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L’1 de maig celebrem el 20è aniversari de la Biblioteca Can Milans, 
un equipament municipal del que ens sentim especialment 
satisfets pel servei que ofereix a la nostra ciutadania i per haver 
esdevingut un dels centres més actius del nostre poble en els 
àmbits de la cultura i l’educació, tant per a infants com per a 
adults. És per aquest motiu que el pròxim 4 de maig us convido a 
participar de la que volem sigui no només una festa d’aniversari, 
sinó també una jornada festiva per a tota la nostra vila.

A més de la biblioteca, en aquesta edició del Portada podeu 
conèixer amb detall les dades que la Policia Local ha obtingut en 
el darrer any 2012 pel que fa als serveis prestats a la ciutadania 
de Caldes. Així, de forma general, podem afirmar que Caldes és 
un poble amb un alt nivell de seguretat, sobretot en el servei de 
proximitat, aquell que tots els ciutadans tenim com a més proper. 
Permeteu-me que, en aquest sentit, feliciti tot el cos policial del 
nostre poble per la seva implicació a l’hora de desenvolupar el 
servei i a tots els seus integrants els agraeixo sincerament, en 
nom de tot l’equip de govern i també en nom propi, el fet d’haver 
mantingut des de fa uns anys aquest alt nivell de qualitat. 

Finalitzo aquestes línies tot animant-vos a fer una ullada a la resta 
de temes que centren aquestes pàgines que editem per a mantenir-
vos informats de tot el que gestiona l’Ajuntament de Caldes.

Joaquim Arnó i Porras
Alcalde

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

Si vols rebre informació municipal al teu correu, entra a

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

d’Atenció Ciutadana
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n La titularitat municipal de Can Milans 
es va aconseguir a finals de 1987, quan 
l’Ajuntament de Caldes va formalitzar 
l’operació de compra per un valor de 
550.000 pessetes (3.305 € actuals). El 
propòsit era clar, evitar la seva destrucció 
i dedicar a l’ús públic una edificació 
antiga i emblemàtica, de la qual només 
en quedava mitja façana dempeus, ja que 

TEMA DEL MES

20 anys de la història de 
la Biblioteca Can Milans
El dia 1 de maig de 1993, Can Milans va obrir les seves portes com a biblioteca, amb 
titularitat municipal i dins la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. 
Quedaven enrere uns quants anys de negociacions entre Ajuntament i altres 
administracions per a recuperar l’emblemàtic edifici que és actualment la seu de 
l’equipament i el procés per a dotar de fons bibliogràfic la biblioteca.

anteriorment, l’any 1978, s’havia enderrocat 
la resta de la finca per l’estat perillós que 
presentava, deixant dempeus únicament 
part de la seva façana.

La intenció de l’Ajuntament sempre va 
ser dedicar l’espai a finalitat culturals i el 
propòsit de dotar Caldes d’una biblioteca 
va ser el que va guiar tots els passos que 
es varen efectuar per veure d’aconseguir la 
necessària subvenció que ho fes possible. 
Llavors, el tempus polític era un altre i el 
fet de que governés Caldes una coalició 
Independents-CiU va fer impossible 
que s’obtingués cap ajuda per part de la 
Diputació de Barcelona, governada pel 
PSC. No hi hagué més camí que dirigir el 
passos cap a la Generalitat: Departament 
de Cultura i d’Acció Cívica com els més 
propensos a facilitar l’ajut.

Després de reiterades negociacions, 
finalment es va aconseguir el finançament 

del 100% de la construcció, gràcies a 
una subvenció de la Generalitat de 41 
milions de pessetes i de 2 milions més 
que va aportar la Caixa d’Estalvis Laietana. 
L’1 de maig de 1991, el president de la 
Generalitat, Jordi Pujol, va inaugurar 
l’equipament, en un acte al qual hi van 
assistir altres representants polítics, a 
més de l’Ajuntament de Caldes en ple. 
El posterior canvi polític al consistori 
caldenc va fer que l’equipament fos tancat 
durant dos anys, temps que va servir per 
a obtenir més finançament i dotar de més 
fons bibliogràfic la biblioteca.

Finalment, l’1 de maig de 1993 es 
va inaugurar l’actual Biblioteca 
amb la dotació de fons suficient 
per a desenvolupar la seva funció i 
completament integrada a la Xarxa de 
Biblioteques de la Diputació. 

Han passat molts anys i l’equipament 
ha anat canviant i adaptant-se a les 
transformacions socials i culturals del seu 
entorn. El que no ha canviat, però, és l’afany 
d’oferir un bon servei als ciutadans a través 
de la informació, la formació i la cultura.

Dissabte 4 de maig de 2013

ACte De CommemoRACIó 
Del 20è AnIveRsARI  De lA  
BIBlIoteCA

Programa d’actes

11:30h.  Parlaments i brindis popular

12:00h.  Ballada dels Gegants de 
Caldes d’Estrac

12:30h.  Inauguració de l’exposició “20 
anys de biblioteca a Caldes 
d’Estrac”

Tots els actes es faran a la Biblioteca Can Milans
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BREUS

Caldes manté l’excel·lència en seguretat ciutadana
n Com és habitual en 
aquesta època de l’any, 
la Policia Local ha fet 
públiques les dades 
registrades durant l’any 
2012 en els diversos 
àmbits de treball que 
conformen el servei 
que ofereix el cos als 
ciutadans de Caldes.

En general, es manté 
l’alt nivell del servei 
respecte a anys 
anteriors, sobretot 
en serveis de policia 
de proximitat i cal 

destacar la reducció  del número d’accidents de trànsit gràcies a la prevenció i vigilància 
permanent que realitza la policia local en matèria de seguretat viària.

Les faltes penals contra el patrimoni han disminuït un 6,98 % en relació a l’any anterior. 
En canvi, els delictes contra el patrimoni  han experimentat un lleuger augment del 17,86 
% en relació al període anterior.

En l’anàlisi d’aquests tipologies delictives s’ha observat un desplaçament dels robatoris amb 
força en domicili des de les urbanitzacions cap al centre urbà, i també en el seu modus 
operandi, la majoria en habitatges mentre els seus habitants són fora i en horari diürn.

En el període 2008-2011 es van produir importants onades de robatoris a tota 
la comarca i Caldes va patir-ne alguns en domicilis situats fora del centre urbà, 
protagonitzats pels anomenats “lladres silenciosos” que actuaven en horari nocturn i 
amb els seus habitants a l’interior. L’Ajuntament va implementar mesures dissuasives 
-canvis de circulació en alguns carrers, instal·lació de càmeres de videovigilància i 
controls de pas de la Policia Local-  que han donat els seus fruits perquè la incidència 
d’aquests tipus de robatoris ha estat mínima durant el 2012.

La Policia Local recomana a la població no baixar la guàrdia i augmentar les  mesures 
de seguretat  i demana la col·laboració perquè s’avisi la Policia Local davant sospitosos, 
sorolls estranys, etc.

L’Àrea de Serveis 
Socials diversifica 
les seves actuacions 
durant l’any 2012
n El context actual de crisi econòmica ha 
propiciat que els Serveis Socials munici-
pals hagin vist créixer les necessitats dels 
usuaris que actualment recorren a aquest 
departament a la recerca de diversos ajuts 
per a pal·liar aquestes necessitats. 

Un cop fet el tancament de l’any passat, 
s’ha pogut comprovar un creixent nombre 
d’actuacions que s’han realitzat durant el 
2012. En el quadre adjunt podeu observar 
les actuacions ateses en aquest servei, 
tenint en compte que un mateix usuari –ja 
sigui una persona o un nucli familiar– pot 
requerir de diverses actuacions per atendre 
la prestació que necessita.

SEGURETAT

El govern aprova 
la instal·lació de 
noves càmeres de 
seguretat i de trànsit
n L’Ajuntament compta ja amb 
l’autorització per a col·locar 20 
càmeres, 10 d’elles de seguretat i 10 
més de trànsit . Així, la instal·lació 
d’aquests càmeres serà imminent 
i s’instal·laran, en el cas de les de 
seguretat, a l’aparcament turístic 
fotovoltaic (6) -per complementar les 
4 existents-, a la seu de la Policia Local 
(1), a la plaça de la Vila (1), a la pujada 
de l’estació (1) i l’última a la pèrgola 
del Parc de Can Muntanyà.

En el cas de les càmeres destinades al 
trànsit, aquestes s’instal·laran a diver-
sos punts del municipi com la cruïlla 
del cementiri, l’accés a la urbanitza-
ció la Fornaca i a la cruïlla adjacent, 
l’accés a la Ratlla, cruïlla carrer de la 
Mercè amb la Riera, al passeig dels An-
glesos i a la rotonda del Camí Ral amb 
l’estació de Renfe.

L’aprofitament d’aquesta tecnologia 
farà possible un Caldes més segur, 
donat que està demostrada la seva 
eficiència en la prevenció aplicada a 
la seguretat ciutadana i vial, i  quan no 
sigui possible evitar-ho, al menys pot 
facilitar la identificació dels presump-
tes responsables dels fets delictius i/o 
d’infraccions de trànsit greus.

ALLOTJAMENT 
ALTERNATIU
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nomBRe D’ACtuACIons PeR PRestACIó

         Prestació general   Prestació específica      Nombre awctuacions

INFORMACIÓ I 
ORIENTACIÓ

1.494

Informació             189
Valoració              124
Orientació i assessorament            638
Tramitació             388
Derivació              155
Prevenció general              84
Prevenció en marginació social             28
Accés a recursos normalitzats             67
Intervenció en marginació social            14
Ajut a domicili             49
Suport a la unitat convivencial            49
Serveis de telealarma            48
Acolliment familiar  
Estades d’emergència              1

Estades en serveis específics
de la xarxa pública                  1

PREVENCIÓ / INSERCIÓ
193

AJUT A DOMICILI
146
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BREUS

Es reprenen 
les obres del 
magatzem de la 
brigada municipal 
i el seu entorn
n Les obres de construcció 
del magatzem de la brigada 
municipal tornen a l’activitat 
després d’un temps parades 
i es preveu que finalitzin 
abans de l’estiu. A més del 
magatzem, l’actuació també 
preveu l’adequació de 
l’entorn, en concret, amb el 
condicionament d’un cami 
d’accés viari des del carrer de 
la Mercè fins al magatzem, 
la col·locació d’una tanca 
arbrada orientada a les zones 
d’habitatges i un espai de 
rentat de vehicles municipals.
Aquesta actuació permetrà 
l’alliberament de l’antic 
escorxador, que es lliurarà a la 
colla de Diables d’Estrac per a 
la seva gestió.

n Des de ja fa unes quantes setmanes, 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac ha centralitzat 
la gestió dels ciutadans afectats per la mala 
comercialització de participacions preferents 
i obligacions subordinades protagonitzada pel 
personal adscrit a diverses entitats financeres, 
bàsicament l’antiga Caixa Laietana de Mataró, 
ara Bankia.
Abans però, l’Ajuntament havia convocat 
algunes xerrades informatives sobre el tema 
de les preferents, arran d’haver detectat 
nombroses casos de persones afectades entre 
la població.
L’alcalde, Joaquim Arnó, ja ha mantingut 
diverses reunions amb els veïns afectats –que 
superen la vuitantena– i ha posat a la seva 
disposició el servei d’assessorament jurídic i de 
línies d’actuació a emprendre sobre el possible 
inici de les corresponents accions judicials en 
aquests casos per part del bufet BBS Advocats 
(www.bbsabogados.com), especialitzat en mala 
praxis bancària, i que compta amb l’experiència 

i coneixements suficients en l’àmbit bancari i 
financer.
Fins ara, 20 persones d’entre les afectades 
han fet ús d’aquest gabinet jurídic, que ja ha 
presentat dues demandes i en prepara 8 més, 
en aquests moments.
Resulta impossible relatar la diversitat de casos 
i situacions detectades, però el que sí s’ha posat 
de relleu en les reunions mantingudes fins ara 
és que en la majoria dels casos, s’han estat 
comercialitzant aquests tipus de productes a 
persones sense coneixements financers, que 
s’han vist sorpresos en la seva bona fe i en 
la confiança que havien dipositat en l’entitat 
financera de la que eren clients.
S’ha establert que les possibles reclamacions 
s’hauran de fer a títol individual i a càrrec de 
l’interessat. En aquest sentit, l’Ajuntament de 
Caldes ha gestionat que, en cas d’interessar, el 
bufet d’advocats apliqui les millors condicions 
possibles, si bé aquest extrem sempre queda 
sotmès a l’acord entre les parts.

Suport a la 
declaració 
de sobirania 
aprovada al 
Parlament
n L’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac ha donat suport a 
la Declaració de sobirania i 
del dret a decidir del poble 
de Catalunya, aprovada pel 
Ple del Parlament català 
en la sessió del passat 
23 de gener de 2013.

La moció va rebre els vots 
a favor del grup municipal 
de CiU, mentre que el grup 
del PSC va votar en contra, 
emplaçant al pròxim Ple la 
presentació d’una moció 
alternativa sobre aquest 
debat sobre la sobirania del 
poble català, que segueix les 
directrius del grup socialista al 
Parlament.

Caldes referma 
el seu compromís 
amb el medi 
ambient
n El darrer Ple de l’Ajuntament 
de Caldes va aprovar per unani-
mitat dels dos grups municipals 
de CiU i PSC dues propostes que 
consoliden el compromís del 
consistori amb el medi ambient 
i formen part de la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Soste-
nibilitat, de la que forma part el 
consistori caldenc.
Una de les propostes és l’adhe-
sió de l’Ajuntament a la “Decla-
ració de Lleida de les ciutats i els 
pobles per l’educació ambiental”, 
a través del qual s’acorda, entre 
altres,  potenciar les polítiques 
d’educació per a la sostenibilitat, 
impulsar l’educació ambiental 
i/o promoure la participació 
ciutadana en aquest àmbit.
El segon acord consisteix en 
l’anomenat “Xarxa de ciutats i 
pobles cap a la sostenibilitat per 
un aire més net”, subscrit entre 
diverses poblacions catalanes 
per reduir les emissions de gasos 
contaminants que es produeixen 
a tots el municipis i així pal·liar 
els efectes nocius que l’aire con-
taminat representa en la salut 
pública i el medi ambient. 

Entrebancs 
administratius 
alenteixen la 
reobertura de 
la farmàcia
n Després de les intenses 
negociacions entre el 
Col·legi de Farmacèutics 
de Catalunya i l’Ajuntament 
de Caldes per agilitzar el 
procés que ha de permetre 
la reobertura de la farmàcia 
del poble, l’òrgan col·legial 
ha notificat al consistori 
que en aquests moments 
la tramitació està aturada 
per temes administratius 
als jutjats mercantils de 
Barcelona. 
L’Ajuntament de Caldes 
intervé en la mesura 
del possible en aquesta 
tramitació però de forma 
reservada per no bloquejar 
més el problema de la 
manca de servei farmacèutic 
al municipi. Entretant, el 
consistori caldenc continua 
amb les mesures posades 
en marxa a l’inici d’aquest 
problema per als usuaris. Cal 
recordar que la Policia Local 
presta el servei d’assistència 
a persones soles i/o amb 
mobilitat reduïda.

Creació d’un 
portal turístic i 
renovació de la 
pàgina municipal
n Des de fa unes setmanes, 
les àrees de Comunicació 
i Turisme treballen amb 
l’empresa maresmenca 
Ample 24 per a la creació 
d’un web turístic de Caldes 
per a promocionar la 
nostra vila en aquest sector, 
que incorporarà tota la 
informació necessària per als 
visitants que acudeixen al 
nostre municipi, així com una 
àmplia descripció de Caldes, 
amb el desenvolupament 
d’activitats i la vida cultural.
Al mateix temps, la pàgina 
web municipal, www.
caldetes.cat, ha entrat en una 
fase de renovació integral. 
Canviarà totalment la seva 
aparença i gran part del 
seus continguts, a partir de 
les recomanacions que el 
Laboratori de la Comunicació 
Pública de la Universitat 
Autònoma de Barcelona ens 
ha traslladat, a partir d’un 
estudi dels webs municipals 
d’arreu de Catalunya.

L’Ajuntament ofereix servei jurídic als afectats
per les preferents



El pròxim 19 de maig 
arriba el Mercat 
de segona mà
n L’esplanada de Can Muntanyà 
acollirà el pròxim diumenge 19 de 
maig una nova iniciativa engegada 
per l’Àrea de Comerç. Es tracta del 
Mercat de segona mà, una mostra de 
productes usats de tot tipus que es 
podran adquirir a preus baixos. L’ho-
rari del mercat serà des de les 9 h 
del matí fins a les 3 h de la tarda.

BREUS

n L’Àrea de Joventut ha iniciat ja el pro-
cés de renovació del Pla Local de Joven-
tut de Caldes d’Estrac per als pròxims 
anys 2013-2017. El Pla Local de Joventut és 
el projecte marc que engloba i coordina 
totes les polítiques municipals de Joven-
tut que es porten a terme en el municipi 
i així mateix dóna sentit i coherència a 
totes les accions que es volen dur a ter-
me en base a la realitat juvenil de Caldes 
d’Estrac.

Per poder dur a terme l’avaluació de l’an-
terior Pla Local de Joventut de Caldes 
d’Estrac 2009-2012 -aprovat per unanimi-
tat en el Ple Municipal el 30 de març de 
2009, i amb l’objectiu de consensuar amb 
tota la població i agents implicats amb la 

joventut la redacció i disseny del nou do-
cument, es realitzaran diverses sessions 
de participació amb els agents socials, els 
partits polítics i els propis joves, per tal 
d’analitzar la realitat juvenil, les mancan-
ces i les necessitats, i així poder establir 
uns programes i projectes adequats.

Les sessions que es duran a terme pro-
perament seran sobre dos grans eixos de 
treball, un sobre Educació i Formació, 
Ocupació, Habitatge, Convivència i Salut 
i el segon sobre Lleure, Oci, Cultura i 
Esports.

Des de l’Àrea de Joventut emplacem a 
tothom a participar, ja que les polítiques 
de joventut marcaran el futur de Caldes.

S’obre a la participació la renovació 
del Pla Local de Joventut 

L’Àrea d’Educació 
destina 2.030 € a 
ajuts al servei de 
menjador de l’Escola 
Bressol municipal
n Davant de la situació social i eco-
nòmica actual, el consistori conside-
ra prioritari poder garantir un suport 
a les famílies per a les despeses del 
servei de menjador escolar i, alho-
ra, garantir també una alimentació 
adequada, saludable i equilibrada als 
infants.

En aquests moments, novament 
s’estan realitzant tràmits amb la Di-
putació de Barcelona per ampliar la 
partida pressupostària corresponent  
a aquest curs escolar.

Els Amics del Teatre inicien la seva activitat 
amb la nova temporada teatral
n La primera sortida de l’any va ser al Teatre Condal a veure l’obra “Sí, primer minis-
tre!”, una comèdia política basada en la famosa sèrie de la televisió anglesa adaptada 
als temps actuals. Una seixantena de persones van poder gaudir-la, riure i comprovar 
que moltes vegades la realitat supera la ficció!

La següent sortida ha estat al Palau Sant Jordi, on més de 30 persones es van impressi-
onar amb l’espectacular muntatge del Cirque du Soleil “Michael Jackson, The immortal 
world tour”, un fantàstic espectacle on la bellesa visual de la posada en escena, la 
música en directe i les acrobàcies dels artistes van fer posar dempeus el públic.

Per continuar amb l’activitat, a finals del 
mes de juny l’entitat està preparant la 
sortida a “La família irreal. El musical”. 
Un espectacle hilarant: polèmic per a 
alguns, irreverent per a d’altres... on els 
personatges del programa Polònia pugen 
a l’escenari per representar una comèdia 
esbojarrada. Animeu-vos a participar-hi i 
sobretot a gaudir del teatre!

El govern inicia la tramitació del 
Pla Parcial de les Escoles
n El Pla Parcial de les Escoles comença a caminar en la seva via administrativa, un cop 
aprovat per la Junta de Govern Local. 

Després d’haver transcorregut el període d’exposició pública i presentació d’al-
legacions, el govern ha començat la tramitació perquè el pla d’aquest sector que 
comprèn les escoles de primària i l’escola bressol i l’entorn, quedi aprovat de forma 
definitiva per Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

El Pla posa un èmfasi especial en l’actual carrer de pujada que permet accedir als  cen-
tres escolars, per tal de donar la màxima protecció als infants.
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L’Ajuntament de Caldes convoca la licitació per 
a la recollida de la brossa, per 2a vegada, a finals 
de desembre del 2012, perquè hi va haver un er-

ror en la tramitació de la primera licitació. Prepara els plecs de condici-
ons i els porta a aprovació del Ple. CiU vota a favor, el PSC (faltaven dos 
regidors) s’absté, és a dir, vota en blanc.  La intervenció dels seus regidors 
fa pena, no saben què dir i demostra que amb prou feines s’han mirat el 
text, aquest que segons diuen en la seva revista, van obligar a canviar al 
govern (mentida!).

Amb ganes d’entorpir tot el que es pugui, 3 setmanes després avisen, mit-
jançant un document enviat a l’Ajuntament, que han decidit “impugnar” 
el procés, presentant recurs davant l’Òrgan Administratiu de Recursos 
Contractuals de Catalunya, el mateix òrgan que va obligar a la repetició 

la primera vegada. Ni se saben els motius, ni els van explicar el dia del Ple, 
quan ni tan sols van votar en contra. Ni tampoc a l’escrit que envien a 
l’Ajuntament. És un misteri!

El que sí se sap és que aquest òrgan català els ha enviat a pastar fang i els 
ha dit que no són competents per a presentar aquests recursos. També 
els diu que facin bé la seva feina i que si volen contradir el que diu un 
plec, el que han de fer és defensar-ho democràticament allà on toca: al 
plenari de l’Ajuntament.

Vet aquí els socialistes que tenim a Caldes. I compte, els plecs del con-
curs han recollit l’aportació de molts veïns i veïnes. Es veu que en aquest 
tema, com en molts d’altres, als socialistes els importa “un pito” què pen-
sen i volen els ciutadans i ciutadanes de Caldes.

El PSC, conjuntament amb el PSOE, ha dema-
nat al Govern, en el Congrés dels Diputats, que 
obligui les entitats financeres intervingudes pel 

FROB a retornar tot el que van invertir en preferents els ciutadans en-
ganyats.

Paral·lelament, el PSC de Caldes d’Estrac informa als afectats que el Col-
legi d’Advocats de Mataró ofereix assistència gratuïta a tots els afectats en 
l’àmbit del partit judicial de Mataró (inclosos els veïns i veïnes de Caldes).

A més el PSC, conjuntament amb el PSOE, denunciarà el cas al Ministeri 
Fiscal perquè actuï d’ofici en defensa dels ciutadans afectats. Finalment, 
el PSC de Caldes d’Estrac ha demanat al PSC i el PSOE que, a través de 
tots els seus militants i simpatitzants que són advocats i procuradors, 
s’ofereixi assistència gratuïta als afectats d’arreu de l’Estat.

Una altra del PSC de Caldes ! i en van...

El PSC al costat dels afectats per les preferents

BREUS

GRUPS MUNICIPALS

l’arqueòleg  Martí Gironell
Columna, 2011.

Montserrat, 1910. El monjo Bonaventura Ubach emprèn un viatge cap a Terra Santa i 
Mesopotàmia a la recerca de peces per al futur museu bíblic del monestir de Mont-
serrat. Amb la intenció d’il·lustrar una edició catalana de la Bíblia, també segueix 
aquest itinerari per contrastar les Sagrades Escriptures amb els seus escenaris reals.
El viatge es convertirà en una odissea plena d’entrebancs i perills. El pare Ubach 
haurà d’enfrontar-se a tempestes del desert, plagues bíbliques, bandits sangui-
naris, sectes satàniques, xeics cruels, exèrcits corruptes, saquejadors de tombes 
i altres personatges sinistres que faran l’impossible per impedir que l’arqueòleg 
aconsegueixi el seu somni.

LES RECOMANACIONS DE CAN MILANS INFORMACIÓ ESPORTS

A les instal·lacions del complex 
esportiu municipal s’inaugurarà 
pròximament un nou espai on 

podreu trobar noves activitats per 
a infants, adults i edat d’or, amb 
activitats tant esportives com 

lúdiques per als més petits.
Ben aviat trobareu també tota la 

informació i les inscripcions per al 
campus lúdic i esportiu d’aquest 

estiu!
Més informació al 93.791.29.92 i a la 

recepció de la instal·lacióXerrada-col·loqui amb Martí Gironell. Dissabte, 8 de juny, a les 19h a la Biblioteca 
Can Milans. Podeu reservar els vostres exemplars a  la biblioteca.

El grup municipal del PSC no 
ha fet ús de tot l’espai que 

se li atorga en aquesta edició 
del butlletí municipal

n El diumenge 7 d’abril, Arrels Cultura va 
organitzar un taller d’orenetes a “La Fa-
briqueta” a càrrec del biòleg i educador 
ambiental Pere Alzina, com a part de  la 
Festa de la Primavera 2013, que aquest any 
va començar amb la plantada de tamarius i 
altres espècies el dia 17 de març a la platja 
del davant de l’Hotel Colón. 

El taller, al qual hi van assistir unes 
vint persones, va constar d’una xerrada 
sobre les diferents espècies d’orenetes 
que podem trobar al nostre país (cua-
blanca, comuna, cua-rogenca, de 

Tornen les orenetes

ribera, roquerol...), els seus costums i 

també què podem fer per protegir-

les. En aquest sentit, en Pere Alzina va 

fer una explicació sobre el Projecte 
Orenetes www.orenetes.cat, iniciat 

l’any 1998 amb l’objectiu de fer un cens 

dels nius de Catalunya i vetllar per la 
seva conservació, atesa la importància 
d’aquests ocells tan beneficiosos per 
als humans ja que consumeixen gran 
quantitat d’insectes. També cal recordar 
que destruir-ne els nius constitueix un 
delicte segons la llei. 

Per complementar la xerrada, es va fer un 
petit itinerari pels carrers de baix de Cal-
des observant i anotant en unes fitxes de 
camp el resultat dels nius trobats (nom-
bre, localització, estat, etc.) com a exem-
ple de la feina que fan molts voluntaris 
que col·laboren en el Projecte Orenetes.   
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AGENDA D’ACTIVITATS DEL MES DE MAIG DE 2013

1Dimecres

12 h, pèrgola del Parc Muntanyà
Foto oficial de la generació de 
nadons del 2012
Organitza: Àrea d’Infància i Joventut 

2Dijous

D’11 a 12 h, darrera el safareig
Espai lúdic per a la gent gran
Activitat gratuïta de manteniment 
físic per a gent gran
Organitza: Serveis Socials

4Dissabte

2/4 de 12 matí, Biblioteca Can Milans
Acte de commemoració del 20è 
aniversari de la Biblioteca Municipal 
Can Milans

5 de la tarda, Pistes Municipals de 
Petanca
Melé. Premis als 2 primers 
classificats de cada grup Preu: 4 €
Per a inscripcions en qualsevol de les 
activitats del club, trobareu un llistat 
a les pistes 15 dies abans de l’activitat. 
Més informació  al telèfon 605 805 
388 (Àngel Travilla, delegat esportiu)
Organitza: Club de Petanca de Caldes d’Estrac

5Diumenge

2/4 de 12 matí, Fundació Palau
Barques de paper
Taller familiar de participació, 
creació i recitació dramatitzada 
d’un poema Salvador Espriu
Ens aproparem a la poesia de Salvador 
Espriu a través del poema “Barques de 
paper”. Activitat creada per Cristina 
Sanz i Mireia Chalamanch.
Preu: 3 € per persona
Organitza: Fundació Palau

6Dilluns
 

2/4 de 12 matí, Casal dels Avis
Taller de moviment i relaxació, 
a càrrec de Glòria Roca
Horari d’11:30 a 12:45
Informació i inscripció a Serveis 
Socials, tel. 937 911 542
Organitza: Serveis Socials

7Dimarts
 

10 del matí, Casal dels Avis
I tu per què no?
Formació de voluntaris per a 
ensenyar informàtica a gent gran
Horari de 10h a 13h
Informació i inscripcions a Serveis 
Socials, tel. 93 791 15 42.
Organitza: Serveis Socials amb la 
col·laboració de la Diputació de 
Barcelona i el Casal dels Avis

8Dimecres

10 del matí, a la Sala Cultural
Espai de salut amb reiki (gratuït)
Informació i inscripcions a Serveis 
Socials, tel. 93 791 15 42.
Organitza: Voluntaris Reiki de 
Catalunya de Caldetes
 
5 de la tarda, La Fabriqueta
Sortim de casa
Xerrada “Què és la cooperació  
i per a què serveix”
Xerrada oberta a tothom
Organitza: Serveis Socials i 
Fons Català de Cooperació i  
Desenvolupament

9Dijous

D’11 a 12 h, darrera el safareig
Espai lúdic per a la gent gran
Activitat  gratuïta de manteniment 
físic per a gent gran
Organitza: Serveis Socials

10Divendres

6 h tarda, Biblioteca Can Milans
Trobada del Conteclub: Els colors
Organitza: Biblioteca Can Milans

7 h tarda, La fabriqueta
Exposició:
Apel·les Mestres artista total i 
home polièdric
Apel·les Mestres vinculat a Caldes 
d’Estrac: poeta, dibuixant, il·lustrador, 
músic, cançoner, tertulià, dramaturg, 
folklorista, figurinista, bibliòman, 
dissenyador gràfic, jardiner i viatger.
Entrada lliure (fins el 31 de maig)
Organitza: Arrels Cultura amb el suport 
de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

11Dissabte

5 de la tarda, Pistes Municipals de 
Petanca
Melé. Premis als 2 primers 
classificats de cada grup
Preu: 4 €
Organitza: Club de Petanca de Caldes 
d’Estrac

12Diumenge

6 de la tarda, a la parròquia de Santa 
Maria
Concert Solidari #6
A favor de l’associació “El somriure 
dels Nens” AIRES&DANSES
Santi Mirón, viola de gamba  
Obres de T. Hume, C.F. Abel, M. Marais 
i J.B.Forquery.
Els diners recollits en aquest concert 
seran destinats íntegrament a 
l’associació “El Somriure dels Nens” 
per a contribuir a la continuïtat 
del projecte d’escola a Balewa, al 
Rajasthan.
Donatiu lliure. Organitza: Fundació Lux

13Dilluns

2/4 de 12 matí, Casal dels Avis
Taller de moviment i relaxació, 
a càrrec de Glòria Roca
Horari d’11:30 a 12:45
Informació i inscripció a Serveis 
Socials, tel. 937 911 542
Organitza: Serveis Socials

16Dijous

D’11 a 12 h, darrera el safareig
Espai lúdic per a la gent gran
Activitat  gratuïta de manteniment 
físic per a gent gran
Organitza: Serveis Socials

Fundació Palau
Nocturn diürn. Sant Pol de Mar 
1911-1980.
Inauguració de l’exposició
Exposició comissariada per 
Perejaume, que inclou obres de 
Pablo Picasso, Adrià Gual, Nicolau 
Raurich, Miquel Campeny, Benet 
Martorell, Joaquim Pou, Ignasi Mas 
i Joan Vila. L’objectiu de l’exposició 
és mostrar el context marcat per 
l’arribada el 1911 de Nicolau Raurich a 
Sant Pol de Mar i per les successives 
estades fins l’any 1933. A resultes 
d’aquest fet, una sèrie d’autors 
santpolencs van pintar diferents 
nocturns posant en pràctica el que 
després, en el camp cinematogràfic, 
es coneix com la nit americana. Això 
és, tenyir de blau un paisatge pintat 
de dia.
Gratuït (fins el 26 de setembre)
Organitza: Fundació Palau

17Divendres

6 de la tarda, Biblioteca Can Milans
Hora del conte, a càrrec de La 
Títera
Organitza: Biblioteca Can Milans

18Dissabte

5 de la tarda, Pistes Municipals de 
Petanca
Melé. Premis als 2 primers 
classificats de cada grup
Preu: 4 €
Organitza: Club de Petanca de 
Caldes d’Estrac

19Diumenge

De 9 del matí a 3 de la tarda
Mercat de segona mà
Organitza: Area de Comerç de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

20Dilluns

2/4 de 12 matí, Casal dels Avis
Taller de moviment i relaxació, 
a càrrec de Glòria Roca
Horari d’11:30 a 12:45
Informació i inscripció a Serveis 
Socials, tel. 937 911 542
Organitza: Serveis Socials

22Dimecres

10 del matí, a la Sala Cultural
Espai de salut amb reiki (gratuït)
Informació i inscripcions a Serveis 
Socials, tel. 93 791 15 42.
Organitza: Voluntaris Reiki de 
Catalunya de Caldetes

23Dijous

D’11 a 12 h, darrera el safareig
Espai lúdic per a la gent gran
Activitat  gratuïta de manteniment 
físic per gent gran
Organitza: Serveis Socials

25Dissabte

5 de la tarda, Pistes Municipals de 
Petanca
Melé. Premis als 2 primers 
classificats de cada grup
Preu: 4 €
Organitza: Club de Petanca de Caldes 
d’Estrac

26Diumenge

De les 11 del matí fins les 5 de la tarda
Vè Festival Catalunya amb l’Índia
Reserves pel dinar indi al
tel. 637 462 300
Organitza: El Somriure dels Nens 

27Dilluns

2/4 de 12 matí, Casal dels Avis
Taller de moviment i relaxació, 
a càrrec de Glòria Roca
Horari d’11:30 a 12:45
Informació i inscripció a Serveis 
Socials, tel. 937 911 542
Organitza: Serveis Socials

30Dijous

D’11 a 12 h, darrera el safareig
Espai lúdic per a la gent gran
Activitat  gratuïta de manteniment 
físic per a gent gran
Organitza: Serveis Socials
 


