formava part d’un 
programa de l’Àrea de Sa-
lut Pública de la Diputació 
de Barcelona que té com a 
objectiu prinicipal el foment 
d’una alimentació saludable 
entre els joves. Es tracta 
d’una acció pensada per a 
aquest col·lectiu de pobla-
ció perquè molts d’ells ja 
viuen sols, tenen l’opció de 
preparar-se el menjar ells 
mateixos o els agrada pre-

parar algun àpat per a la 
seva colla d’amics/amigues 
i no volen fer sempre el ma-
teix.
Més de 20 participants 
es van posar el davantal 

en aquest taller celebrat 
a l’Espai  Jove de Caldes, 
per a elaborar receptes 
senzilles, econòmiques i 
sobretot, equilibrades. El 
menú que van cuinar aquest 
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Dissabte 27 d’agost
A les 17 h a les pistes de petanca de la 
platja del Bassiot
CAMPIONAT INFANTIL DE PETANCA
TORNEIG DE FESTA MAJOR
Edat: de 4 a 12 anys
Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac

A les 18 h a les pistes 
de vòlei platja
DORMIDA
Consulteu cartell específic i 

web: www.myspace.com/dormidafest 

Organitza: Colla de Diables d’Estrac

Divendres 2 de setembre
De 18 a 22 h al Poliesportiu Municipal
FINALS DEL TORNEIG DE FUTBOL SALA DE 
FESTA MAJOR
Organitza: Club de Futbol Sala Caldes d’Estrac

Dissabte 3 de setembre
De les 10 h a les 21:30 h al Passeig dels Anglesos
FIRA DEL MÓN GASTRONÒMIC I D’ARTESANIA
A càrrec de Fires Evident

A les 18 h a La Fabriqueta (EPEC)
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ: 
“1911 Sobreviure a la tempesta”
Organitza: Arrels Cultura,  Associació Mar i Natura i Gavot Associació

 
A les 19:30 h al Camí Ral 
ACTUACIÓ DELS TRABUCAIRES DE LLINARS DEL 
VALLÈS
Els trabucaries de Llinars del Vallès donaran el tret 
de sortida del Brindis de Festa Major
Col·labora: Arrels Cultura

A les 20 h al Camí Ral
BRINDIS DE FESTA 
MAJOR
Enguany el Camí Ral torna 
a  acollir el brindis de Festa Major. Es podran adquirir 
copes commemoratives
Organitza: Veïns del Camí Ral i Arrels Cultura
Col·labora: Colla de Geganters i Grallers de Caldes d’Estrac
Nota: El Camí Ral estarà tallat a la circulació durant la celebració del brindis i el 
sopar popular

A les 22 h al Camí Ral
SOPAR POPULAR

A continuació (a les 24 h) al Camí Ral
BALL
Organitza: Veïns del Camí Ral i Arrels Cultura

Diumenge 4 de setembre
A les 10 h a les pistes de la petanca de  la platja 
del Bassiot
TORNEIG DE FESTA MAJOR DE PETANCA
Categoria sènior
Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac

De les 10 h a les 21:30 h al Passeig dels Anglesos
FIRA DEL MÓN GASTRONÒMIC I D’ARTESANIA
A càrrec de Fires Evident

A les 18 h al Varador
CURSA-EXHIBICIÓ D’OFNIS (Objectes Flotants 
No Identificats)

Dijous 8 de setembre
A les 10 h
REPICADA GENERAL DE CAMPANES 
EN HONOR A LA MARE DE DÉU DEL 
REMEI
Organitza: Parròquia de Santa Maria

A les 11 h a la Parròquia de Santa Maria
MISSA SOLEMNE CONCELEBRADA 
Organitza: Parròquia de Santa Maria

Tot seguit a la capelleta del Remei
OFRENA FLORAL
Organitza: Arrels Cultura i Parròquia de Santa Maria

De 12 a 14 h i de 17 a 20 h a 
l’esplanada de Can Muntanyà
PARC MÒBIL INFANTIL 

A les 22 h al Parc Joan Maragall  
HAVANERES AMB EL GRUP “Bergantí”

Divendres 9 de setembre
A les 18h al Parc Joan Maragall
ESPECTACLE  FAMILIAR  “La Litxa del Circ”
Espectacle on es desmunta l’essència del circ: 
aconseguir el més difícil encara! Malabars, monocicle 
rodat, equilibris impossibles i bromes diverses.
A càrrec d’UllDistret

A les 23:30 h a l’esplanada de Can Muntanyà
BALL POPULAR AMB L’ORQUESTRA METROPOL

Els components de 
l’Orquestra Metropol, 
amb la seva acurada 
posada en escena i 
un ampli repertori 
engrescaran tothom 
a gaudir d’una nit 
inoblidable



Diumenge 11 de 
setembre
A les 12:30 h a la Pèrgola del Parc 
de Can Muntanyà
RECEPCIÓ A L’OFRENA FLORAL  

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 
Entitats, partits polítics municipals i veïns i veïnes 
de Caldes que ho desitgin podran reunir-se per 
participar en l’ofrena floral.

A les 13 h a la Pèrgola del Parc de Can Muntanyà
OFRENA FLORAL DIADA NACIONAL DE 
CATALUNYA

A les 21 h a la plaça de 
les Barques
CONCENTRACIÓ DE 
TAMBORS 
Les colles de percussió es 
reuniran a la Plaça de les 
Barques per començar a 

animar l’ambient del correfoc.

A les 22 h 
CORREFOC 
Recorregut: Plaça de les 
Barques i Riera fins arribar a 
la Plaça de la Vila 
Colles participants: Colla 
antiga de Canet de Mar, 
Colla del Barri Gòtic, Colla 
de Canet de Mar, Diables 
d’Estrac i colla convidada.
En acabar el Correfoc, RUIXADA a la Plaça de la Vila
(*) Vegeu les mesures de seguretat al dors
Organitza: Colla de Diables d’Estrac

A partir de les 24 h a l’esplanada de Can Muntanyà
NIT JOVE 

A les 24 h  ACTUACIÓ DE “RUMB AL BAR”
A la 1:45 h  ACTUACIÓ D’  “HOTEL COCHAMBRE”

Dissabte 10 de setembre
A les 11 h a la Plaça de 
la Vila
ESCUMADA I 
XERINGADA 
A càrrec del Servei de 
Neteja Pere i Àngel
Grans i petits gaudiran 

d’aquesta festa infantil i familiar.
Amb motiu d’estalviar aigua de consum pels actes de Festa Major que 
ho requereixin, es farà servir l’excedent de l’aigua termal.

A les 16 h a les pistes municipals de petanca
TORNEIG INTERNACIONAL DE PETANCA
Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac

A les 16:30 h a la Plaça del Molí
PLANTADA DE GEGANTS
Colles participants: Cardedeu, Calella, Cornellà de 
Llobregat, Taradell, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys 
de Munt, Malgrat de Mar, Sagrada Família, Iluro, Prat de 
Llobregat, Carretero de Mataró, Vilassar de Mar, Vilassar 
de Dalt i Caldes d’Estrac

A les 18 h 
CERCAVILA DE GEGANTS
Itinerari: sortida de la plaça del Molí continuant per la 
Riera, Carreró, carrers Sant Josep,  Sant Pere, Riera i plaça 
de les Barques.

Tot seguit a la Plaça de les Barques
BALLADA DE TOTS ELS GEGANTS I LLIURAMENT 
DE RECORDS
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Caldes d’Estrac

A les 22 h a l’esplanada de Can Muntanyà
SELECTE CONCERT DE LA PRINCIPAL DE LA 

BISBAL

A les 23:30 h a l’esplanada de 
Can Muntanyà
BALL DE GALA AMB 
L’ORQUESTRA LA PRINCIPAL 
DE LA BISBAL



Exposicions

30è Aniversari dels Gegants de Caldes d’Estrac
Del 26 d’agost al 4 de setembre a la Sala Cultural
Inauguració: divendres 26 d’agost a les 19 h
Horari: matins de dissabte 27 i diumenge 28 d’agost; 
tardes de dilluns 29 agost a divendres 2 de setembre, 
matins i tardes de dissabte 3 i diumenge 4 de setembre.
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Caldes d’Estrac

1911 Sobreviure a la tempesta
Del 3 al 15 de setembre a La Fabriqueta (EPEC)
Inauguració: dissabte 3 de setembre a les 18 h
Consulteu horari a les cartelleres municipals
Organitza: Arrels Cultura, Associació Mar i Natura i Gavot  
Associació

Mesures de seguretat que cal 
seguir durant el correfoc

Manteniu portes i finestres tancades, persianes 
abaixades, aparadors i vidres protegits i tendals 
recollits, i no tingueu roba estesa ni altres elements 
com banderes, etc.

No col·loqueu cap element que pugui obstaculitzar el 
desenvolupament de l’actuació o el pas fluid de la gent 
(testos, taules, cadires, etc).

No llenceu aigua fins que no hagi acabat l’actuació

No enceneu foc ni fumeu a prop de les bosses o 
contenidors del material pirotècnic.

No envaiu l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no 
agafeu ni destorbeu cap dels seus membres.

Utilitzeu vestits i calçat resistent al foc i feu servir els 
complements necessaris per deixar la menor part 
possible de cos sense cobrir i per evitar-ne danys.

Benvolguts convilatans,

Un any més la nostra olla es vesteix de festa per donar la benvinguda a la Festa Major.

Qui m’ho havia de dir, que aquella nena que dormia al bressol sobre unes caixes de cervesa perquè els seus pares 
organitzaven la Festa Major, estaria avui adreçant-se a tots vosaltres com a Regidora de Cultura. Han passat 30 anys des 
d’aleshores i he pogut viure la nostra festa des de totes les seves vessants. 

Aquest any, però, adquireix una dimensió especial per a mi. Amb la il·lusió de començar una nova etapa plena de reptes i 
noves experiències i de treballar des de noves perspectives, sempre de la mà de totes les persones, entitats i associacions 
que amb la seva dedicació ens acompanyen any rere any. També amb l’equip de persones que encapçalem aquest 
consistori, i especialment del meu antecessor, en Francesc, a qui vull agrair especialment el seu suport.

L’any 1981 però, algú més va néixer a Caldes. I, com jo, celebren el seu 30è aniversari. 

La Fàtima i en Busquets, uns importants membres de la nostra comunitat arriben al 2011 gràcies a la feina incansable de 
tots aquells i aquelles que han dedicat una part del seu temps a fer-los ballar i a portar-los arreu com a símbol del nostre 
poble. A tots ells, des del primer que va pensar que a Caldes hi faltaven uns gegants, fins a l’actual Colla:  Moltes gràcies i 
Moltes Felicitats!

Espero que en aquest programa pugueu trobar un racó per gaudir de les activitats que us proposem i oblidar, ni que sigui 
per uns instants, la difícil situació econòmica que estem vivint. Si és així, els meus companys i jo estarem més que satisfets.

Només em queda desitjar-vos a tots una bona Festa Major i convidar-vos a gaudir-la tan intensament com jo ho penso fer.

I us demano que ENTRE TOTS posem els ingredients necessaris perquè l’olla no deixi de bullir!!

Roser Alsina i Ruzafa

Regidora de Cultura i Participació Ciutadana

Amb la col·laboració de

Caldes d’Estrac



joventut

Els infants de Caldes gaudeixen 
del circ i la màgia

Els dies 12 i 15 de juliol, 
els infants assistents al 
Casal d'Estiu L'Espurna 
i al Campus Lúdic-
Esportiu van participar 
de dos tallers molt 
animats i engrescadors. 
Gràcies a la col·laboració 
de la guingueta Sal 
Marina, els nostres 
petits van poder passar 
dues tardes d'allò més 
divertides, embadalits 
pels trucs de màgia 
i les acrobàcies que 
professionals del Circ 

Raluy els van oferir. Agraim des de  l'Ajuntament la iniciativa que ha permès 
oferir activitats engrescadores i originals als nostres infants.

grup de joves consistia 
en un timbla de verdures, 
llenties a l’estil mallorquí i 
com a postre, iogurt amb 
fruites naturals.

A finals del mes de juliol, just 
en el moment de tancar la 
present edició del Portada, 
s’ha programat, com cada 
any, el Campionat In-
termunicipal de Ten-
nis Taula Jove, de forma 
conjunta entre Caldes i les 
poblacions veïnes d’Arenys 
de Mar, Arenys de Munt i 
Canet, que té lloc entre els 
dies 20 i 22 de juliol. El tor-
neig es disputa en dues ca-
tegories, principiant i ama-
teur i obtenen premis els 
dos primers classificats de 
cadascuna d’elles. Aquest 
torneig compta amb la col-
laboració de La Tasqueta de 
Caldes.

També 
a finals de juliol, entre els 
dies 27 i 29, se celebra 
el 4t Campionat de 

Futbolí Jove de 
Caldes d’Estrac, 
una nova i dinàmica 
proposta, d’oci al-
ternatiu que serveix 
per a fomentar l’es-
port en equip.

La  4a Exhibició-
Cursa d’OFNIS 
(Objectes Flotants 
No Identificats) tin-
drà lloc diumenge 4 

de setembre, 
inclòs enguany 
dins dels actes 
de Festa Major 
2011. Una nova 
exhibició d’OFNIS 
o Objectes Flo-
tants de creació 
pròpia hauran de 
surar a la Platja 
del Varador, arri-
bar a la 3a boia de 
la sortida d’embar-
cacions i tornar a 
terra ferma. Amb 

la col·laboració de La Tas-
queta de Caldes es lliuraran 
premis a les embarcacions 
més ràpides i més originals. 
El joves de Caldes hi parti-
ciparan amb un OFNI de prò-
pia creació que, durant la 
setmana del 29 d’agost al 
2 de setembre ells matei-
xos podran crear a l’Espai 
Jove. 

També inclosa en els actes 
de la Festa Major, el jovent 

podrà gaudir de la 
Nit Jove 2011, 
un dels actes més 
esperats per a ells. 
L’11 de setembre, 
Hotel Cocham-
bre serà el grup 
encarregat d’ofe-
rir un concert que 
consistirà en un 
recorregut per 
una gran nombre 
d’èxits musicals 
amb humor i es-
pectacle.
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agenda

EXPOSICIÓ DE PINTURES: “Al meu 
aire” a càrrec d’Eva Monràs
Del 25 de juliol al 7 d’agost a La Fabriqueta (EPEC)
Inauguració: 29 de juliol a les 19 h
Horari: tardes de 18 a 21 h
Organitza: Associació “El somriure dels nens”

EXPOSICIÓ: “Alfons Borrell. Obra 
sobre paper 1956-2010”
Del 29 de maig al 4 de setembre a la Fundació Palau
Horari: de dimarts a dissabte d’11 a 14 h i de 17 
a 20:30 h. diumenges i festius d’11 a 14 h.
Organitza: Fundació Palau

EXPOSICIÓ: 30è ANIVERSARI DELS 
GEGANTS DE CALDES D’ESTRAC
Del 26 d’agost al 4 de setembre a la Sala Cultural
Inauguració: divendres 26 d’agost a les 19 h
Horari: matins de dissabte 27 i diumenge 28 d’agost; 
tardes de dilluns 29 agost a divendres 2 de setembre, 
matins i tardes de dissabte 3 i diumenge 4 de setembre.
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Caldes d’Estrac

CURS D’INICIACIÓ AL CATALÀ 
Tots els dilluns, dimecres i divendres de 17 a 
20 h del 12 de setembre al 10 d’octubre
Places limitades.Inscripcions: del 4 de juliol al 
8 de setembre a La Fabriqueta (EPEC)
Organitza: Servei Local d’Ocupació  de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
Finançat per: Servei de Polítiques de Diversitat 
i Ciutadania de la Diputació de Barcelona 

CURS D’INICIACIÓ A INTERNET: “Troba el Nord”
12, 13 i 14 de setembre de 18:30 a 20:30h 
a la Biblioteca Can Milans
Places limitades. Cal haver fet inscripció prèvia a la 
Biblioteca Can Milans. Organitza: Biblioteca Can Milans

EXPOSICIÓ: “Després del vent”
De l’artista pintor Pere Pujades
Del 17 al 30 de setembre a La Fabriqueta (EPEC)
Inauguració: dissabte 17 de setembre a les 18 h
Consulteu horaris a les cartelleres municipals

TALLER DE LA MEMÒRIA
Del 20 de setembre al 21 d’octubre
Tots els dimarts i dijous de 9:30 a 11:30 h a La 
Fabriqueta (EPEC). Cal fer inscripció prèvia 
a Serveis Socials. Tel. 93 791 00 05
Organitza: Regidoria de Serveis Socials de 
l’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 segon diumenge de mes, d’11 a 14:30 h, l’associació 
té una parada de venda d’espècies, bijuteria i roba 
importada de l’Índia al Parc Joan Maragall. La recaptació 
va destinada a una escola i orfenat a l’Índia.
Per a més informació: www.elsomriuredelsnens.org
i elsomriuredelsnens@hotmail.com
Organitza: Associació “El somriure dels nens”

PETANCA
A les pistes de la platja del Bassiot

Melés els dissabtes a les 18 h.

De l’1 de juliol al 2 de setembre
Melés golfes tots els dimarts i divendres a les 22 h
Organitza: Club de Petanca de Caldes d’Estrac

1 i 3 d’agost a la tarda 
Campionat social de dobletes femenines 
Dobletes formades per sorteig, premis 
als tres primers classificats. Organització 
segons el nombre de participants.
Organitza: Club de Petanca de Caldes d’Estrac

8 i 10 d’agost a la tarda.
Campionat social de dobletes masculines. 
Dobletes formades per sorteig, premis 
als tres primers classificats. Organització 
segons el nombre de participants.
Organitza: Club de Petanca de Caldes d’Estrac

22 i 24 d’agost. 
Torneig Súper Campions. Els tres primers 
classificats dels torneig de dobletes 
femenines i masculines s’enfrontaran entre 
ells. Premi al primer i segon classificat.
Organitza: Club de Petanca de Caldes d’Estrac

27 d’agost a les 17 h
Torneig infantil de Festa Major. Gratuït.
Per a infants de 4 a 12 anys, premis 
per a tots els participants.
Organitza: Club de Petanca de Caldes d’Estrac

AGOST-SETEMBRE 2011
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agost - setembre dia a dia
agenda

Divendres 5 d’agost
A les 18 h al Parc Joan Maragall
HORA DEL CONTE
“Contes a la fresca” a 
càrrec de Verónica Luna
Organitza: Biblioteca Can Milans

Dissabte 13 d’agost
A les 18 h a la Sala Cultural
PETANCA. ASSEMBLEA GENERAL 
Organitza: Club de Petanca 
de Caldes d’Estrac

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

Diumenge 21 d’agost
Durant tot el dia al 
Passeig dels Anglesos
FIRA DE PINTURA
Organitza: Arrels Cultura

Durant tot el dia al 
Parc Joan Maragall
FIRA D’ALIMENTACIÓ I ARTESANS 
Organitza: Arrels Cultura

Divendres 26 d’agost
A les 19 h a la Sala Cultural
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
DEL 30è ANIVERSARI DELS 
GEGANTS DE CALDES D’ESTRAC
Organitza: Colla de Geganters 
i Grallers de Caldes d’Estrac

Dissabte 27 d’agost
A les pistes de vòlei platja
DORMIDA
Més informació al programa 
de Festa Major i al web
http://www.caldetes.cat 

Dimecres 21 de setembre
 “SORTIM A PASSEJAR”
Passejades en grup pel municipi 
dirigides a la gent gran de Caldes.
Cal inscripció prèvia a Serveis 
Socials de l’Ajuntament. 
Tel. 93 791 00 05 
Organitza: Regidoria 
Serveis Socials Ajuntament 
de Caldes d’Estrac

Divendres 23 de setembre
A les 18 h a la Biblioteca 
Can Milans
HORA DEL CONTE
Conte i taller: “Ja ha arribat 
la tardor”, a càrrec de la 
Biblioteca Can Milans
Organitza: Biblioteca Can Milans

A les 22 h a la Sala Cultural
TEATRE: “El sopar dels idiotes” 
a càrrec d’Strak Teatre
Venda anticipada d’entrades 
a partir del 5 de setembre 
a l’estanc del Camí Ral 
Organitza: Associació 
Cultural Strak Teatre

Dissabte 24 de setembre
A les 22 h a la Sala Cultural
TEATRE: “El sopar dels idiotes” 
a càrrec d’Strak Teatre
Venda anticipada d’entrades 
a partir del 5 de setembre 
a l’estanc del Camí Ral 
Organitza: Associació 
Cultural Strak Teatre

Diumenge 25 de setembre
A les 19 h a la Sala Cultural
TEATRE: “El sopar dels idiotes” 
a càrrec d’Strak Teatre
Venda anticipada d’entrades 
a partir del 5 de setembre 
a l’estanc del Camí Ral 
Organitza: Associació 
Cultural Strak Teatre

Maresme Digital (m1tv) emetrà un 
resum de la Festa Major  2011

El canal de televisió públic del Maresme enregistrarà els actes més 
destacats de la Festa Major per fer-ne un programa especial que es 
podrà veure el proper 13 de setembre a partir de les 22:30 hores.

Si no podeu veure el resum de la Festa Major el dia indicat, m1tv 
en farà redifusió el mateix dia 13 de setembre a les 00:30 h, i el 
14 de setembre a les 10 h, 12 h, 17 h i 18:30 h.

A més, el programa també estarà disponible al servei a la carta 
d'aquest canal de televisió, al web www.m1tv.cat.

A més, l’informatiu “24 Hores Maresme” també dedicarà part 
del seu temps dia a dia a parlar de la Festa Major. El 24 Hores 
Maresme s’emet cada dia a les 20:30h a m1tv i es repeteix a les 
22:00h. Us recordem que m1tv està disponible al canal 24 de la 
TDT del Maresme.

Diumenge 28 d’agost
MINI-CREUER PER 
AMPURIABRAVA
Preu: 36 €, més 6 € del vaixell.
No socis: 40 € més 6 € del vaixell
Inscripcions: Local de l’Agrupació 
de Pensionistes. Tel. 93 791 17 50
Organitza: Agrupació de 
Pensionistes i Tercera Edat 
de Caldes d’Estrac

Dimecres 31 d’agost
A les 17 h a La Fabriqueta (EPEC)
XERRADA: “Resiliència, com 
fer front a l’adversitat”
Organitza: Àrea de Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac amb la col·laboració 
de l’Agrupació de Pensionistes i 
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

FESTA MAJOR DE 
CALDES D’ESTRAC
Del 3 a l’11 de setembre
Consulteu programa 
específic

Dilluns 12 de setembre
A les 18:30 h a la 
Biblioteca Can Milans
CURS D’INICIACIÓ A 
INTERNET: “Troba el Nord”
Places limitades. Cal haver 
fet inscripció prèvia a la 
Biblioteca Can Milans.
Organitza: Biblioteca Can Milans

Dimecres 14 de setembre
“SORTIM A PASSEJAR”
Passejades en grup pel municipi 
dirigides a la gent gran de Caldes.
Cal inscripció prèvia a Serveis 
Socials de l’Ajuntament. 
Tel. 93 791 00 05 
Organitza: Regidoria 
Serveis Socials Ajuntament 
de Caldes d’Estrac

Dissabte 17 de setembre
A les 18 h a La Fabriqueta (EPEC)
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ: 
“Després del vent”
De l’artista pintor Pere Pujades
Consulteu horaris a les 
cartelleres municipals
Organitza: Gavot Associació
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esports

Per segon any consecutiu, les platges de Caldes han estat esce-
nari del Torneig de Tennis Platja Hotel Colon Thalasso-Thermal. 
Després de l’èxit de la passada edició, els organitzadors, Dani 
Fanlo i Allbeachtennis han volgut repetir competició i així, el dia 
3 de juliol, més de 100 inscrits es van acostar a la nostra platja 
per competir en aquest esport. Tot i ser un torneig amateur, ju-
gadors i jugadores del circuit català de Tennis Platja, prefereixen 
acudir a la cita caldenca que atendre als torneigs puntuables, 
fet que atorga un cert prestigi a la prova que any rere any “es va 
consolidant com un clàssic a la vila”, explica Dani Fanlo.

L’ambient del torneig va ser festiu i distès i, amb l’esport com a 
vincle, es va viure una gran jornada. Els guanyadors van ser, en 
categoria masculina i per segon any consecutiu, Àlex  Albors 
(campió de Catalunya de beachtennis l’any 2008) i Cristian Al-
bors (repeteixen 1era posició respecte l’any passat). En cate-
goria femenina les guanyadores han estat Rosa Sitjà i Marta 
Ferraz i en la categoria mixta, el premiats van ser Rosa Sitjà i 
Richard Mast.

El tennis platja és un esport emergent que es practica normal-
ment a les platges, tot i que ja hi ha clubs que han introduït pis-
tes amb sorra de platja. La dimensió de la pista és de 8x8 m. i la 
xarxa es fixa a un alçada de 1,70 m. Es puntua com al tennis i es 
juga per parelles amb joc de volea.

Obertes fins al 31 d’agost 
les inscripcions gratuïtes 
al complex esportiu 

S’han obert ja les inscripcions al complex esportiu municipal 
per a la propera temporada que començarà el mes de setembre. 
Les inscipcions gratuïtes per a practicar algun tipus d’esport o 
fer ús del gimnàs i participar d’alguna de les activitats dirigides i 
programades es tanquen el 31 d’agost.

Entre les activitats que s’hi poden practicar es troben les que es-
tan dirigides per monitor, cicle indoor, rocòdrom, natació per a 
nadons, infants i adults, i fitness, amb l’ampliació de la sala amb 
nova maquinària. També es pot realitzar un entrenament perso-
nal i obtenir assessorament en dietètica i nutrició.

El tennis platja 
torna amb èxit al 
nostre litoral
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entitats

Activitat 
intensa dels 
Amics del Bonsai
Els membres d’aquesta entitat caldenca 
no paren. Són moltes les activitats en les 
que han participat i ja tenen programades 
d’altres en les que donen a conèixer totes 
les disciplines en les que treballen, sem-
pre en l’entorn de la natura.

Així, a més de col·laborar en les Jornades 
Gastronòmiques del Bolet –amb una de-
mostració de com treballar la fusta i la 
poda del bonsai–, la presentació de la Pe-
solada, i organitzar l’exposició de bonsais 
de Setmana Santa, l’entitat ha participat a 
certamens com la Fira de l’Arbre de Mataró 
i d’altres mostres a poblacions com Arenys 
de Mar, Arenys de Munt i Canet de Mar.

Els Amics del Teatre preparen 
la nova temporada
Després de l’última 
sortida al divertit i 
original musical infantil 
“Càsting”, l’associació fa 
una aturada fins passat 
l’estiu i prepara la nova 
temporada. Així, l’entitat 
ja ha programat la 
primera sortida que farà 
a Barcelona, en concret, 
al gran musical d’èxit 
més que reconegut “Els 
miserables”. 

L’obra, que té una dura-
da de 2h i 50 minuts, es 
fa al Barcelona Teatre 
Musical, el dijous dia 20 d’octubre i comença a les 20:30 h (la sortida des de 
Caldes serà des de l’Hotel Estrac a les 19 h). Tots els que us volgueu assistit-hi, 
teniu temps fins a principis de setembre per fer la vostra reserva. Per a consul-
tar preus o qualsevol dubte, podeu adreçar-vos a amicsdelteatre@hotmail.com 
o bé trucar al telèfon 937 912 352.

El Somriure 
dels Nens obre 
una delegació 
a Palma de 
Mallorca
La nova delegació de Mallorca de l’entitat 
caldenca compta ja amb més de 10 socis i 
també ha aconseguit la donació de dues 
ambulàncies per part del Govern de les 
Illes Balears, a través de la seva Conselleria 
de Salut i Consum, amb la col·laboració de 
Banc de Recursos,  Mallorca Solidària i l’em-
presa de Ambulàncies i Emergències SA.

A banda, la presidenta de l’entitat, la Xè-
nia, ha tornat a l’Índia per a seguir de prop 
el desenvolupament  de la tasca solidària 
que aquesta entitat caldenca realitza a la 
zona, que es va iniciar amb la construcció 
d’una escola.

Es presenta l’ASSEMBLEA 
NACIONAL CATALANA a Caldes

El divendres 15 de juli-
ol 2011 es va convocar, 
a Caldes, una sessió in-
formativa sobre el de-
senvolupament de l’AS-
SEMBLEA NACIONAL 
CATALANA que des de 
la celebració de la Con-
ferència Nacional per a 
l’Estat propi, celebrada 
al Palau de Congressos 
de Barcelona el passat 30 

d’abril, s’està estenent arreu del territori català.

Convidats per la Plataforma Cívica de Caldes, Roser Loire (àmbit de la cooperació in-
ternacional) i Pere Pugès (“històric” de l’Assemblea de Catalunya i militant del PSC), 
tots dos membres del Secretariat de l’ANC, varen explicar als assistents aquesta 
acció en curs que dóna continuïtat al potencial en moviment a Catalunya des de les 
consultes socials i les manifestacions multitudinàries de l’any passat.

Al Maresme, l’ANC va progressant a través de la creació d’assemblees locals, l’últi-
ma de les quals ha estat la de Vilassar 
de Dalt el 16 de juliol. L’ANC ha previst 
tancar aquest procés participatiu el 
pròxim mes novembre amb la seva 
constitució definitiva.    

Per completar la informació podeu ac-
cedir a les declaracions, full de ruta, full 
d’inscripció (a títol individual) i altres 
documents a través del web de l’ANC: 
www.assemblea.cat
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reciclatge

Nova campanya de foment del reciclatge 
Caldes és un dels 14 municipis del 
Maresme que participa en una cam-
panya d’educació ambiental endegada 
pel Consell Comarcal del Maresme que 
amb l’eslògan Apunta-t’ho: Recicla 
bé! pretén conscienciar la població 
de la necessitat no només de reciclar, 
sinó de fer-ho bé: dipositant cada resi-
du en el contenidor que li pertoca. El 
dies 1 i 2 de juliol, el mercat setmanal 
de divendres i l’entorn del mercat mu-
nicipal van ser l’escenari on diversos 
educadors ambientals van mostrar a 
la població la manera de dipositar els 
residus en cadascun dels contenidors.

Els objectius de la campanya consis-
teixen en una reducció dels impropis 
(deixalles que no corresponen al con-
tenidor on han estat abocades) que 
es generen en els contenidors d’en-
vasos/embalatges lleugers, vidre i 
paper/cartró; promoure una correcta 
separació dels residus en origen per, 
així, garantir la seva màxima recupe-
ració; promoure la recollida selectiva 
i fomentar l’ús de les deixalleries i, es-
pecialment, la recentment incorpora-
da deixalleria mòbil.

A més del desplegament d’educa-
dors ambientals a cada municipi, 
la campanya també seguirà altres 
estratègies com accions concretes 
d’educació ambiental adreçades 
a col·lectius organitzats, com els 
centres d’ensenyament (2n Cicle 
d’Educació Infantil i ESO durant els 
mesos de setembre i octubre), enti-
tats i associacions ciutadanes.

Si voleu anunciar i/o publicar qualsevol  
activitat de la vostra entitat, envieu-nos 

material gràfic i un resum al correu electrònic:
premsa@caldetes.cat
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????sala de sessions

Acords del Ple extraordinari de l’11 de juliol de 2011
1.  Donar compte dels Decrets d’Alcaldia que afecten 

al Cartipàs Municipal. (Punt sense votació)

2.  Nomenaments representants al Consell Escolar 
del CEIP Sagrada Família. Titular, Marc Vergés Ros i 
suplent, Roser Alsina Ruzafa.

Aprovat per 6 vots a favor de CiU i 5 abstencions del PSC

3.  Nomenaments representants al Consell Municipal 
Escolar Municipal. Titular, Marc Vergés Ros 
(suplent, Roser Alsina Ruzafa). Per CiU, Marc Vergés 
Ros (suplent, Roser Alsina Ruzafa). Pel PSC-PM, 
Ramon Riesco Álvarez (suplent, Rosabel Cantenys 
Montsant.)

Aprovat per unanimitat

4.  Nomenaments representants a la Comissió 
Informativa de Ple i a la Comissió Especial de 
Comptes.

Comissió Informativa de Ple: 

President, Joaquim Arnó Porras o regidor en qui 
delegui 
Vicepresident, Francesc Garcia Cuyás o regidor en 
qui delegui 
Vocals: Marc Vergés Ros o regidor en qui delegui
Rosabel Cantenys Montsant (suplent, Sergi Saurí 
Marchant)
Miquel González Monforte (suplent, Àngels 
Massisimo i Sánchez de Boado)
Secretari: El Secretari/ària-Interventor/a de 
l’Ajuntament, o funcionari en qui delegui

Comissió Especial de Comptes: 

President, Joaquim Arnó Porras o regidor en qui 
delegui 
Vicepresident, Francesc Garcia Cuyás o regidor en 
qui delegui 
Vocals: Elisabeth Segura Gubern o regidor en qui 
delegui
Sergi Saurí Marchant (suplent, Ramon Riesco 
Álvarez)
Miquel González Monforte (suplent, Àngels 
Massisimo i Sánchez de Boado)
Secretari: El Secretari/ària-Interventor/a de 
l’Ajuntament, o funcionari en qui delegui

Aprovat per unanimitat

5.  Nomenaments representants al Consorci per 
al Tractament de Residus Sòlids Urbans del 
Maresme. 

    Marcos Blázquez García (suplent, Elisabeth Segura     
Gubern).

Aprovat per 6 vots a favor de CiU i 5 abstencions del PSC

6.  Nomenaments representants a la Mancomunitat 
Intermunicipal per a l’abastament de l’aigua 
procedent del riu Ter.

     Marcos Blázquez García (suplent, Elisabeth Segura 
Gubern).

Aprovat per 6 vots a favor de CiU i 5 abstencions del PSC

7.  Nomenaments representants al Consorci de 
Promoció Turística “Costa del Maresme”.

    Joaquim Arnó Porras (suplent, Marcos Blázquez 
García).

Aprovat per 6 vots a favor de CiU i 5 abstencions del PSC

8.  Nomenaments representants al Consorci de 
Comunicació Local.

    Marc Vergés Ros (suplent, Marcos Blázquez García).

Aprovat per 6 vots a favor de CiU i 5 abstencions del PSC

9. Nomenaments representants al Consorci de 
Localret.
    Marc Vergés Ros (suplent, Marcos Blázquez García).

Aprovat per 6 vots a favor de CiU i 5 abstencions del PSC

10.  Nomenaments representants a l’Associació de 
pescadors, afeccionats i usuaris de la varada 
d’embarcacions de la platja de Caldes d’Estrac.

       Marc Vergés Ros (suplent, Marcos Blázquez García).

Aprovat per 6 vots a favor de CiU i 5 abstencions del PSC

11.  Nomenaments representants a l’Agrupació de 
Defensa Forestal “Serralada de Montalt”.

      Marcos Blázquez García (suplent, Elisabeth Segura 
Gubern).

Aprovat per 6 vots a favor de CiU i 5 abstencions del PSC

12.  Nomenaments representants al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament.

      Roser Alsina Ruzafa (suplent, Joaquim Arnó Porras).

Aprovat per 6 vots a favor de CiU i 5 abstencions del PSC

13.  Nomenaments representants a l’Associació del 
Pla Estratègic Litoral de la Regió Metropolitana 
de Barcelona.

       Elisabeth Segura Gubern (suplent, Joaquim Arnó 
Porras).

Aprovat per 6 vots a favor de CiU i 5 abstencions del PSC

14.  Nomenaments representants a la Junta de 
Compensació del Sector Fornaca.

       Elisabeth Segura Gubern (suplent, Joaquim Arnó 
Porras).

Aprovat per 6 vots a favor de CiU i 5 abstencions del PSC

15.  Nomenaments representants a la Comissió 
Política del Litoral.

       Joaquim Arnó Porras (suplent, Elisabeth Segura 
Gubern).

Aprovat per 6 vots a favor de CiU i 5 abstencions del PSC

16.  Nomenaments representants al Consorci de Viles 
Termals de Catalunya.

       Joaquim Arnó Porras (suplent, Marcos Blázquez 
García).

Aprovat per 6 vots a favor de CiU i 5 abstencions del PSC

17.  Nomenaments representants a la Comissió 
Paritària de la Creu Roja.

      Francesc García Cuyás (suplent, Roser Alsina 
Ruzafa).

Aprovat per 6 vots a favor de CiU i 5 abstencions del PSC

18.  Nomenaments representants a la Fundació 
Privada Mercedes Torres.

      Joaquim Arnó Porras, President.

Aprovat per 6 vots a favor de CiU i 5 abstencions del PSC

19. Nomenaments representants a la Fundació Palau.
       Joaquim Arnó Porras, Alcalde.

Aprovat per 6 vots a favor de CiU i 5 abstencions del PSC

20.  Nomenaments representants al Consorci per a la 
Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la 
Demarcació de Mataró.

       Joaquim Arnó Porras (suplent, Marcos Blázquez 
García).

Aprovat per 6 vots a favor de CiU i 5 abstencions del PSC

21. Constitució de Grups Polítics i designació de 
portaveus.

Convergència i Unió (CiU): 

Joaquim Arnó Porras, Francesc García Cuyás, 
Marc Vergés Ros (portaveu), Roser Alsina Ruzafa 
(portaveu suplent), Elisabeth Segura Gubern, 
Marcos Blázquez García.

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PM):

Rosabel Cantenys Montsant (portaveu), Sergi Saurí 
Marchant, Miquel González Monforte (portaveu 
suplent), Àngels Massisimo Sánchez de Boado, 
Ramon Riesco Álvarez.

Aprovat per unanimitat

22.  Fixar periodicitat Plens Ordinaris. Les sessions 
ordinàries del Ple de la Corporació se celebraran 
cada tres mesos, el darrer dilluns no festiu dels 
mesos de gener, abril, juliol i octubre a la Sala de 

Sessions de l’Ajuntament o lloc habilitat a l’efecte.  
L’hora de celebració serà a les 20 hores. L’Alcalde 
podrà ajornar o avançar la celebració de les 
sessions ordinàries del Ple, quan el dia fixat sigui 
festiu o es trobi inclòs en un període vacacional.

Aprovat per 6 vots a favor de CiU i 5 en contra del PSC

23.  Delegació a la Junta de Govern Local. Es deleguen 
les competències legals en la Junta de Govern.

  Aprovat per 6 vots a favor de CiU i 5 abstencions del PSC

24.  Aprovar les retribucions per assistència a les 
sessions dels òrgans col·legiats i per a grups 
polítics.

Assistència a sessions del Ple Municipal 65 euros 
per cada assistència efectiva a sessió, establint-
se un import màxim de 390 euros  anuals per 
cada regidor, amb independència del  nombre de 
sessions que celebri el ple municipal

Assistència a sessions de la Junta de Govern 
Local dels membres que en formen part, així com 
dels regidors delegats que hi assisteixen com a 
convidats del senyor Alcalde, en 200 euros per 
assistència efectiva a cada sessió,  establint-se un 
màxim de 18 sessions anuals per regidor. 

Cada Grup polític disposarà d’una dotació 
determinada amb la finalitat de disposar dels 
recursos adients per desenvolupar les seves 
funcions percebran: 500 euros /any per cada 
regidor que els integrin. 

Aprovat per 6 vots a favor de CiU i 5 abstencions del PSC

25.  Nomenaments representants al Consell Esportiu 
Municipal.

Per l’Ajuntament, Marc Vergés Ros (suplent, Roser 
Alsina Ruzafa).

Pel PSC-PM: Ramon Riesco Álvarez (suplent, Miquel 
González Monforte).

Aprovat per unanimitat

26. Retribucions Alcaldia. 

S’estableix la retribució econòmica anual de 
l’alcalde, Joaquim Arnó i Porras –en la seva condició 
de  membre de la Corporació que desenvolupa les 
seves funcions en règim de dedicació exclusiva 
en funció de les atribucions que te conferides per 
llei– de 33.600 euros, que es percebran en catorze 
pagues, dotze corresponents a les mensualitats 
de l’any i les dues restants corresponents a les 
mensualitats de juny i desembre. 

Aprovat per 6 vots a favor de CiU i 5 en contra del PSC

27.  Aprovació de la plaça de Personal Eventual de 
l’àrea de Comunicació i Imatge.
S’aprova la plaça de Coordinador de comunicació, 
imatge i protocol amb dedicació ordinària

Aprovat per 6 vots a favor de CiU i 5 en contra del PSC

28.  Aprovació de la plaça de Personal Eventual de 
l’àrea de Serveis Socials.

Es crea el càrrec de Coordinador de l’Àrea de 
Serveis Socials i Atenció a les Persones, amb una 
dedicació de mitja jornada

Aprovat per 6 vots a favor de CiU i 5 en contra del PSC

29.  Aprovació de la plaça de Personal Eventual de 
l’àrea de Promoció Econòmica.

S’incorpora a la plantilla de personal el càrrec de 
Coordinador de l’Àrea de Promoció Econòmica. 

Aprovat per 6 vots a favor de CiU i 5 en contra del PSC
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tribuna

Insistim:  governant amb una visió 
global  i optimistes amb l’entesa 

necessària

Alternativa i oposició
Síntesi del nostre discurs del  Ple de constitució de 
la Corporació municipal.
En primer lloc, agraïm la confiança de tothom que ens anima 
a treballar pel bon futur de Caldes i agraïm a tots els votants 
la participació a les Eleccions.  També voldríem indicar algunes 
consideracions prou significatives : 

            - El resultat d’aquestes Eleccions de Caldes ens indica 
que l’abstenció i    vots en blanc ( 816 ) ocupen el primer lloc, 
seguit de CIU a l’alcaldia, del PSC-PM a l’oposició com alterna-
tiva  i el PPC sense representació.

Cap dels partits polítics no hem aconseguit implicar al grup 
més nombrós de l’electorat. Aquesta realitat ens fa reflexio-
nar. De tots els que tenim la responsabilitat de treballar i vet-
llar per la cosa pública, és als regidors del govern i a l’Alcalde  a 
qui  correspon la  major responsabilitat de dignificar dia a dia 
la política municipal, aconseguir la implicació dels ciutadans i 
allunyar la crispació del nostre municipi. L’equip de govern té 
aquest gran compromís a les seves mans.  Per la part que ens 
toca ens comprometem a cooperar.

             - L’Ajuntament queda constituït com fins ara: 6 regidors 
CIU i 5 PSC-PM. Un regidor separa la minoria de la majoria ab-
soluta. 

Com oposició i alternativa, i en benefici de TOTS els caldencs i 
caldenques, ens correspon vigilar l’acció de govern que ha de 
governar en interès de TOTS els caldencs, independentment del 
sentit del seu vot. Per tant, tenim el deure de fiscalitzar i contro-
lar l’acció de govern al nostre Ajuntament. Ho farem amb tot el 
respecte i educació, de manera ferma, però constructiva, amb 
projectes alternatius segons la nostra visió, amb bel.ligerància 
per defensar el model de poble que volem i amb exigència amb 
el promès en el programa electoral i no complert.

L’experiència viscuda del 2007 al 2011, amb el mateix Alcalde, 
ens porta a iniciar la legislatura amb certes preocupacions: el 
programa de govern sense model de poble a llarg termini; l’in-
compliment del mateix durant la darrera legislatura; la mala 
execució de les accions de govern; el desgavell econòmic (en-
cara no ś han liquidat els comptes de 2009 i 2010, per exem-
ple), un element clau pels propers 4 anys; i el tarannà (sense 
tolerar alternativa, diàleg ni consens).

Com a grup d’alternativa, tenim molt clar, que les confronta-
cions polítiques no ś han d’elevar a personals i han de trans-
còrrer amb tranquil.litat normal. Però l’oposició sovint respon 
a accions de govern. És l’equip de govern qui ha d’evitar que 
els ciutadans vegin la funció pública com a font de divisió i 
crispació social. Nosaltres estem disposats a donar suport i 
consens, per a millorar el que tenim i en benefici de  TOTA la 
ciutadania.

Agraïm la tasca dels regidors que pleguen i donem la benvin-
guda als nous.

Desitgem sort al nou govern. Que governi amb valors democrà-
tics, transparència i en interès de TOTS els caldencs i caldenques, 
perquè la seva sort serà la de tots, de tot el poble de Caldes.

Hem començat a governar en aquest inici del man-
dat 2011-2015, hem començat a decidir.  L’objectiu 
del Govern és gestionar els recursos públics en bé 
de l’interès general, i d’una manera eficient i respon-
sable. Totes les decisions no agradaran a tothom i les 
critiques constructives són i seran ben rebudes, que 
no les argumentades tergiversadament i amb un clar 
objectiu de confondre a la ciutadania de Caldes.

No cal que repetim més vegades que ens trobem en 
temps de crisi i la gestió davant d’aquesta situació 
encara té un grau més de complexitat.  A vegades 
haurem de prendre decisions que fins i tot no seran 
del nostre agrat, però tindrem clar que la decisió 
es basarà en mantenir els millors serveis mínims a 
la ciutadania i, si cal, renunciant a altres serveis els 
quals, davant aquesta situació, ens podem estalviar, 
com a mínim provisionalment.

Una situació complexa, sí, però ens ho mirem des de 
l’optimisme i tot plegat s’ha de fer des de l’apropa-
ment, des de l’honestedat, des de la transparencia, 
des de la col·laboració i l’entesa. 

L’entesa per Caldes és possible, sobretot per mit-
jà d’un Govern, nosaltres, que sàpiga gestionar bé 
la majoria absoluta amb l’objectiu de sumar i cons-
truir, amb l’objectiu de ser transparent i actuar pel 
bé comú;  i una oposició que dugui a terme un bo i 
necessari control, una oposició contundent, d’acord, 
però a la vegada constructiva.    

En aquest context, “Entesa” no significa estar al 100% 
d’acord en tot, ja que cadascú ha de tenir el seu pa-
per.  “Entesa” ha de significar actuar per construir, 
actuar per sumar, actuar per millorar, actuar per 
controlar, actuar per unir, actuar per fer de Caldes 
un poble cada cop millor.   

Algú pot arribar a dir que parlem d’una utopia.  
Doncs no. Només  manca voluntat i deixar d’una 
banda les rancúnies. Temps al temps. Al cap i a la 
fi, Caldes s’ho mereix, i els seus habitants també.  I 
allò que es diu que “hi ha més coses que ens unei-
xen que no pas ens separen”, al final serà o ha de 
ser palpable per a tothom. 
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Si tú me dices ven lo dejo todo... pero dime ven
Albert Espinosa

“’No desitges poder ser feliç en tots 
els aspectes de la teva vida? No ha-
ver d’acceptar res que no t’agradi? 
Sentir que la vida és controlada per 
tu en comptes d’anar a rebuf d’ella 
al vagó 23?’. No vaig respondre. Fi-
nalment em va mirar i em va deixar 
anar les tres preguntes que portava 
anys desitjant que algú em fes: ‘vols 
o no vols controlar la teva vida? Vols 
o no vols ser amo dels teus mo-
ments? Vols?’. I vaig dir que sí, el sí 
més alt i més potent que ha sortit 
dels meus quaranta anys de vida”. 
En Dani es dedica a buscar nens 
desapareguts. En el mateix instant 
en què la seva parella fa les maletes 

per abandonar-lo, rep la trucada telefònica d’un pare que, desesperat, li 
demana ajuda. El cas el conduirà fins a Capri, lloc on ressorgiran records 
de la seva infantesa i dels dos personatges que van marcar la seva vida: 
el Sr. Martín i el George. El retrobament amb el passat portarà en Dani a 
reflexionar sobre la seva vida, sobre la història d’amor amb la seva pare-
lla i sobre les coses que realment importen.

lectures recomanades per la Biblioteca can Milans

IN
FA

N
TI

L

N
O

V
EL

·L
A

N
O

 F
IC

CI
Ó PE

L·
LÍ

CU
LA

La croada dels nens
Bertolt Brecht; Carme Solé Vendrell

Per primera vegada surt a la 
llum, magníficament il·lustrat 
per Carme Solé Vendrell, el gran 
poema èpic La croada dels nens 
del dramaturg i poeta alemany 
Bertolt Brecht. Una història 
crua, un retrat demolidor de la 
guerra i un al·legat per a la fra-
ternitat i la pietat humanes. Es-
crit després de la Segona Guerra 
Mundial, narra la tràgica peripè-
cia d’un grup de nens orfes (ale-
manys, polonesos i jueus) que el 
1939 fugen junts buscant un lloc 
on refugiar-se i acaben perduts 
en la neu. Un poema antibel-

licista, contundent i commovedor, convertit en un extraordinari 
llibre il·lustrat per a nens majors de deu anys.

ACTIVITATS AGOST
Divendres 22, hora del conte d’estiu: Contes a la fresca,

a càrrec de Verònica Lluna. A les 18.00h. al Parc Maragall.
Durant tot el mes: Apunta’t al CLUB DE 
LECTURA de la Biblioteca Can Milans.

Més inforamció al bloc (http://bibliotecacanmilans.
blogspot.com) o al telèfon 93 791 30 25.

T’AGRADARIA SER MEMBRE DEL CLUB DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA? 

Un club de lectura està constituït per un grup de persones que es reuneixen lliu-
rement per llegir obres proposades prèviament amb el propòsit de comentar-les, 
intercanviar opinions i, així, poder desenvolupar el coneixement i l’interès  per la 
lectura. 

El club s’iniciarà el mes de setembre. 

Només cal que vingueu a la biblioteca a inscriure-us.  

Per a més informació també podeu trucar al 937 913 025 o bé consultar el bloc de 
la biblioteca: http://bibliotecacanmilans.blogspot.com/ 

Us proposem una tardor plena de llibres i bones xerrades!

W de wikileaks / Bruno Cardeñosa
Al descobert: trames ocultes del 
poder, mentides de la guerra, ma-
niobres dels grans bancs, hipocre-
sies dels més poderosos, criminals 
de guant blanc, execucions de pre-
sumptes enemics públics, espies 
disfressats d’ambaixadors, diplo-
màtics al servei de grans empreses, 
dictadures amigues enfront de de-
mocràcies enemigues, corrupció 
en despatxos oficials, llibertats 
amenaçades, terroristes al serveis 
de governs. Conseqüències: matar 
els missatgers, difamar, mentir, 
perseguir-los, arrestar-los, pro-
cessar-los, enganyar-los... Aquest 
llibre és un estudi complet sobre la 

figura de Julian Assange i Wikileaks, les seves llums i ombres, però amb 
les informacions presentades sense pressió ni prejudicis, oferint les 
peces que faltaven per entendre el món i el que hi succeeix. Com una 
sèrie d’espionatge internacional, les filtracions de Wikileaks sumen un 
nou capítol cada dia. En aquesta cerca per recollir informació veraç i 
per intentar entendre el fenòmen, encara en evolució, és en la qual 
s’ubica Bruno Cardeñosa.

Bicicleta, cullera, poma / Carles Bosch
La tardor de 2007, a Pasqual 
Maragall se li va diagnosticar 
Alzheimer. Superat el cop inicial, 
ell i la seva família inicien una 
croada contra la malaltia, i des 
del primer moment, aquesta 
pel·lícula es converteix en 
testimoni d’excepció. Amb 
intel·ligència, sinceritat i bon 
humor, Maragall es deixa retratar 
juntament amb la seva família i 
el metges per deixar constància 
del dia a dia de la seva lluita 
personal. Dos anys de seguiment 
a un pacient excepcional 
disposat que els científics trobin 

la cura abans que la xifra de 26 milions de malalts de tot el món es 
multipliqui per 10. Una pel·lícula dura però optimista malgrat tot.
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