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Aquest butlletí està imprès amb paper reciclat que s’obté de paper vell o residual. Aquest paper garanteix que com a mínim conté el 90% 
en pes de fibres de recuperació i, a més, s’ha elaborat sense utilitzar clor en el procés de decoloració de la pasta. D’altra banda, la tinta 
utilitzada no porta olis minerals i està composada per materials reciclables i no contaminants.

Després dels fragors dels petards i les fogueres, d’aquí a poques 
setmanes els retrucs dels dispars de fogeig dels Miquelets 
i altres milícies permetran que, per segon any consecutiu, 
commemorem el Combat de Caldes del 1713 que va omplir una 
molt honrosa pàgina de la nostra història. Enguany l’emmarquem 
dins dels actes del Tricentenari de Catalunya per donar a les 
dues celebracions la màxima importància. No us ho perdeu.
De caire molt més pacífic però igualment important, vull destacar 
la notícia de la imminent obertura del Balneari de Caldes, després 
de les obres a fons que s’hi ha hagut de fer per poder donar 
el servei i les atencions que els clients i els usuaris locals es 
mereixen. S’ha recuperat la col·laboració amb l’IMSERSO i s’està 
fent una intensa campanya de promoció dins i fora de les nostres 
fronteres que sens dubte potenciarà el nostre establiment i amb 
ell, tota l’oferta complementària local i dels municipis veïns.
També em cal comentar el retard de les obres de reforma de 
l’Escola. Res ha canviat del que vam dir fa uns mesos, quan vam 
anunciar la voluntat política del Govern Municipal de destinar-
hi tot el PUOSC que ens corresponia, malgrat saber que l’Escola 
i la seva reforma, de fet és competència del Departament 
d’Ensenyament. Segueix essent així, però malauradament la crisi 
i l’ofec econòmic que pateix la Generalitat de Catalunya li ha fet 
demorar en el temps la subvenció atorgada i per tant ens obliga 
a alentir el procés. Aquest estiu però, farem les més importants i 
esperem que les que falten les puguem fer al més aviat possible.
No vull acabar sense dedicar breus paraules a dos fets políticament 
importants. ERC i el bloc pel Dret de Decidir han guanyat les eleccions 
europees i Caldes ja s’ha integrat a l’AMI. A les portes d’una segona 
meitat d’any apassionant marcada per dues dates claus 11.09 i 09.11 
(Diada i consulta, respectivament) no puc deixar de manifestar la 
meva il·lusió personal i del govern que presideixo en el camí iniciat 
i demanar novament que la llibertat, el respecte i la tolerància 
imperin i guiïn el procés democràtic que ens està tocant viure.

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
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En pORTADA

El Balneari de Caldes canvia de soca-rel 
En marxa les obres de renovació i modernització de les instal·lacions 

n Després que a mitjans del 2012 s’iniciés el 
nou període concessional dels Banys Termals 
que ha de significar la definitiva consolidació 
de l’establiment amb l’obra d’ampliació que 
s’haurà de completar durant el 2015, durant 
quatre mesos s’està procedint a la renovació 
de tota la instal·lació perquè a meitats de ju-
liol pugui obrir de nou les seves portes i oferir 
servei als clients i/o pacients locals, de l’en-
torn i del Termalisme Social de l’IMSERSO.

Reforma de dalt a baix

Les obres que s’estan executant per iniciati-
va del concessionari responen a la necessitat 
de reformar tot l’establiment que es trobava 
en molt mal estat de conservació després 
d’anys de no dedicar-hi cap inversió significa-
tiva. Humitats exagerades, despreniments de 
sostres i parets, terres de gres repintats però 
mal conservats, calefacció radiant obsoleta i 
ineficaç i altres patologies estructurals que 
fins i tot posaven en perill la continuïtat de 
les instal·lacions,  han estat determinants a 
l’hora de decidir la intervenció actual. Com 
també ho ha estat, el pèssim estat de con-
servació i manteniment de dotacions que es 
poden considerar bàsiques en establiments 
balnearis, com ara la piscina de bany, el jacuz-
zi, els vestidors i alguna altra. 

En conjunt, el concessionari invertirà més de 
300 mil € en aquestes obres que en principi 
no formaven part de la concessió, però que 
han esdevingut indispensables per garantir 
la continuïtat del balneari. Es canviaran els 
terres, parets, sostres i revestiments; es bas-
tirà una nova piscina més àmplia i moderna; 
s’instal·laran nous jacuzzis, noves banyeres, 
una cova de sal, una sauna humida i un nou 
sistema de deshumidificació, a més de reno-
var la recepció, els vestidors i els lavabos. 

Tot per canviar el balneari de soca-rel i po-
der oferir el millor servei possible.

Augmenten els clients locals i 
tornen els de l’IMSERSO

Quan es va extingir l’anterior concessió, i no 
sense mala fe, els seus titulars varen deixar 
que el conveni de col·laboració pel Terma-
lisme Social de l’IMSERSO s’extingís sense 
advertir de la seva renovació. Ara, dos anys 
després, els esforços del concessionari i de 
l’Ajuntament han fet possible que es recu-
peri per al bienni 2014-15, 2015-16 i que ja es 
pensi en la seva continuïtat per als anys se-
güents i la seva ampliació quan entri en fun-
cionament l’ampliació que es farà el 2015. 

El nou conveni signat preveu una dotació 
mínima de 14.000 serveis per temporada 
(uns 1.500 clients) que començaran a arribar 
la segona quinzena de juliol i que a més de 
gaudir dels beneficis de l’aigua termal i de 

les noves instal·lacions, s’hostatjaran a l’Ho-
tel Ciutat de Mataró, amb el que això signifi-
ca d’oferta complementària que sens dubte 
incrementa l’atractiu de les seves estades.

Val a dir però, que mentre no hi ha hagut IM-
SERSO, l’establiment s’ha dedicat a potenciar 
les activitats i l’atenció als clients locals i de 
l’entorn més proper amb nous programes 
d’atenció terapèutica i de balneoteràpia i de 
tractaments curatius i de recuperació, sense 
oblidar campanyes divulgatives a fires i con-
gressos de turisme, integrat en paquets de 
destinació compartits (Costa Barcelona, Costa 
Maresme, Tres Viles) o d’específics (La Vida es 
Bella, Smartbox,  Viles Termals i altres). 

Aquesta duplicitat en incrementar l’especia-
lització i potenciar la informació, a més de la 
millora notable del servei i de l’atenció a les 
persones, explica per què durant l’any 2013 
s’ha incrementat notablement la clientela 
local (més de 400 a l’any, quan abans no so-
brepassaven els 60) i el conjunt dels serveis 
s’hagi ampliat fins més de 7.000 a l’any.

Al juliol, portes obertes 

Com es pot veure en les imatges adjuntes, 
les obres avancen a bon ritme i és d’esperar 
que a meitats de juliol es pugui iniciar el nou 
període de servei. Val a dir que les obres que 
s’estan fent representen un considerable es-
forç inversor que contrasta amb la deixa-
desa i l’anar tirant de la concessió anterior. 
Unes obres que en bona part s’han hagut 
de programar a mida que s’anava constatant 
el lamentable estat de conservació de les 
instal·lacions, en algun cas, perfectament 
explicable per la pròpia naturalesa de l’esta-
bliment (aigua, humitats, etc), però en altres 
només atribuïble a una desencertada políti-
ca d’explotació del negoci i de remuneració 
del concessionari.
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En pORTADA

n La Bandera Blava és un distintiu inter-
nacional que reconeix la qualitat de les 
platges i que es basa en la gestió que se’n 
fa i en l’acompliment d’uns determinats 
índexs de qualitat que valoren l’accessibi-
litat, sanitat, neteja, seguretat, divulgació i 
informació a l’usuari.

Enguany, a més de l’impuls a la neteja de la 
sorra que inclou la seva garbellada, s’han 
millorat els accessos reparant les passarel-
les,  s’ha regenerat tota la flora adjacent i 
s’han rehabilitat tots els  espais que com-
pleten la zona de sorra i aigua de mar. A 
més, s’han completat els punts verds de 
reciclatge, amb la incorporació de nous 
contenidors selectius i reposant els que 
estaven malmesos.

neteja profunda

Sens dubte aquest és un dels aspectes 
més fonamentals per aconseguir l’òptima 
qualitat de les platges. Amb el canvi d’em-
presa concessionària i la incorporació de 
nova maquinària s’aconsegueix que la qua-
litat higiènica de la sorra i el seu aspecte 
millori considerablement. La neteja manu-
al diària, buidant papereres i contenidors, 
a més del manteniment i neteja de la zona 
de dutxes, completa l’esforç que hi dedica 
l’Ajuntament, amb el suport també dels 
titulars de les concessions en el seus res-
pectius àmbits d’influència.

Ofensiva per aconseguir la millor qualitat  de les platges 
Amb l’arribada del bon temps i la 
proximitat de l’estiu, s’incrementen 
les actuacions. La platja dels Tres 
Micos obté Bandera Blava per setè 
any consecutiu.

La reforma dels passejos haurà 
d’esperar que passi l’estiu
n Malgrat les previsions inicials del Govern Municipal, la complexitat de la tramitació ad-
ministrativa de l’expedient i sobretot l’arribada del bon temps que ha permès avançar la 
temporada estiuenca, han aconsellat deixar l’obra de remodelació del Passeig dels Anglesos 
i del Passeig del Mar per a la segona quinzena del proper mes de setembre.

La Junta de Govern Local ja ha aprovat el projecte executiu de les obres per un import total 
de 127 mil € i un termini d’execució de tres o quatre mesos que bàsicament preveu la reno-
vació del paviment actual de la zona de vianants d’ambdós passejos, igualant el seu aspecte 
al de l’actual del Passeig dels Anglesos. L’obra contempla també l’adequació dels punts de 
llum, dels accessos, de les zones enjardinades  i la reparació de les trams malmesos actuals. 

Està previst que en els proper dies, l’alcalde Joaquim Arnó es reuneixi amb els veïns afectats 
d’ambdós passejos, per explicar-los de primera mà els detalls de l’obra i la seva programació, 
a més de tractar altres temes d’interès.

La màquina garbelladora que cada dia tri-
lla la sorra de les platges permet recupe-
rar tots els residus que s’hi han dipositat 
i garanteix la seva netedat fins als 20-25 
cm de profunditat. El personal de neteja 
completa la feina, retirant els residus més 
voluminosos i tenint cura que l’entorn i els 
accessos es mantinguin en la millor dispo-
nibilitat possible.

Òptima qualitat de l’aigua de bany

Entre els requisits per poder optar al 
distintiu Bandera Blava destaca l’obliga-
torietat de disposar d’informació actua-
litzada de la qualitat de l’aigua de bany, 
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EnSEnYAMEnT

Ofensiva per aconseguir la millor qualitat  de les platges La reforma de l’Escola 
es farà per fases
La paralització general del PUOSC a tot Catalunya 
compromet el calendari previst 

n Si bé l’Ajuntament de Caldes va rebre la confirmació de la seva participació al 
PUOSC per un import de 500 mil € a principis d’aquest any, la Generalitat, per acord 
del Parlament de Catalunya, ha deixat en suspens l’aprovació definitiva del progra-
ma, inclosa la de Caldes, i no ha confirmat les subvencions que havia atorgat fins 
que d’aquí a uns mesos es faci un nou repartiment de les assignacions que poden 
confirmar o no les que s’havien atorgat inicialment.

Òbviament, aquesta decisió ha obligat a replantejar les obres de reforma de l’Escola 
que inicialment s’havia previst que s’executessin durant els mesos de juliol i agost 
d’enguany, fraccionant-les en fases, deixant la part menys compromesa per a més 
endavant, quan es confirmi de nou la subvenció del PUOSC, i executant aquest estiu 
les reformes que es consideren més urgents.

Per aquesta raó, l’alcalde i la regidora d’Ensenyament es van reunir el passat 15 de 
maig amb la direcció de l’Escola, per decidir col·legiadament que es consideraven 
prioritàries les obres previstes a la segona planta de l’edifici escolar, de tal manera 
que a l’inici del curs es redistribuiran les aules de diversos cursos per tal que el major 
nombre d’alumnes tinguin una aula nova.

A partir d’aquesta decisió, els Serveis Tècnics de l’Ajuntament han preparat un nou 
projecte executiu i està previst que durant el mes de juny s’adjudiqui la realització de 
les obres per tal que es puguin efectuar d’acord amb el calendari previst.

Ensenyament aporta 120.000 € 

Abans que es conegués la paralització del PUOSC, el Ple de l’Ajuntament del passat 
28 d’abril va aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenya-
ment, segons el qual, l’Ajuntament es fa càrrec de l’execució de totes les obres (per 
valor de 600 mil €, com ja s’ha informat en anteriors edicions del Portada) i a canvi, 
el Departament aporta 120 mil € per a finançar parcialment aquestes obres i es com-
promet a anar tornant l’import global de la inversió de forma progressiva durant els 
pròxims anys, en funció de les necessitats escolars futures.

La reforma de l’Escola Sagrada Família és una actuació llargament reivindicada per 
tota la comunitat educativa i pel propi Ajuntament de Caldes. L’edifici de l’escola 
pública data de fa gairebé 40 anys i mai ha rebut una inversió d’aquesta magnitud. 
Consta que l’Ajuntament hi va destinar 35.000€ l’any 2010 per instal·lar aigua calenta 
sanitària, 50.000€ el 2012 per millorar part del pati i alguns lavabos, i uns 10.000€ 
entre el 2008-09 per arranjar algunes escales interiors i refer els sostres de P3 i P4. 
També el Departament hi ha anat fent petites reformes mitjançant el seu programa 
RAM, però mai ningú hi havia fet una aportació com la que es planteja per a aquest 
2014, que s’executarà a partir de l’estiu, en finalitzar el curs.

realitzar activitats relacionades amb la 
informació i educació ambiental, garantir 
la neteja i la recollida selectiva de resi-
dus, donar un servei professional de sal-
vament i socorrisme i que la platja estigui 
adaptada per a persones amb mobilitat 
reduïda, entre d’altres.

Pel que fa a la qualitat de l’aigua de bany, 
l’estudi realitzat per l’Agència Catalana de 
l’Aigua durant l’estiu de l’any 2013 (de juliol 
a setembre) a la platja de la Riera (conegu-
da popularment com la del Bassiot) i a la 
platja dels Tres Micos, dóna com a resultat 
la màxima qualificació de l’aigua en tot el 
litoral caldenc. En l’argot d’aquest estudi, 
l’aigua de les platges és “molt bona, amb 
una màxima transparència, sense cap pre-
sència de residus sòlids, ni escumes, ni 
fitoplànctons, ni restes vegetals”. La pre-
sència de meduses durant l’estiu passat 
va ser tan sols d’un 2%, un valor gairebé 
inapreciable, segons aquest informe. 

netejar més, embrutar menys
No obstant el que s’està fent, cal recordar 
sempre aquesta màxima. Només amb la 
col·laboració de tots els usuaris es pot fer 
possible que les platges de Caldes estiguin 
sempre en la bona condició d’ús i de co-
moditat que tothom desitjaria. Fer un bon 
ús de les instal·lacions i actuar amb res-
pecte a l’entorn i al medi ambient, segur 
que hi ajudarà, i força!
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ACTUALITAT

Petició per ampliar el 
varador de les barques
n La Junta de Govern de l’Ajuntament ha sol·licitat a la Generalitat l’am-
pliació de la zona de varada d’embarcacions a l’antiga platja de les Bar-
ques per a dotar-la de més activitat en benefici dels seus usuaris i del 
conjunt dels ciutadans de Caldes.

Actualment la concessió contempla dos espais separats entre ells, un de 
2.000 m2 i el segon de 370 m2. A la peça més gran hi ha caseta de la Creu 
Roja i pràcticament tot el mòdul 2 (servei-bar). La peça petita, situada al 
peu de l’espigó, no té cap tipus de construcció.

Amb la nova delimitació que es demana, es vol ampliar la concessió fins 
als 6.500 m2, unint les dues peces actuals tot incorporant la caseta dels 
Pescadors (Club Nàutic), la part del mòdul 2 que ara no hi entra i també 
fer arribar la zona de varada fins la línia de l’aigua.

Amb aquesta iniciativa, que lliga amb la tradició marítima de Caldes i 
la defensa aferrissada d’aquesta zona de varada, que durant anys es va 
haver de mantenir per no desaparèixer del tot, quan es van regenerar les 
platges amb sorra del fons marí, l’Ajuntament vol potenciar les activitats 
que s’hi porten a terme i també regularitzar la situació administrativa de 
totes les instal·lacions de la zona, amb el mòdul de serveis inclòs.

n Des de fa poc més d’un mes, 
a l’edifici del nou magatzem de 
la brigada s’ha instal·lat un inno-
vador sistema d’autoproducció i 
d’autoconsum de l’energia pro-
duïda pel sol amb la finalitat de 
consumir menys energia elèctri-
ca de la xarxa.

El seu funcionament és ben 
senzill. L’energia provinent del 
sol es transforma en energia 
elèctrica a través de les plaques 
fotovoltaiques i s’injecta direc-
tament a la xarxa elèctrica de 
les instal·lacions del magatzem 
municipal. En cas que la produc-
ció solar sigui major que el con-
sum de l’equipament, l’energia 
elèctrica sobrant es desvia a un 
sistema d’acumulació de tipus 
tèrmic. Així, l’energia produïda 
pel sol és consumida de forma 
immediata per la instal·lació 

Energia solar fotovoltaica d’autoconsum al nou magatzem 
L’Ajuntament instal·la un sistema innovador de producció d’energia elèctrica per estalviar consum

pròpia del magatzem i mai surt 
desviada a la xarxa.

Un altre dels avantatges d’aquest 
sistema innovador és que la 
producció d’energia fotovol-
taica d’autoconsum immediat 
és perfectament amortitzable, 
perquè l’energia solar és ines-
gotable, les plaques fotovoltai-
ques funcionen més de 20 anys 
i aquesta instal·lació no té cap 
tipus de manteniment.

Amb aquest projecte pilot, es se-
gueix innovant en les polítiques 
endegades per l’actual Govern 
Municipal de divulgar, fomen-
tar i implementar les energies 
renovables i l’estalvi energètic a 
Caldes, intentant així assolir el 
compromís del Pacte d’Alcaldes 
d’Europa del 20x20x20 que en el 
seu moment es va signar.

Zona de varada actual Zona de varada proposada
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ACTUALITAT

n Els debat va començar amb la lectura de 
la proposta d’adhesió per part del portaveu 
de CiU, Àngel Rusiñol, que va assegurar que 
“la plantegem perquè volem que Caldes for·
mi part de l’associació dels municipis que 
reclamen la llibertat del poble català mit·
jançant l’exercici del dret a l’autodetermina·
ció”. Es tracta”, va dir, “de formar part d’una 
associació que té com a finalitat compartir 
idees, iniciatives legals i cíviques, experiènci·
es i en general, tot allò que pugui ser útil per  
dur el poble de Catalunya cap a la indepen·
dència, conscienciant a la ciutadania per a 
que pugui exercir el seu dret de decidir”.

En el torn de paraula del PSC, el seu por-
taveu, Miquel González, va deixar clara la 
postura del seu grup municipal, “votarem en 
contra perquè no podem estar a favor de la 

ERC guanya les eleccions europees també a Caldes

Caldes s’incorpora a l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI)
El Ple de maig va aprovar l’adhesió amb els vots favorables de CiU i els contraris del PSC

independència de Catalunya” i perquè “la 
proposta ens sembla oportunista després de 
dos anys i mig que fa que l’AMI ha començat 
a caminar” i va demanar a CiU que “revisin el 
seu compromís amb Caldes”.

Rusiñol (CiU) va recordar-los que “si vostès 
realment estan compromesos amb el poble, 
votin sense seguir la disciplina que els impo·
sa el seu partit”, i va afegir, “el que els passa 
és que no volen veure que el nostre país té 
l’oportunitat de ser independent”.

L’alcalde, Joaquim Arnó, va tancar el de-
bat previ a  la votació argumentant que la 
representació que ostenten és la que els 
guia a l’hora de votar i que “nosaltres tre·
ballem amb sentiment pels nostres ciuta·
dans i no pas per a mantenir la cadira del 
nostre càrrec”.

Al final del Ple, en el torn de paraula con-
cedit al públic, una representant de l’ANC 
local va agrair el vot a favor dels regidors 
de CiU i va animar tothom a continuar 
treballant per aconseguir l’èxit del procés 
sobiranista al municipi.

n Per primera vegada, ERC ha guanyat 
uns comicis al municipi, seguida de prop 
per CiU, dues de les forces polítiques a 
favor del Dret de Decidir. La resta de for-
macions van quedar a notable distància, 
en una jornada que va estar marcada per 
l’augment de participació, que a Caldes 
va ser del 50,62%, 15 punts més que a les 
eleccions europees del 2009.

ERC va obtenir 300 vots (29,52%) i CiU 281 
(27,65%). El PSC esdevé la tercera força amb 
113 vots (11,12%), seguit per IC amb 89 (8,75%),  
PPC, amb 84 (8,26) i C’s amb 45 (4,42%).

A Caldes, l’increment de participació ha 
estat d’un 15,77% i s’ha situat en un 50,62%. 
L’any 2009 va ser d’un 34,85%. Del total de 
l’electorat (2.013 persones), el 25 de maig 
van exercir el seu dret a vot 1.019, 338 més 
que l’any 2009, quan ho van fer 681. A les 
dues meses electorals es van emetre 3 
vots nuls i 17 en blanc en una jornada que 
es va desenvolupar amb total normalitat.

Els resultats obtinguts en aquests comicis a 
Caldes permeten la lectura d’un important 
suport de la ciutadania cap els partits que 
lideren el procés sobiranista català. Així, ERC 
ha passat dels 58 vots obtinguts el 2009, 
quan va ser la 4a força, a guanyar les elec-
cions d’enguany amb 300 vots, mentre que 
CiU esdevé la segona força amb 281 vots, tot 
i rebre més suport que el 2009, quan va gua-
nyar els comicis amb 234.

Per la seva banda, el PSC, tot i haver aug-
mentat la participació, passa de ser se-
gona força a tercera, amb 113 vots. L’any 
2009 n’havia obtingut 177. El segueix IC, 

que augmenta el número de vots de 37 
el 2009 a 89 en aquest 2014 i el PPC, que 
passa del tercer lloc (any 2009, 111 vots) al 
cinquè amb 84 vots.
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En pORTADA

El recordatori del Combat de Caldes  centra els actes del Tricentenari
n L’11 d’agost de 2013 es complien 300 anys que Caldes va viure uns 
fets convulsos emmarcats en la Guerra de Successió espanyola a Ca-
talunya:  el que s’ha anomenat El combat de Caldes previ a la caiguda 
de la ciutat de Barcelona, succeïda l’11 de setembre de 1714. Al llarg de 
l’any es celebra a tot Catalunya el Tricentenari de la fi de la guerra i 
Caldes d’Estrac també s’hi ha volgut afegir incorporant-se a la Comis-
sió del Tricentenari i reforçant si cap, els actes de recordatori. 

Amb la ferma voluntat de donar un caràcter institucional a la 
memòria del combat i de recrear aquest episodi històric cada 
any, enguany la concentració d’altres actes programats per al 
mes d’agost ens ha fet avançar la data de celebració als dies 19 i 
20 de juliol, per poder així gaudir plenament d’un programa que 
vol recuperar i honorar la memòria històrica del que va passar 
ara ja fa tres-cents un anys.

Venda d’entrades per al concert del Tricentenari
Anticipadament en horari de 9 del matí a 2 del migdia, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) 
de l’Ajuntament i a l’Oficina de Turisme (La Fabriqueta). També es podran adquirir el mateix 
dia del concert, a l’entrada del recinte del Parc.
El preu de les entrades oscil·la entre 17 € (general)  i 25 € (taula). Totes les entrades inclo-
uen el servei de càtering gratuït, gentilesa del Restaurant Hispània, productes Carpier, la 
Trattoria-Pizzeria Piccoloso i caves Gramona, entre d’altres col·laboradors. L’ocupació de 
cada taula és de 4 persones i inclou, amb el preu de l’entrada de 25 €, una ampolla de cava 
Gramona.

Venda de tiquets per al dinar popular “fideuà”
Venda anticipada de tiquets a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), en horari de 9 del matí 
a 2 del migdia, a l’Oficina de Turisme (La Fabriqueta), i el mateix dia a l’entrada del Parc, a 
partir de les 12 del migdia.

DISSABTE 19 DE JULIOL
La Fabriqueta, a les 7 de la tarda
Inauguració dels actes de 
commemoració del COMBAT 
DE CALDES

Conferència a càrrec del Dr. 
Agustí Alcoberro, director del 
Museu d’Història de Catalunya

Exposició “El Maresme en la 
línia del temps de la Guerra 
de Successió (1702-1714)” de 
la Comissió Maresme

Pèrgola del Parc de Can 
Muntanyà
CONCERT DEL TRICENTENARI

A partir de les 8 del vespre
Càtering degustació
A 2/4 de 10 de la nit
Concert de música 
clàssica “De Catalunya al 
món”
a benefici de la Fundació Clarós
amb Mireia Casas (soprano), 
Salvador Carbó (tenor), Albert 
Deprius (tenor) i Marta Pujol 
(piano)

En acabar el concert, a la pèrgola del 
parc, hi haurà servei de bar i chill out 
amb DJ en directe, obert a tothom.

Durant els dos dies, a la Riera (entre l’esplanada de Can Muntanyà i l’Ajuntament) 
del 10 del matí a 11 de la nit

Fira artesanal d’oficis i mercat del 1714

DIUMENGE 20 DE JULIOL
Pèrgola del parc de Can Muntanyà,
a les 12 del migdia
Acte institucional
amb l’assistència del Sr. 
Miquel Calçada, comissari del 
Tricentenari
Tot seguit, a l’esplanada de Can 
Muntanyà
Commemoració del combat 
de Caldes i representació de la 
batalla
a càrrec de Miquelets de 
Catalunya, Miquelets de 
Badalona, Regiment de Sant 
Narcís (Girona), Regiment de 
la Ciutat (Barcelona) i Hússars 
Hongaresos de Moià

Pèrgola del parc de Can Muntanyà,
a les 2 del migdia
Dinar popular “fideuà”
Esplanada de Can Muntanyà,
a les 6 de la tarda
Taller de danses del s. XVIII
(gratuït)

Esplanada de Can Muntanyà,
a les 7 de la tarda
2a representació de la batalla

PROGRAMA D’ACTES

També hi haurà concert a la pèrgola, dinar popular i fira artesanal
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En pORTADA

El recordatori del Combat de Caldes  centra els actes del Tricentenari

Concert “De 
Catalunya 
al món”
Dins els actes de celebració del 
Tricentenari, l’Ajuntament ha 
programat aquest concert que 
dóna inici a la col·laboració be-
nèfica a favor de la Fundació Cla-
rós, una entitat destinada bàsica-
ment a la lluita contra la sordesa 
profunda. Els seus objectius són 
docents i d’investigació, dins de 
les àrees d’otorinolaringologia i 
cirurgia de cara, cap i coll.

La Fundació Clarós va comen-
çar a treballar l’any 1992 i es 
va constituir definitivament el 
1997. La seva seu social és al 
carrer Los Vergós 29-31, 08017 
Barcelona (número de registre 
1466, amb data 11 de febrer del 
2000). A més, la Fundació Cla-
rós posa a disposició pública un 
compte corrent perquè tothom 
que ho cregui convenient pugui 
col·laborar en el seu projecte, 
ja es faci de forma particular o 
a nivell empresarial i comercial.  
Amb poc, es pot fer molt! 

El concert del dia 19, està es-
tructurat en dues partes, la 
primera, un recorregut per la 
música clàssica  catalana del 
1714 al 2014 i, la segona, una 
barreja popular de diferents 
gèneres: sarsuela, òpera, etc.

En un indret tan especial com 
és la pèrgola del Parc Muntanyà, 
aquest concert permetrà posar 
en marxa un nou format d’espec-
tacle a l’aire lliure amb una nova 
disposició de taules i cadires i la 
introducció de novetats per a 
gaudir de l’acte i de l’espai.

Entre aquestes novetats, s’in-
clou un servei de càtering in-
clòs amb el preu de l’entrada, i 
al final la pèrgola restarà oberta 
i amb accés gratuït, i comptarà  
amb una zona chill out, amenit-
zada en directe amb música de 
DJ i servei de bar.
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SERVEIS SOCIALS

n Més de 20 pares i mares amb fills de totes 
les edats i escolaritzats a Caldes i Sant Vicenç, 
van participar dissabte passat en la xerrada 
informativa del programa d’educació paren-
tal “Aprenent a ser pares”, a La Fabriqueta.

El programa va obtenir una bona acceptació 
entre els assistents en aquesta primera sessió 
i els participants van agrair aquesta iniciati-
va municipal que podia ajudar-los molt en la 
sempre complexa tasca d’educar els fills. La 
trobada va ser molt participativa i tots els as-
sistents van poder expressar aquells aspectes 
de l’educació dels fills que actualment més 

CalenDaRI De talleRs

1.- Construir vincles saludables
     (24 de maig i 21 de juny)

2.- el lloc dels pares, el lloc dels fills
     (20 de setembre i 18 d’octubre)

3.- entendre els fills i fer-se entendre
     (15 de novembre i 13 de desembre)

4.- Viure amb ulls d’adolescent
     (24 de gener i 21 de febrer de 2015)

5.- l’art del límit i del pacte
     (21 de març i 18 d’abril de 2015)

L’Ajuntament de 
Caldes prolonga la 
gratuïtat de la zona 
blava de l’estació 
per als veïns de Sant 
Vicenç de Montalt

n L’Ajuntament de Caldes ha notificat al 
de Sant Vicenç de Montalt la seva vo-
luntat de donar continuïtat, durant un 
any més, al conveni vigent entre ambdós 
ajuntaments per a la utilització de les 
respectives zones blaves per part dels 
veïns dels dos municipis.

Bona acollida entre les famílies 
participants del programa 
“Aprenent a ser pares” 

els inquieten. El coordinador del programa, el 
psicòleg Lluís Vilalta, va anar explicant la im-
portància d’adquirir una mirada nova a l’hora 
d’afrontar aquelles qüestions familiars que 
més ens preocupen. En aquest sentit, la pers-
pectiva sistèmica ens ajuda a mirar d’una ma-
nera més amplia els diferents rols i conductes 
que trobem a la família, com a resultat de les 
relacions afectives que mantenen entre si els 
seus membres.

A l’acte també es va presentar la primera 
guia d’educació parental, d’un total de cinc, 
titulada “Construir vincles saludables”, que 

servirà de material de reflexió per als ta-
llers que l’acompanyaran i que formen part 
del programa esmentat. Aquests tallers, als 
quals s’hi han inscrit més de 20 famílies, es 
realitzaran cada mes des de maig de 2014 
fins abril de 2015 (excepte el període de va-
cances estiuenc).

L’objectiu d’aquesta iniciativa, fruit d’un treball 
d’investigació de la Universitat de Barcelona, 
és aportar recursos a la tasca educativa dels 
pares, des d’una perspectiva sistèmica, que els 
permeti construir bons vincles afectius amb 
els fills, millorar la comunicació interpersonal i 
gestionar de forma eficient les situacions d’es-
très i els conflictes en l’àmbit familiar.

En aquest conveni s’estableix que, entre 
d’altres indrets, els veïns de Sant Vicenç 
podran utilitzar gratuïtament els aparca-
ments del pàrquing fotovoltaic del costat 
de la N-II, la qual mesura resulta de vital 
importància per a tots aquells que acce-
deixen al transport públic RENFE a través 
de l’estació de Caldes. 

Malgrat durant els darrers mesos hi hagi 
hagut diversos intents fallits per renego-
ciar el conveni, que en alguns moments 
fins i tot semblava que desembocarien en 
la seva anul·lació, l’Ajuntament de Caldes 
ha optat, de moment i durant un any, per 
mantenir la seva vigència, independent-
ment de quina sigui la postura de l’Ajunta-
ment de Sant Vicenç a l’hora de mantenir 
la vigència de l’acord i de seguir perme-
tent que els vehicles caldencs aparquin 
gratuïtament en alguns dels seus carrers.

Segons el text de la carta que es va enviar 
a l’alcalde de Sant Vicenç, la decisió del 
consistori caldenc obeeix a la “voluntat 
de mantenir l’esperit de concòrdia i col·
laboració que va impulsar la signatura 
del conveni l’any 2008, en benefici del bé 
comú dels nostres conciutadans”.
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ACTUALITAT

n El primer diumenge de juliol, Caldes viurà una nova experiència es-
portiva, el Terramar Triatló, un triatló de muntanya d’iniciació individual 
o per equips de 2 persones que organitzen l’empresa especialitzada en 
aquest àmbit, Besttrail i l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.

El triatló tindrà la seva sortida al parc Joan Maragall i es desenvolupa-
rà en tres trams, el primer d’ells serà la prova de natació a mar obert 
de 500 metres a les platges del Bassiot i la Musclera. El segon és un 
circuit de 14 quilòmetres a recórrer en BTT i partirà del pas soterrat de 
la Riera i el carrer Ciutat de la Paz. Finalment, el tercer i últim tram del 
triatló és un circuit de 4 quilòmetres que es farà a peu per l’interior 
del parc de Can Muntanyà, on s’hi accedirà des de la Riera cap al car-
rer de Pins Salvà, sortint pel costat de la Fundació Palau cap a la Riera 
i, a través del pas soterrat, la prova discorrerà per tot el carrer Ciutat 
de la Paz, girarà pel passatge Garbí i el darrer tram d’aquesta part del 
circuit es farà corrent per tot el passeig dels Anglesos fins arribar a la 
meta, que estarà situada al parc Joan Maragall.

L’organització de la cursa ha previst instal·lar els boxes i tota la infra-
estructura necessària per a la prova al parc Joan Maragall, indret on 
estarà ubicada la sortida i l’arribada del triatló amb tots els serveis 
previstos per al bon desenvolupament de la prova, que premiarà els 
tres primers classificats de cada categoria que conforma la Terramar 
Triatló Popular Caldes d’Estrac.

Obertes les inscripcions 
per participar al Terramar 
Triatló Popular el 6 de juliol

Roser Alsina i Ruzafa ha formalitzat la seva renúncia com a regidora de 
Cultura, Esports, Joventut i Participació Ciutadana, càrrecs que ocu-
pava des de la seva entrada al Govern municipal com a membre de la 
candidatura de CiU en les darreres Eleccions municipals celebrades el 
22 de maig de 2011.

La renúncia de la regidora es deu a motius personals i es va fer ofi-
cial en sessió plenària del dilluns 16 de 
juny. El Govern comunicarà ben aviat 
el nom de la persona que rellevarà Al-
sina en les seves funcions. De forma 
provisional, l’altra regidora del govern, 
Beth Segura –que té al seu càrrec les 
regidories d’Ensenyament i Urbanisme 
i Habitatge– es farà càrrec de les àrees 
que fins ara ocupava Roser Alsina.

La regidora Roser Alsina renuncia als 
seus càrrecs per motius personals

Nou horari de la farmàcia
Des del 2 de juny i fins al 31 d’agost, la farmàcia obrirà en 
horari continuat de 9 h del matí a 9 h del vespre.

El Mercat municipal obrirà els 
diumenges fins al 7 de setembre
A partir de l’11 de maig, els comerços del Mercat muni-
cipal de Caldes obriran en horari comercial de 9:30 del 
matí fins les 13:30 h del migdia. Aquesta ampliació d’ho-
raris serà vigent fins al 7 de setembre.
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CULTURA

Arrels Cultura 
custodiarà i 
gestionarà l’Arxiu 
Històric Local
n L’Ajuntament delegarà la gestió de 
l’Arxiu Local a l’entitat cultural, que 
treballarà sense cap contraprestació 
econòmica. L’acord permetrà reor-
ganitzar els documents que formen 
part del fons històric local i potenci-
ar-ne l’adquisició de nous. El Ple del 
28 d’abril va aprovar el conveni regu-
lador amb els vots favorables de CiU 
i els contraris del PSC.

Segons el conveni, que tindrà una 
vigència de 10 anys, l’Ajuntament 
delega en l’entitat Arrels Cultura, 
la gestió de l’Arxiu Històric Local 
Provisional i li encarrega –per dele-
gació– l’ordenació i custòdia de la 
documentació que ja en forma part 
i de la que se li pugui transferir en 
el futur, ja sigui provinent de parti-
culars o d’altres administracions. A 
més, el conveni fixa que s’haurà de 
proposar un espai adequat per al 
desenvolupament de la seva tasca, 
que serà la seu de l’Arxiu Històric i 
que comptarà amb el suport econò-
mic de l’Ajuntament.

Amb aquesta delegació, l’Ajunta-
ment pretén impulsar l’Arxiu Histò-
ric, després que durant anys s’hi hagi 
actuat de forma altruista per part de 
persones voluntàries i s’hagi consta-
tat l’ingent feina que queda per fer.

L’alcalde, Joaquim Arnó, va remarcar 
en el decurs del debat plenari, que 
el que es pretén és donar un impuls 
a la recerca històrica i habilitar un 
marc que permeti, primer, garantir 
la custòdia del elements que formin 
part del fons, i segon, en la mesura 
que s’hi pugui destinar recursos eco-
nòmics, procedir a la seva cataloga-
ció i posada a disposició del públic 
en general i estudiosos en particular.

“Per això, el que es posa en marxa 
amb aquest acord amb Arrels Cultu·
ra té caràcter provisional i significa 
un punt d’inflexió, però sobretot és 
una declaració d’intencions de cara 
a definir conjuntament el full de 
ruta a seguir, a partir del que ja s’ha 
fet fins ara”, va afegir Arnó, “És una 
obligació que devem als nostre pre·
decessors, a nosaltres mateixos i als 
nostres successors, preservar el pa·
trimoni cultural i històric del nostre 
poble”, va puntualitzar.

n La Fundació Palau presenta la novena edició del festival Poesia i +, que des del 2006 presenta 
propostes que des de la poesia s’acosten a altres disciplines artístiques. El festival té lloc prin-
cipalment al pati de la Fundació i al parc de Can Muntanyà, que ofereix un marc incomparable, 
amb vistes a Caldes d’Estrac i el Mediterrani.

El festival posa l’accent en la programació musical i aspira a consolidar-se com el festival d’estiu 
del Maresme, obert a tota mena de públics i amb una programació que busca presentar en un 
espai íntim i singular propostes molt diverses que tenen en comú la poesia i l’esperit d’investi-
gació que sempre va caracteritzar el poeta Josep Palau i Fabre, impulsor del festival.

Com a novetat, el festival s’obre a l’electrònica i a l’experimentació sonora i presenta una se-
lecció de videopoemes que es repartiran en les sales de l’exposició permanent. Amb aquestes 
activitats el festival busca ampliar el ventall de formats per endinsar-se en la creació poètica 
actual. També hi haurà lloc per celebrar dos noms imprescindibles de la poesia contemporània: 
Joan Vinyoli i William S. Burroughs. És amb motiu de l’homenatge a Burroughs que el festival 
compta amb presència internacional, amb l’actuació de Lydia Lunch al costat de Za! i Esperit!

L’acte central del festival és la Nit dels Poetes, que com cada any presenta tres veus destacades 
de la poesia catalana actual. Enguany tindrà lloc el dissabte 12 de juliol, amb la participació de 
Susanna Rafart, Mireia Calafell i Carles Hac Mor, i tot seguit hi haurà l’actuació de Toti Soler, que 
repassarà un dels seus discos més inoblidables i homenatjarà Joan Vergés (1928-2014).

D’entre les propostes musicals, destaquen el concert de Paco Ibáñez, que obrirà el festival, així 
com els d’Adrià Puntí i Albert Pla, que oferiran cadascú un concert especial en solitari. També cal 
destacar els concerts de Hidrogenesse i Esperit! amb Za!, que obren encara més l’espectre so-
nor del festival. En aquest sentit també destaquen la proposta poètica de Jansky, que relaciona 
poesia i electrònica, i la d’Andreu Subirats, que és considerat un dels millors recitadors catalans.

L’espai central del festival és el parc de Can Muntanyà, que domina el poble i s’atansa al Medi-
terrani. Abans i després de les actuacions que hi tindran lloc, serà un espai de trobada distès i 
privilegiat, amb servei de bar i un acurat disseny de l’espai.

Noves propostes en la 9a edició del 
festival Poesia i + de la Fundació Palau
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EDUCACIÓ VIÀRIA

n Fa uns dies, els nois i noies de P3, P4, 1r, 3r i 5è de l’Escola Sagrada 
Família van estar fent activitats  al parc infantil de trànsit muntat per 
la policia local amb la col·laboració de la brigada municipal al pati 
de l’escola.
Primer van fer un repàs dels senyals de trànsit i el seu significat. Tots 
els participants van poder tocar i col·locar els senyals verticals del 
nostre parc infantil de trànsit. Després van explicar ells mateixos 
l’equipament necessari per fer una sortida en bicicleta i les parts 
més importants que s’han de revisar abans d’agafar-la. Una vegada 
preparats i amb els seus cascs ben col·locats van agafar les bicicletes 
i van revisar les parts més importants.
Finalment, van realitzar la pràctica de circulació en bicicleta amb un 
resultat satisfactori, de fet, els vint-i-tres participants han aconse-
guit el seu diploma acreditatiu de la participació i aprofitament del 
programa EduMS 2013-2014.

El circuit d’educació viària posa punt i final al curs 
impartit per la Policia Local de Caldes d’Estrac

S’aprova un 
nou Pla Local 
de Joventut 

n Al Ple d’abril, es va aprovar per unanimi-
tat el nou Pla Local de Joventut 2014-2017 
que referma el compromís adquirit pel 
govern en matèria de polítiques juvenils i 
s’emmarca en el context socioeconòmic 
actual, sorgit arran la crisi.

La regidora de Joventut, Roser Alsina, va de-
finir el nou Pla Local de Joventut com “una 
eina que aglutina tots els aspectes que for·
men part del projecte vital de les persones 
joves” i va avançar que les polítiques juvenils 
previstes en el renovat document que s’han 
d’aplicar en els pròxims anys es basen en dos 
eixos de treball, l’emancipació i apodera-
ment i la participació, potenciant la implica-
ció social activa dels joves a través de l’oci i 
el lleure, la cultura i l’esport.

L’Àrea de Joventut fa temps que treballa en 
aquest document a través de trobades amb 
tots els agents socials que participen d’algu-

na forma en el sector juvenil del municipi. 
El nou Pla que integra totes les propostes 
recollides durant aquestes reunions i segons 
paraules de la regidora “és una eina que 
aglutina i coordina els diferents projectes, 
actuacions municipals i polítiques locals 
adreçades als i les joves de Caldes d’Estrac”.

Amb el nou document, que entrarà en vi-
gència a curt termini, es referma el com-
promís del Govern vers la joventut de Cal-
des i es dota de noves eines per a continuar 
aplicant polítiques juvenils adequades a la 
nova realitat de la joventut del municipi.

P-3

P-4 1r

3r 5è
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BREUS

L’Esther és peixatera “des de sempre”, 
quan va començar com a dependen-
ta a la plaça de Cuba de Mataró i, ja 
més tard i junt al seu marit, en Ma-
nolo, van emprendre un establiment 
dedicat al peix a Mataró ciutat.  En 
tenir coneixement que el peixater de 
Caldes es jubilava, van decidir traslla-
dar el seu negoci a Caldes. I aquí va 
començar la història de la peixateria 
La Xarxa a Caldes d’Estrac. 
La renovació de les instal·lacions del 
Mercat Municipal li permet a l’Esther 
oferir un millor servei i apostar fer-
mament per la parada de peix al Mer-
cat amb la instal·lació de cambres fri-
gorífiques, de gel, amb un viver propi 
i un forn de vapor. El producte és el 
peix de proximitat i gran qualitat pro-
vinent de la llotja d’Arenys de Mar i 
els millors exemplars de peix i marisc 
procedent d’altres punts geogràfics. 

PeixATeRiA LA xARxA

Actualment, la filla de l’Esther i el 
Manolo, la Nerea, és la dependenta 
de la botiga i la persona que marca 
la diferència respecte altres comer-
ços de peix. I és que la Nerea, que ha 
estat mare recentment, es preocupa 
per l’alimentació saludable i dedica 
temps a elaborar altres productes 
relacionats amb la matèria primera 
que ofereixen a l’establiment, el peix 
i marisc. Així, la Nerea és la respon-
sable d’elaborar hamburgueses de 
salmó cuinades amb lluç i porro, ca-
nelons de peix i marisc 100% natu-
rals i, amb el forn de vapor instal·lat 
a la seva parada, cuina el peix i ma-
risc del viver propi al gust del client, 
com per exemple, el pop al vapor. 
Tot aquesta cuina de mercat amb 
productes naturals de màxima quali-
tat i de proximitat, a La Xarxa també 
l’ofereixen per encàrrec, completant 
així l’àmplia oferta de l’establiment.  

Tel.:  937 913 247  (matins i tardes) Ser-
vei gratuït a domicili a les 3 viles.
Horari: matins, 8-14 h (de dimarts a 
dissabte) i tardes, de 17:30 a 20:30 (de 
dilluns a divendres). Dilluns tancat hi-
vern (des de final de la Festa Major fins 
Setmana Santa).

Diumenges obert: 9:30- 13:30 (des 
del 2n diumenge del mes de maig 
fins la fi de la Festa Major).
Segueix-los al Facebook “Peixateria 
La Xarxa”.

Peix i marisc de qualitat i elaborats 100% naturals

Es lliuren els premis de la fase local de 
la XXXI Mostra Literària del Maresme 
n El passat 11 de maig es van atorgar els premis als guanyadors de la fase 
local del certamen literari que s’organitza cada any al Maresme. En un 
acte que va tenir lloc en una Sala Cultural plena de gom a gom, el jurat 
va donar a conèixer totes les obres guanyadores en cada categoria i es 
van desvetllar els noms dels seus autors/es, a més d’animar el públic 
present a continuar participant en el concurs literari.

XXII Exposició del Taller de Bonsais
n Les instal·lacions de La Fabriqueta van acollir el cap de setmana del 10 
i 11 de maig aquesta exposició que cada any ens mostren els Amics del 
Bonsai. Com ja és habitual en cada edició de la mostra, enguany tam-
bé  vam gaudir d’exemplars espectaculars de bonsai, a més d’una rica i 
àmplia varietat d’espècies de la que us oferim una mostra, en imatges. 

Mercat de 2a mà
n  Diumenge 1 de juny l’esplanada de Can Muntanyà va acollir una 
nova edició del Mercat de 2a mà, una proposta plenament conso-
lidada a Caldes. Durant tot el matí els visitants de la fira van tenir 
l’oportunitat de remenar, triar i adquirir productes ben diversos a 
uns preus realment mòdics.
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BREUS

A les passades eleccions europees, 281 cal-
dencs i caldenques van votar CiU. Més que 
a les anteriors. Gràcies per fer-ho.

Malgrat el nostre increment, el cert és que va guanyar ERC. És 
obligat reconèixer-ho públicament i felicitar el vencedor. Ho fem 
de bon grat tot agraint també el bon to i el magnífic comporta-
ment del conjunt dels ciutadans i ciutadanes al llarg de tota la 
jornada. També estem contents perquè tot i saber que les elec-
cions europees són diferents a les altres, l’aclaparadora victòria 

dels partits partidaris del dret de decidir i de la independència 
de Catalunya, pensem que marca el camí a seguir.

No obstant hi ha un fet que ja hem denunciat i que no ens va 
semblar correcte. Pensem que no és de rebut que un agressor 
confès d’un regidor ostenti la representació d’un partit polític i 
es venti davant tothom de la seva condició, per molt que la re-
solució judicial encara estigui pendent. Durant les votacions no 
vam dir res per no alterar el seu normal devenir, però si que des-
prés ens hem queixat a la direcció del seu partit (Partit Popular).

Gràcies, Caldes

Joan Baró, escollit cap de llista del PSC de Caldes per a les municipals de 2015

GRUpS MUnICIpALS

LES RECOMANACIONS DE CAN MILANS

tots els noms de Barcelona. David Izquierdo.
(NOVEL·LA)
Barcelona: Stoker Books, 2012. 

Hi ha una llegenda cen-
tenària que diu que pel 
subsòl de Barcelona hi 
passa un riu. Explica 
que les seves aigües 
corren sota els fona-
ments de la Bàrcino 
romana, i que desem-
boca mar endins. A fi-
nals del 2010 un equip 
d’historiadors i arque-
òlegs del Museu d’His-
tòria troben indicis de 
l’existència d’aquest riu 
secret i se submergei-
xen en les catacumbes 
de la ciutat antiga per 

trobar-lo. El que descobreixen, però, resulta ser transcen-
dental per al passat, el present i el futur dels habitants de 
la metròpoli mediterrània. Tots els noms de Barcelona 
és un viatge pel misteri, la llegenda i la història de la ciu-
tat. Cada nom és una època, i cada època batega plena dels 
noms dels seus protagonistes. Una llegenda que esdevindrà 
la font de la immortalitat i que farà descobrir al lector la 
vida quotidiana, les olors i fins i tot el tacte de cada pedra, 
cada racó i cada habitant d’una ciutat eterna.

El PSC de Caldes d’Estrac va votar recent-
ment per unanimitat, en assemblea extraor-
dinària, la candidatura d’en Joan Baró com a 

cap de llista per les properes eleccions municipals del 2015.
En Joan Baró va néixer a Caldes d’Estrac fa 51 anys i, encara que ha 
viscut molts anys a Barcelona, ja fa temps que va retornar a Caldes, 
on viu. Es considera un caldenc per convicció i un maresmenc or-
gullós de la seva comarca. Va estar vinculat a la Creu Roja del Mar. 
Actualment és gerent d’una empresa de material medico-quirúrgic. 
És divorciat i pare de tres fills.
Membre de la candidatura PSC-Progrés Municipal en les eleccions 
del 2011, ha donat suport al Grup Municipal en temes de salut i va 
col·laborar-hi en el tema de la reobertura de la farmàcia. Des del  
2012 és secretari d’organització de l’Agrupació local del PSC i el 2013 
va entrar com a regidor a l’Ajuntament de Caldes en substitució 

d’en Víctor Pastor;  és conseller del 
Consell de Federació PSC del Ma-
resme i col·labora amb la Sectorial 
de Salut.
Afrontar aquest repte suposa, en 
paraules d’en Joan, una gran res-
ponsabilitat i alhora una gran il-
lusió: tirar endavant noves propos-
tes, treballar per les persones i amb 
les persones, estar al costat dels 
més necessitats. Agrait per tot el 
suport rebut, compta amb la confi-
ança en els seus propis valors: la passió per Caldes, l’honestedat, la 
perseverança, el diàleg, estar a peu de carrer...  “Perquè també amb 
la política municipal comença el canvi”.  

Mor el president de l’Associació 
de Restauradors i Hostalers 
de Caldes, Josep Navarro

La població de Caldes 
despertava conster-
nada el passat 11 de 
maig per la notícia de 
la mort sobtada del 
que fins ara ha estat 
president dels restau-
radors locals, Josep 
Navarro, que es va 
produir la matinada 
de dilluns.

Josep Navarro ha es-
tat una persona força 

implicada amb el poble de Caldes. Amb una llarga trajectòria professi-
onal com a propietari del restaurant Marola de Caldes, Josep Navarro 
ha destacat també per la seva participació en el món associatiu local 
sempre dins el marc del sector de la restauració i similars. Navarro 
era actualment el president de l’Associació de Restauradors i Hos-
talers de Caldes d’Estrac i també ostentava la presidència del Gremi 
d’Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme des de finals del mes 
de febrer de 2013, quan va guanyar les eleccions amb una candidatura 
renovada que va ser escollida per unanimitat. 

Des de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac lamentem profundament la 
pèrdua de Josep Navarro. Descansi en pau.

15



AGENDA D’ACTIVITATS DEL MES DE JULIOL DE 2014

3Dijous
 

9 h vespre, Pèrgola del Parc de 
Can Muntanyà
FestIVal POesIa I +
Paco Ibáñez. Recital inaugural 
de poesia i música
Preu: 20€ Abonament (a la 
venda fins l’1 de juliol): 35€
Servei de bar de 20 a 1 h
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

4Divendres
 

9 h matí, Parc municipal des 
sports, Issy-Les-Moulineaux
Prestige International d’Issy 
París 2014
trofeu de patinatge artístic, 
amb la participació del CPa 
Caldes d’estrac
Organitza: Club de Patinatge 
Artístic Caldes d’Estrac

9 h matí, Pavelló municipal de 
Covelo, Pontevedra (Galícia)
XXII Campionat d’espanya 
Juvenil 2014
Campionat de patinatge 
artístic, amb la participació 
del CPa Caldes d’estrac
Organitza: Club de Patinatge 
Artístic Caldes d’Estrac

8 h vespre, Fundació Palau
FestIVal POesIa I +
Poesia de combat, amb David 
Caño i Blanca llum Vidal
Gratuït 
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

9 h vespre, Pèrgola del Parc de 
Can Muntanyà
FestIVal POesIa I +
Marçal Font + Blow
Preu: 12€
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac
       
2/4 d’11 nit, Pèrgola del Parc de 
Can Muntanyà
FestIVal POesIa I +
albert Pla
Preu: 12€ (entrada combinada 
amb Marçal Font+Blow)
Servei de bar de 20 a 1 h
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

5 Dissabte

8 h vespre, Fundació Palau
FestIVal POesIa I +
Inventa’t l’alegria (al voltant 
de Joan Vinyoli), amb Vicenç 
altaió i Martí sales
Gratuït. Servei de copa de cava
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

9 h vespre, Pèrgola del Parc de 
Can Muntanyà
FestIVal POesIa I +
nit de Poetes, amb Carles Hac 
Mor, susanna Rafart i Mireia 
Calafell
Preu: 12€ (entrada combinada 
amb Toti Soler Trio i Gemma 
Humet)
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

2/4 d’11 nit, Pèrgola del Parc de 
Can Muntanyà
FestIVal POesIa I +
toti soler trio & Gemma 
Humet, liebeslied
Preu: 12€ (entrada combinada 
amb Nit de poetes)
Servei de bar de 20 a 1 h
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac
 

6 Diumenge

9 h matí, sortida i arribada al 
Parc Joan Maragall 
terramar triatló Popular 
Caldes d’estrac
Organitza: Besttrail i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

8 h vespre, Sant Andreu de 
Llavaneres. Lloc a concretar
FestIVal POesIa I +
Mazoni
Preu: Gratuït
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres
 

10 Dijous

9 h vespre, Fundació Palau
FestIVal POesIa I +
Àlbar Roda
Preu: Gratuït
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

11 Divendres

8 h vespre, Fundació Palau
FestIVal POesIa I +
Voz Mal
Servei de cava
Preu: Gratuït
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac
 
9 h vespre, Pèrgola del Parc de 
Can Muntanyà
FestIVal POesIa I +
Jansky
Preu: 12€ (entrada combinada 
amb Hidrogenesse)
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

2/4 d’11 nit, Pèrgola del Parc de 
Can Muntanyà
FestIVal POesIa I +
Hidrogenesse
Preu: 12€ (entrada combinada 
amb Jansky)
Servei de bar de 20 a 1 h
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac
 

12 Dissabte

5 h matinada, Pèrgola del Parc 
de Can Muntanyà
FestIVal POesIa I +
Oriol Ponsatí-Murlà (amb 
Perejaume), el triomf de 
l’“Odissea”
Preu: Gratuït
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac
 
9 h matí, Pavelló Can Xarau, 
Cerdanyola del Vallès
Campionat de Catalunya 
Infantil 2014
Campionat de patinatge 
artístic, amb la participació 
del CPa Caldes d’estrac
Organitza: Club de Patinatge 
Artístic Caldes d’Estrac

9 h vespre, Pèrgola del Parc de 
Can Muntanyà
FestIVal POesIa I +
andreu subirats & Diego 
Burián i Roger Blàvia
Preu: 12€ (entrada combinada 
amb Adrià Puntí)
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

10 h nit, a la capella del Carme
Festes de la Mare de Déu del 
Carme
Concert d’estiu - Música ibèrica
amb laura Gaya i Joan 
Garrobé
Organitza: Arrels Cultura i 
Agrupació de Pensionistes i 
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

2/4 d’11 nit, Pèrgola del Parc de 
Can Muntanyà
FestIVal POesIa I +
adrià Puntí
12€ (entrada combinada amb 
Andreu Subirats) 
Servei de bar de 20 a 1 h
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

13 Diumenge

9 h matí, Varador de les 
Barques
Festes de la Mare de Déu del 
Carme 
Processó del Carme en 
barques

De les 10 del matí a les 10 de la 
nit, al Parc Joan Maragall
Fira d’alimentació i artesania
Organitza: Arrels Cultura

 
8 h vespre, Fundació Palau
FestIVal POesIa I +
De William Burroughs a la 
contracultura, amb Max 
Besora i David Castillo
Preu: Gratuït
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac
 
9 h vespre, Pèrgola del Parc de 
Can Muntanyà
FestIVal POesIa I +
lydia lunch + esperit! + Za!
Preu: 12€  
Servei de bar de 20 a 1 h
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

10 h nit, Parc Joan Maragall
Festes de la Mare de Déu del 
Carme 
Havaneres

19 Dissabte

7 h tarda, a La Fabriqueta
Inauguració dels actes 
de commemoració del 
tricentenari del Combat de 
Caldes 1713
(VEGEU PROGRAMA ESPECÍFIC 
A LA PÀGINA 8)
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

8 h vespre, Pèrgola del Parc de 
Can Muntanyà
Concert del tricentenari
(VEGEU PROGRAMA ESPECÍFIC 
A LA PÀGINA 8)
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

20 Diumenge

A partir de les 12 h migdia, 
aCtes De COMMeMORaCIó 
Del tRICentenaRI Del 
COMBat De CalDes 1713
(VEGEU PROGRAMA ESPECÍFIC 
A LA PÀGINA 8)

26 Dissabte

el Club de lectura visita el 
Museu de la Colònia Vidal a 
Puig-reig
Sortida del Club de lectura a la 
Colònia Vidal. Coneixerem la 
vida i el treball a una colònia 
tèxtil després d’haver llegit  
“Olor de colònia”, de Sílvia 
Alcàntara i “El silenci dels 
telers”, d’Assumpta Montellà.
Organitza: Biblioteca Can 
Milans


