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En primer lloc, en nom propi i del grup de CiU vull agrair la confiança 
dipositada en nosaltres per tornar a governar el nostre Ajuntament. Em 
fa molta il·lusió tornar a ser alcalde, però sobretot, tornar a servir el més 
bé que sàpiga i pugui a tots els caldencs i caldenques sense excepció. Pro-
meto esforç, dedicació, diàleg i compromís. Els ciutadans ens han dit ben 
clarament que la feina de tirar endavant Caldes l’hem de fer entre tots i 
jo seré el primer a fer-ho. Com dèiem abans de les votacions “Treballem 
junts, tots sumem”. Ara ja no ho diem: ho fem!

Juntament amb ERC i PSC, les altres dues formacions polítiques al Con-
sistori, iniciem un camí apassionant de treball i servei al poble que segur 
haurà de donar el seus fruits. Des del màxim respecte pels plantejaments 
ideològics que uns i altres defensem, pel damunt hi ha les ganes de tre-
ballar per Caldes i fer les coses junts i en positiu, amb el compromís i 
respecte democràtic que tots hem promès aplicar. Estic segur que ens en 
sortirem i que Caldes hi guanyarà. 

Dit això, vull fer notar l’extraordinari contingut d’aquesta nova edició de la 
revista que posa de manifest l’empenta cultural del nostre poble. Entre el 
Festival Poesia i + de la Fundació Palau i el Festiva de Música Clàssica de 
Santa Florentina que ha deixat el seu escenari tradicional a Canet de Mar 
per venir als nostres, es dibuixa un estiu cultural de primera línia interna-
cional, sense exagerar. La recreació ja tradicional del Combat de Caldes 
del 1713, la Festa del Carme, el Sopar Geganter del primer dissabte d’agost 
i altres activitats lúdiques, culturals i esportives conformen un estiu actiu 
que molts pobles voldrien tenir i que Caldes i la seva gent tindran la sort 
de poder gaudir durant les properes setmanes, mentre esperem l’arribada 
de la nostra Festa Major la primera quinzena de setembre.

Tot plegat és fruit merescut del treball i de l’esforç de molta gent a qui vull 
agrair especialment la seva feina, amb especial menció a l’Agrupació de 
Pensionistes i de la 3a Edat que enguany han celebrat el seu 30è aniversari. 

Mentrestant però, l’activitat municipal no para i durant aquestes setmanes 
s’aniran portant a terme aquelles que són imprescindibles per al millor funci-
onament dels serveis i equipaments. Com deien els nostre avis, “el llegir no 
ens ha de fer perdre l’escriure” i per tant, seguirem treballant com sempre.

No vull acabar sense desitjar-vos a tots un molt bon estiu que us permeti 
gaudir de les activitats programades mentre tots plegats ens anem prepa-
rant per als reptes nacionals que ens esperen al setembre.

Joaquim Arnó i Porras
Alcalde
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MEDI AMBIENT

La platja dels 3 Micos 
guardonada amb 
bandera blava

n Marcos Blázquez, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac, va recollir el passat dilluns 15 de juny la ban-
dera blava atorgada a la platja dels Tres Micos. L’acte es va ce-
lebrar a Platja d’Aro i va ser presidit pel conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Santi Vila.

La bandera blava és el distintiu que acredita el bon estat de les 
platges i ports esportius. Un guardó que atorga el tribunal in-
ternacional de la Fundació d’Educació Ambiental des de fa 33 
anys atenent a uns criteris de qualitat que es revisen i renoven 
periòdicament d’acord amb les necessitats i amb el desig de que 
cada any hi hagi un esforç per mantenir alt el llindar de qualitat.

Aquest any s’ha tingut en compte la gestió ambiental, la segu-
retat, la prestació de serveis i una qualitat de l’aigua excel·lent. 
89 platges catalanes han estat reconegudes i només 8 són del 
Maresme, entre elles la de Caldes d’Estrac, que ha obtingut la 
bandera blava per 8è any consecutiu.

Segons Blázquez, el 2016 la platja del Bassiot també optarà al 
distintiu de qualitat. Entre d’altres actuacions que s’estan rea-
litzant, cal destacar els accessos per a minusvàlids que es van 
finalitzar durant el mes de juny, a l’inici de la temporada d’estiu.

L’acte de lliurament va tenir lloc el passat 
dilluns 15 de juny a Platja d’Aro
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ELECCIONS 

n El nou plenari de l’Ajuntament de Cal-
des es va constituir el passat 13 de juny 
a les 12 del migdia, en una Sala Cultural 
plena de gom a gom.

Tal i com estava estipulat, l’acte es va ini-
ciar amb  la constitució de la mesa d’edat 
presidida pel regidor electe de major 
edat, Marcos Blàzquez (CiU), que ha tin-
gut com a vocal la regidora electa de me-
nor edat, Laura Aloy (ERC).  

A continuació es va procedir a la pre-
sa de possessió del càrrec per part dels 
nous regidors electes: cinc de CiU, qua-
tre d’ERC i dos del PSC. A destacar que 
tots els nous regidors de CiU i d’ERC van 
afegir la frase “per imperatiu legal” a la 
fórmula d’acceptació del càrrec i que els 
quatre d’ERC, a més, també van incloure la 
declaració que s’havia recomanat des de 
l’AMI de suport i compromís amb el nou 
Parlament que sorgeixi de les eleccions le-
gislatives previstes per al 27 de setembre. 
Els dos regidors del PSC, al seu torn, van 
prometre el càrrec sense cap pronuncia-
ment específic més.

Un cop constituït el nou Ajuntament, la 
sessió va continuar amb l’elecció del nou 
alcalde. Cada grup municipal va presentar 
el seu cap de llista com a candidat, raó 
per la qual, cap d’ells va obtenir la majoria 
necessària: 5 vots per Joaquim Arnó 
(CiU), 3 per Rosa Pou (ERC), 2 per Joan 
Baró (PSC) i una abstenció. A la vista del 
resultat, Joaquim Arnó va ser proclamat 

ERC i PSC es mantenen a l’oposició 

alcalde ja que la seva candidatura (CiU) 
va ser la més votada pels ciutadans a les 
eleccions municipals del 24 de maig.

Al torn d’intervencions posterior a la vo-
tació, Rosa Pou (ERC) va explicar que el 
vot d’abstenció corresponia al seu grup i 
que ho havien fet per evitar que els vots 
del PSC la fessin alcaldessa, malgrat ERC 
ja hagués dit que hi renunciava per a res-
pectar la llista més votada. Pou es va mos-
trar indignada davant el que va qualificar 
com a canvi de posició dels regidors del 
PSC, que finalment van optar per presen-
tar candidat propi i votar-lo sense adver-
tir-la. “Ens havien dit que ens votarien tan 

sí com no –ha dit– i no ens han avisat del 
canvi i per això no han deixat que tots els 
regidors d’ERC ens votéssim a nosaltres 
mateixos, tal i com volíem”.

Parlen els grups i parla l’alcalde electe

Un cop es va proclamar el nou alcalde, 
aquest va prendre possessió del seu càr-
rec i ja des de la presidència de la sessió, 
va concedir la paraula als portaveus dels 
tres grups polítics.

El primer en intervenir va ser en Joan Baró 
(PSC), el qual, després d’agrair els vots re-
buts i de felicitar el nou alcalde i els nous 
regidors, va tenir paraules de compromís 
amb Caldes i amb la seva gent i va oferir 
diàleg i participació des de l’oposició.

Igualment Baró va explicar que el seu grup 
havia ofert els vots a ERC per assolir l’al-
caldia però que no hi havia hagut acord i 
que per aquest motiu s’havien votat a si 
mateixos i també per oferir-se com alter-
nativa de cara als ciutadans caldencs.

“Valoro la consulta i el diàleg com a pilars 
fonamentals per unir voluntats en la tasca 
de construir una vida millor al nostre po-
ble” va dir Baró, que també va especificar 
el compromís del seu grup en la defensa 
dels valors al servei dels ciutadans, en la 
no confrontació personal i en la pràc-
tica d’una oposició lleial i constructiva, 
no exempta de contundència quan sigui 
necessària. Baró va finalitzar la seva inter-
venció amb paraules de concòrdia: “Pro-
poso que tinguem en compte tot el que 
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ELECCIONS

ens uneix i que deixem enrere el que ens 
separa”.

Al seu torn, Rosa Pou (ERC), després de la 
referència a l’afer de l’elecció de l’alcalde, 
va explicar les motivacions que han gui-
at ERC a mantenir-se a l’oposició i de no 
acceptar l’oferta del PSC per aconseguir 
l’alcaldia. “Perquè vam prometre que no hi 
hauria cap pacte i acceptar l’alcaldia per 
part de la tercera força a Caldes, el PSC, 
podria ser interpretat com a tal” –va dir 
Pou, que a més va explicar que accedien a 
l’Ajuntament per aprendre, créixer políti-
cament i fer-se forts: “Prometem una opo-
sició responsable que miri de molt a prop 
l’equip de govern, però que també sigui 
capaç de posar propostes sobre la taula 
pel bé comú”.

Pou també va fer referència a l’acord as-
solit amb CiU per a permetre la investidu-
ra de Joaquim Arnó com alcalde que, se-
gons va dir, comporta més transparència, 
diàleg i participació a les tasques pròpies 
de l’Ajuntament “ens quedem a l’oposició, 
no pas amb resignació sinó amb tota la 
il·lusió que comporta la confiança que la 
gent de Caldes ens ha regalat, però també 
us diem que si mai arriba el cas i pensem 
que és el millor per Caldes, no tindrem cap 
problema en fer un pas endavant”.

Després va ser el torn per a la intervenció 
d’Àngel Rusiñol (CiU) que a part de les fe-
licitacions de rigor al nou alcalde i nous 
regidors, va explicar que el seu grup tenia 
clar que els corresponia governar per de-
sig majoritari dels caldencs i caldenques 
però que aquesta responsabilitat no havia 
de ser “ni exclusiva ni excloent” sinó com-
partida amb les altres formacions políti-
ques amb les quals es va comprometre a 
col·laborar a partir d’ara.

Rusiñol també va reiterar el compromís 
de CiU amb les persones, “que puguin 
exercir tots els seus drets” –i amb un “Cal-
des de tots i per a tots. Treballem junts, 
tot sumem” va repetir vàries vegades en 
al·lusió al lema que havia presidit la cam-
panya electoral de CiU.

El regidor també va comprometre el seu 
grup en la transparència i participació i va 
anunciar la voluntat de CiU de mantenir 
les sessions públiques informatives peri-
òdiques i de treballar amb consens per a 
la redacció del nou Pla General (POUM). 
Igualment Rusiñol va reiterar el compromís 

del seu grup en la celebració d’una consul-
ta popular per a decidir el futur dels espais 
del centre del poble abans de l’any 2017.

L’alcalde electe, Joaquim Arnó, va tancar 
la sessió amb paraules plenes d’agraïment 
al conjunt dels ciutadans, al seu equip i a 
la dedicació dels treballadors de l’Ajunta-
ment, i després de comprometre l’exercici 
del nou govern municipal amb el procés 
d’obtenció de la sobirania nacional que es 
derivi de les eleccions catalanes del 27 de 
setembre, va explicitar el seu compromís 
d’exercir el govern i de treballar amb tots 
els grups polítics amb la màxima il·lusió.

“El meu compromís amb tots i cadascun 
dels ciutadans de Caldes, governant per a 

tots des del primer dia” va dir Arnó, que va 
reiterar també la seva oferta de “mà ober-
ta” als grups de l’oposició “ ja sigui pel dia 
a dia com en els projectes de major enver-
gadura i de futur”.

Arnó va finalitzar la seva intervenció po-
sant l’Ajuntament a disposició del presi-
dent i del Parlament de Catalunya, per a la 
consecució de la plena sobirania del nos-
tre país i dient que “afrontarem els pro-
pers anys en què de nosaltres dependrà 
que fem història o que la història ens obli-
di, i parlo en plural perquè cal que tots hi 
siguem. La història no la fan els individus, 
l’escriuen els pobles i el poble som tots: Sí 
a Caldes, Sí a Catalunya”.
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Seran 11 concerts al parc Verdaguer i a la Parròquia

El Festival de Música Clàssica de Santa 
Florentina es trasllada a Caldes

CULTURA

n L’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó, el 
director del festival, Carlos Hartmann, i 
Josep Civit, president del Gremi d’Hoste-
leria del Maresme, van ser els encarregats 
d’explicar tots els detalls, en una roda de 
premsa que va tenir lloc el divendres 19 de 
juny a la Fabriqueta.

El primer en prendre la paraula va ser  Joa-
quim Arnó, que va destacar la importància 
per a Caldes d’acollir aquest festival. “Una 
decisió privada no podia posar punt i final 
a la trajectòria del Sta. Florentina, i Caldes 
ha tingut la capacitat i l’oportunitat d’ofe-
rir els serveis i l’entorn adequat perquè l’es-
deveniment es continuï realitzant amb el 
mateix prestigi de sempre”.

L’alcalde va confirmar els dos espais on es 
desenvoluparan els concerts: el parc de 
Mossèn Jacint Verdaguer, on s’acolliran els 
espectacles de gran format, i la Parròquia 
de Santa Maria. Arnó va avançar també 
que s’està treballant perquè en el 2016 el 
Festival pugui dur-se a terme en un nou 
espai: un amfiteatre que estaria situat al 
parc de la Pineda (de Can Solè).

Pel que fa a la logística, Arnó va explicar 
que els vespres dels concerts s’habilitaran 
tres zones de pàrquing, una per a artistes 
i convidats, i les altres dues obertes al pú-
blic assistent (a l’esplanada Muntanyà i al 
pàrquing fotovoltaic de la N-II). Un servei 
de bus llançadora, que començarà mitja 
hora abans del concert i durarà fins a mit-
ja hora després, facilitarà el desplaçament 
fins al lloc del concert.

En nom del gremi de restauradors, Josep 
Civit va expressar “la importància de dur 
a terme iniciatives com aquestes per revi-
talitzar el sector de serveis com la restau-
ració i la gastronomia”. Civit va especifi-
car també que els restauradors de Caldes 
farien un horari especial, oferint sopars a 
partir de les 19h, de manera que els assis-
tents als concerts tinguessin la possibilitat 
de sopar abans i a temps. “Es tracta de que 
tots junts col·laborem per crear una expe-
riència més que completa als visitants”.

Finalment, el director del Festival, Carlos 
Hartmann va tancar la roda de premsa ex-
plicant amb detall cadascun dels concerts 
que es duran a terme “comptem amb ar-
tistes de reconegut prestigi internacional 
i una programació variada pensada per-
què tots els amants de la música la puguin 
gaudir” va dir.

Tota la programació es pot consultar al web 
del festival: www.santaflorentina.com

Dissabte 11 de juliol
22:00h - Parròquia Santa Maria
Recital líric de Katerina Tretyakova & Carlos Cosías & 
Ricardo Estrada
Preu: 44 euros

Dijous 16 de juliol
22:00h - Parròquia Santa Maria
Recital de piano de SERGEY BELYAVSKIY (guanyador 
del Concurs Internacional de piano María Canals 2014)
Preu: 28 euros

Divendres 17 de juliol 
21:00h - Parc Mossèn Jacint Verdaguer
Òpera CARMEN. Laura Virella; Josefine Grützmacher; 
Lisa Alozzini; Mariella Baier; Ricardo Castrejón; Gus-
tavo Durán; Marc Ellis Gough; Alex Moskofian. Filhar-
mònica de Cambra de Catalunya (Dir. Diego Martín 
Etxebarría); Iriade Grup Vocal
Preu: 44 Euros

Dissabte 18 de juliol
21:00h - Parc Mossèn Jacint Verdaguer
Òpera CARMEN. Laura Virella; Josefine Grützmacher; 
Lisa Alozzini; Mariella Baier; Ricardo Castrejón; Gus-
tavo Durán; Marc Ellis Gough; Alex Moskofian. Filhar-
mònica de Cambra de Catalunya (Dir. Diego Martín 
Etxebarría); Iriade Grup Vocal
Preu: 44 Euros

Dissabte 25 de juliol
22:00h - Parc Mossèn Jacint Verdaguer
“Elogi a la dansa”. Daniel Blanch (piano) & Kalina Macu-
ta (violí) amb la col·laboració del Ballet Rus Barcelona
Preu: 33 Euros

Divendres 31 de juliol
22:00h - Parc Mossèn Jacint Verdaguer
Obertures d’òperes. Orquestra Simfònica Harmonia. 
Director: Albert Deprius 
Preu: 33 euros 

Dissabte 1 d’agost
22:00h - Parròquia de Santa Maria
Concert Americà: “Nou Realisme”. Núria Vilà, Sara 
Blanch, Rachel Bernstein & Ricardo Estrada
Preu: 39 Euros

Dijous 6 d’agost
22:00h - Parc Mossèn Jacint Verdaguer
Concert d’Ara Malikian. Humberto Armas (viola), Jorge 
Guillen (seg. violí), Tania Abad (contrabaix), David Ba-
rona (violoncel); Nantha Kumar (tables índies); Héctor 
el Turco (percussió).
Preu: 44 Euros

Divendres 7 d’agost
22:00h - Parròquia de Santa Maria 
Recital de piano de Vestard Shimkus
Preu: 28 Euros

Divendres 14 d’agost
22:00h - Parc Mossèn Jacint Verdaguer
“Clàssics de pel·lícules”- Orquestra de Cambra de Pa-
rís. Director: Horst Sohm, Marc Benzerri (violí), Pauline 
Malbaux (oboè); Maja Flurí (soprano) 
Preu: 44 Euros

Dissabte 15 d’agost
22:00h - Parc Mossèn Jacint Verdaguer
Gala de tenors, Alex Vicens, Albert Deprius, Albert Ca-
sals & Ricardo Estrada (piano)
Preu: 39 Euros

Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac i Associació 
Cultural Santa Florentina

DIsponIbles les entRaDes 
Del FestIval De músICa santa 

FloRentIna 
es pot aconseguir l’entrada:

Fent la compra des de casa a través del web
www.ticketmaster.es o adreçant-vos a 

l’oficina de turisme 
o fent la reserva mitjançant el telèfon 
93 539 92 41 (dll-dv de 8:30 a 19:30h). la 

recollida de l’entrada es podrà fer fins 30 
minuts abans de que comenci l’espectacle
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CULTURA

n Com en els últims dos anys, el festival tindrà un marcat 
accent musical. Es tracta en general de músics i cantants amb 
una forta vinculació amb la poesia. En alguns casos, són ban-
des liderades per poetes (Els Nens Eutròfics, Pentina’t Lula); 
en altres, cantants que han fet de la poesia un dels seus prin-
cipals eixos (Maria del Mar Bonet, David Carabén). També 
comptarem amb músics que últimament s’han acostat a la 
literatura i han publicat (Maria Rodés, Xarim Aresté, Gerard 
Quintana) i músics que, amb les seves propostes, se situen a 
mig camí (Santiago Auserón, Ferran Palau).

El festival fa deu anys i ho vol celebrar, primer de tot, amb 
una ampliació a les viles pròximes: Sant Andreu de Llavaneres, 
Sant Vicenç de Montalt i Arenys de Mar. La poesia es bolca 
en el Maresme. En segon lloc, la Fundació Palau vol celebrar 
aquestes deu edicions amb una aposta per les joves gene-
racions. Seguint l’esperit de Josep Palau i Fabre, cerquem en 
les noves generacions les veus poètiques dissidents per als 
moments de canvi com aquest. És per això que el festival, més 
que mai, aposta pels poetes i artistes que estan construint el 
seu món en el moment present.

En paral·lel, i seguint igualment el caràcter de Josep Palau i Fa-
bre, també cal destacar l’espai dels clàssics en la programació 
del festival. D’una banda, Víctor Sunyol i Jordi Oriol parteixen 
de Shakespeare per abordar el treball de l’actor i el perso-
natge, mentre que Jordi Cornudella ens guia per la filosofia 
presocràtica a través de les traduccions de Joan Ferrer, Jaume 
Pòrtulas i Sergi Grau.

Divendres 3 de juliol de 2015 
19:00h - Fundació Palau
Obertura Festival Poesia i +
Recorregut inaugural per les sales d’exposició amb les veus 
de Laia Estruch, Víctor Sunyol, Neus Borrell i Jordi Salvadó.
Preu: Gratuït

20:00h – Fundació Palau
Cant còsmic - Jaume C. Pons Alorda i Dídac Rocher fan 
Walt Whitman. Un espectacle emocionant que suposa 
una aventura extraordinària en què mots, melodies i cants 
s’uniran per celebrar la força del primer gran poeta mo-
dern.
Preu: Gratuït

21:00h – Pèrgola Parc de Can Muntanyà
La caiguda de l’Hac. Autor i director: Jordi Oriol / Música 
original: Jordi Santanach / Intèrprets: Sasha Agranov, Jordi 
Oriol, Oriol Roca i Jordi Santanach
Preu: 15€ (entrada conjunta amb el concert de les 22.30h)

22:30h - Pèrgola Parc de Can Muntanyà
Ulls de poll. Gerard Quintana, Xarim Aresté i Paul Fuster
Preu: 15€ (entrada conjunta amb el concert de les 21.00h)

Dissabte 4 de juliol
19:30h – Fundació Palau
A les arrels del pensament i la paraula. Lectura i taula ro-
dona: Joan Ferrer, Jaume Pòrtulas, Sergi Grau i Jordi Cor-
nudella.
Preu: Gratuït

21:00h - Pèrgola Parc de Can Muntanyà
Nit de poetes. Carles Rebassa, Maria Cabrera i Marc Ro-
mera
Preu: 15€ (entrada conjunta amb el concert de les 22.30h)

22.30h - Pèrgola Parc de Can Muntanyà
La forma d’un sentit. David Carabén
Preu: 15€ (entrada conjunta amb el concert de les 21h)

Diumenge 5 de juliol
21:00h - Pèrgola Parc de Can Muntanyà
A solas contigo. Santiago Auserón.
Preu: 15€ 

Dimarts 7 de juliol
20:30 - Teatre Principal. Arenys de Mar
Ferran Palau
Preu: 10€

Dimecres 8 de juliol
20:00h – Jardins Can Caralt. Sant Andreu de Llavaneres
Àlvar Roda. Acompanyat de diversos músics i de la sensibi-
litat i la complicitat de Joan Figueres
Preu: Gratuït

Dijous 9 de juliol
21:00h – Pèrgola Parc de Can Muntanyà
Maria del Mar Bonet. La cantant s’acompanyarà del guitar-
rista i músic valencià Borja Penalba en un concert especial 
on tots dos, guitarres en mà, trien algunes de les moltes 
peces que la cantant ha musicat dels poetes dels Països 

Catalans al llarg de la seva trajectòria artística i ens n’ofe-
reixen, també, alguna d’inèdita.
Preu: 15€

Divendres 10 de juliol
20:00h - Fundació Palau
UD es un MONSTRUO. Un bestiari poètic d’Usted es un 
colectivo
Gratuït

21:00h - Pèrgola Parc de Can Muntanyà
Maria Rodés (compositora)
Preu: 15€ (entrada conjunta amb el concert de les 22.30h)

22:30h - Pèrgola Parc de Can Muntanyà
Joan Miquel Oliver. Pop pur en els límits de la realitat.
Preu: 15€ (entrada conjunta amb el concert de les 21h)

Dissabte 11 de juliol
20:30h - Platja de Sant Vicenç de Montalt
Revetlla poètica. Per tancar la desena edició del festival, 
proposem una nit festiva i intensa a la platja, amb menjada 
de sardines inclosa, organitzada per l’Associació de Pesca-
dors de Caldes d’Estrac i el Club Nàutic Caldes d’Estrac.
Gratuït

Arriba la desena edició del Festival Poesia i +
Tindrà lloc del 3 a l’11 de juliol
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ACTUALITAT

El Combat 
de Caldes
Un cop més la vila ret homenatge 
als fets de 1713

n 1713. L’expedició de Rafael Nebot, di-
putat militar, arriba a Caldes on es lliura 
un doble combat que finalitza amb una 
victòria. Més de 300 anys després Cal-
des no oblida i és per això que els prò-
xims 25 i 26 de juliol, es faran els actes 
de commemoració.

Dissabte 25 de juliol, a les 19h, tindrà 
lloc la inauguració de la Festa a la Sala 
Cultural. Tot seguit els assistents po-

dran assistir a una conferència històrica 
sobre la Guerra de Successió.

Diumenge 26 de juliol, a les 12h del mig-
dia, a la pèrgola del Parc Muntanyà, es 
celebrarà l’acte institucional i tot seguit, 
a l’esplanada de Can Muntanyà es por-
tarà a terme la representació de la bata-
lla a càrrec dels Miquelets. Una escenifi-
cació impressionant on participaran els 
grups de recreació: regiment d’infante-
ria de la Diputació General, regiment de 
fusellers de muntanya Joan Vilar i Ferrer, 
regiment de Sant Narcís de Girona, re-
giment de la ciutat de Barcelona i regi-
ment d’hússars hongaresos de Moià. La 
recreació es tornarà a repetir a les 19h.

A més de les activitats esmentades, du-
rant els dos dies la Sala Cultural acollirà 
l’exposició: Barcelona 1714, Jacques Ri-
gaud: crònica de tinta i pólvora, cedi-
da per l’Associació Memorial 1714.

Les propostes més lúdiques del Com-
bat de Caldes

Durant tot el cap de setmana, els visi-
tants podran gaudir d’una fira d’oficis i 
artesania que omplirà la riera i on es po-
dran veure escenificats oficis com el del 
ferrer, les teixidores o els ceramistes.

D’altra banda, també es farà una instal-
lació d’un campament militar de la 
Guerra de Successió a l’esplanada de 
Can Muntanyà i s’organitzaran activitats 
per als més petits a la plaça de la Vila: 
l’anomenat espai d’experimentació i 
joc lliure. Es tracta d’activitats amb jocs 
de fusta basats en la construcció i el 
muntatge d’estructures de manera que 
els participants treballin la psicomotri-
citat de forma lúdica.
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ACTUALITAT

n Durant els mesos de març, abril, maig i 
juny la Fabriqueta s’ha convertit en cen-
tre artístic de referència amb quatre ex-
posicions inaugurades amb una important 
afluència de gent. I és que aquest equipa-
ment vol postular-se com a espai d’art i 
pensament, oferint una programació on 
es potenciïn els artistes locals i on també 
hi hagi cabuda per a autors de renom in-
ternacional.

Si durant el mes de març va sobtar la qua-
litat de les obres de “3+1 visions”, al llarg 
del mes d’abril es va exposar al públic el 
Fons d’art municipal, una mostra, que 
emmarcada dins dels actes de Sant Jordi, 
va donar a conèixer 21 dels quadres que 
formen part del fons d’art municipal, que 
s’ha anat conformant al llarg dels anys grà-
cies a les donacions dels artistes que han 
exposat a Caldes. Entre ells, peces des-
tacades com el conegut retrat d’Antoni 
Graupera cedit pel Sr. Joan Julià i Enric.

Durant el mes de maig, va ser la mostra 
de caire local “Caldes i gent” la que va 
atreure als assistents encuriosits en co-
nèixer els artistes arrelats a la vila, la seva 
obra i la seva visió particular del poble.

“Naufragis” ha estat la darrera de les ex-
posicions. Una sèrie creada per Joan La-
borda, on l’artista s’endinsa en l’anàlisi de 
la situació actual de l’artista plàstic, i on 

La Fabriqueta es consolida com a espai d’art i pensament
L’equipament ha acollit amb èxit quatre exposicions i n’hi ha previstes tres més durant els mesos de juliol i agost

Torna la Festa del Carme 
La processó marítima, la missa, el concert de Manu-
el Blancafort i la fira d’artesania seran les activitats 
més destacades d’enguany

n Els pròxims 18 i 19 de juliol Caldes acollirà els actes de 
commemoració de la Mare de Déu del Carme. El dissabte, 
després de l’èxit de l’any passat, es tornarà realitzar la pro-
cessó de les Barques que organitza l’Ajuntament en col-
laboració amb la Germandat de Jesús Captiu i Ntra. Sra. dels 
Dolors i la Parròquia de Caldes. El recorregut s’iniciarà a les 
17h a la Capella del Carme fins arribar a la plaça de les Barques 
on es farà la processó marítima. Un cop finalitzada s’iniciarà 
el camí de tornada fins a la Capella del Carme on les entitats 
faran una ofrena floral.

A les 18:45h es celebrarà la missa en honor a la patrona dels 
mariners i a les 20h, també a la Capella del Carme, es celebra-
rà el concert Manuel Blancafort organitzat per Arrels Cultura 
i interpretat per Blanca Soler i Marc Egea.

Diumenge 19 de juliol durant tot el dia, el parc Joan Maragall 
acollirà la fira d’artesania i alimentació que organitza Arrels 
cultura. A les 11h es celebrarà la missa a la Capella del Carme i 
a les 12:30 seran les sardanes de la Cobla Canigó que es faran 
a la pèrgola del Parc Joan Maragall, les encarregades de posar 
punt i final a tots els actes.

tècniques i discurs evolucionen en cada 
quadre.

Tres propostes per a l’estiu

L’activitat del centre continuarà sense fre 
durant els mesos de juliol i agost amb ex-
posicions tan destacades com la de Car-

me Riera “Veus del mar” que s’inaugura el 
4 de juliol a les 20h, Pol Borràs, a partir 
l’1 d’agost  i  Elisa Schaar, a partir del 15 
d’agost. L’horari de visita de les exposici-
ons és de dijous a diumenge de 18:30h a 
21:30h.
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TURISME I PROMOCIÓ

n Roba, llibres i coses per a la llar. El 
Mercat de segona mà, celebrat el passat 
diumenge 7 de juny a l’esplanada de Can 
Muntanyà va reunir uns 50 paradistes 
amb tot tipus de productes a preus més 
que assequibles.

Segons la principal organitzadora, Ainoa 
Guilera, “ la idea principal és fomentar 
el reciclatge i minimitzar els residus” i 
es per això que durant la fira van tenir 
especial importància els tallers infantils 
dedicats a difondre aquests valors de 
forma lúdica.

Unes 50 
paradetes 
conformen la 
5a edició del 
Mercat de 
segona mà
La propera cita serà a l’octubre

Però aquesta iniciativa també té una 
important vessant social. Segons Gui-
lera, “La nostra associació, Sèrie B 
Market, és també un ajut per a aquells 
firaires que estan interessats a donar 
sortida als seus productes de sego-
na mà que estan en bones condicions 
però tots sols no podrien assumir els 
costos.” És el cas de l’Alicia Ceballos i 
la Rosa Cases, que són de Santa Colo-
ma i ja porten dos anys d’amistat amb 
l’associació. “Tot va començar després 
de trobar-nos en una situació econò-

micament difícil. Llavors vam conèixer 
aquesta entitat i ens vam llençar a mun-
tar la paradeta. La veritat és que per a 
nosaltres és una empenta important en 
el nostre dia a dia”. I des d’aquell dia ja 
fa dos anys que segueixen en contacte 
amb Sèrie B Market.

Actualment l’entitat també organitza 
fires de segona mà a Mataró el segon 
dissabte de cada mes. A Caldes va co-
mençar el 2013 en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Caldes i ara, la pròxima 
cita serà a l’octubre.
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TURISME I PROMOCIÓ

La història de la 
vila en imatges 
Més de 5.000 instantànies per 
#caldetes #caldesdestrac

n El hashtag #caldetes ja compta amb 
4.982 fotografies. Totes relacionades amb 
la vila, els esdeveniments més rellevants i 
la seva gent.

Una de les fotografies més populars amb 
aquesta etiqueta ha estat una dels paisat-
ges del mar que ofereix el municipi durant 
l’estiu. Aquesta imatge feta per –laiava– ha 
aconseguit 315 likes i un total de 28 comen-
taris, tots positius.

D’altra banda, amb el hashtag #caldesdes-
trac s’han etiquetat ni més ni menys que 
2.194 fotografies. Entre les més populars: 
aquesta de Seojmi amb 846 likes i 113 co-
mentaris.

Més de 20 associacions es van reunir 
a l’esplanada de Can Muntanyà 
per la Fira Animal Natural
El bon temps va acompanyar tota la jornada que es va inici-
ar segons el previst a les 10h del matí  amb el taller de pinta 
cares i la presentació dels gossos en adopció

n Com era d’esperar el clímax del dia va arribar a la una del migdia amb la 
demostració de les habilitats canines per part de l’entitat “Al Perro Verde”. A 
la tarda els protagonistes van ésser els gossos de la vila que van tenir l’ocasió 
de desfilar davant del públic.

Segons la principal organitzadora i presidenta de l’A.P.U.A.D, Angelika Dom-
han, la fira va ser un èxit: “ la gent s’ha involucrat molt i es va mostrar interes-
sada en les activitats de totes les associacions que hi van participar”. “També 
hem pogut conèixer gent interessada a adoptar una mascota. Persones a les 
que posarem en contacte amb les protectores, facilitant la gestió el més pos-
sible”.

L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde, Joaquim Arnó, i segons Dom-
han, aquest cop han estat 20 les organitzacions reunides a l’Esplanada, totes 
relacionades amb la cura dels animals, des de les mascotes fins als animals 
de granja. “Cal destacar que aquesta fira s’ha pogut dur a terme gràcies a 
l’empresa Naturavetal, principal promotora de la jornada, i a l’Ajuntament 
de Caldes”.

Un fenòmen mediàtic: 
“kachorra solidària”

Com a curiositat va desta-
car la jove iniciativa de “La 
kachorra solidària”.  Segons 
els seus impulsors, la idea 
va començar amb la crea-
ció d’ una sèrie de produc-
tes relacionats amb el gos, 
amb el desig de comercialitzar-los i destinar els diners a les protectores dels 
animals. Actualment Kachorra és una autèntica estrella de les mascotes que 
ja té uns 3.500 seguidors a Facebook.

Va ser el 2012 quan l’Àrea de Promoció i Tu-
risme va començar a promoure el municipi 
de Caldes d’Estrac a les xarxes socials, de 
manera que la vila estigués present entre els 
internautes impulsant especialment les eti-
quetes #caldetes #caldesdestrac. Ara que ja 
compten amb 5.000 imatges, caldrà arribar 
a les 10.000.
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Juny ple d’èxits per al Club de Patinatge Artístic de Caldes
Les joves patinadores han obtingut un paper destacat en els campionats de Barcelona, el Trofeu 
Internacional de grups xou i el Campionat de Catalunya

ESPORTS I SALUT

n La primera quinzena de juny va estar plena de reptes i 
emocions per a les esportistes del CPA de Caldes. El 6 de 
juny la patinadora Melanys Buele va participar en el seu 
primer campionat de Barcelona després d’una dura prese-
lecció. Els nervis van ser els protagonistes de la seva actua-
ció però la il·lusió va fer que realitzés una excel·lent estrena.

El 7 de juny el Grup de Xous de Caldes d’Estrac va assolir la 
2a plaça (medalla d’argent) al Trofeu Internacional de grups 
xou celebrat a Castres (França). Segons Eduard Casals, presi-
dent del Club: “Va ser una gran actuació del nostre grup, on 
van demostrar la seva evolució i projecció davant d’equips 
de França i d’Alemanya. Gran treball sobre la pista”.

El 13 de juny va ser la patinadora Daniela Maria qui es va 
proclamar campiona de Barcelona de figures obligatòries 
a Sentmenat, i va obtenir la classificació per al Campionat 
de Catalunya Infantil de Tremp que se celebrarà els dies 
11/12 juliol. Segons Casals: “Una patinadora treballadora 
que busca la perfecció. Aquesta vegada ella ha guanyat als 
nervis. Una magnífica actuació que ens ha permès revali-
dar el títol de l’any anterior en aquesta modalitat”.

El darrer dels èxits ha vingut de la mà de la Carla Escrich 
qui, el 14 de juny, es va proclamar campiona Catalunya Jú-
nior a Santa Cristina d’Aro amb puntuacions de 9 baixos 
tot obtenint la plaça per al Campionat d’Espanya Júnior del 
pròxims 18/19 de juliol, que se celebrarà a Sant Feliu de 
Codines. Es tracta d’un campionat que serà decisiu per a la 
Carla, que haurà de lluitar per obtenir una plaça al Campi-
onat d’Europa.

Des del CPA de Caldes s’ha volgut destacar també la feina 
realitzada per l’equip tècnic, sempre compromès amb el 
treball del club: la Gemma Espasa, la Meri Bellvehi, la Carla 
Torrell, l’Àlex Capdevila, la Ivet Escrich i la Marina de Vilar. 
Segons Casals: “Seguim escrivint la història del club i de l’es-
port al nostre poble, Caldes d’Estrac”.

Ofensiva contra el mosquit tigre
Realitzada la primera fase per frenar la proliferació de l’espècie

n Durant aquest mes de juny, l’Ajuntament ha iniciat el tractament preventiu con-
tra la proliferació del mosquit tigre que marca la Comissió Interinstitucional per a 
la Prevenció i Control del Mosquit Tigre a Catalunya.
En una primera intervenció s’ha realitzat una actuació a la via pública que consis-
teix en aplicar un larvicida (VectoMax) en els embornals del municipi. Concreta-
ment 81 embornals han estat tractats amb aquest producte.
Segons els tècnics, és als embornals on es produeixen retencions d’aigua, conver-
tint-se en focus de cria d’aquesta espècie. L’aplicació d’aquest producte té una 
duració efectiva de 4 a 5 setmanes i és per això que està prevista una segona 
intervenció a mitjans de juliol.
A més del tractament a tots els embornals, des de l’Ajuntament s’atendrà qualse-

vol incidència que es pugui produir en propietats privades on hi ha piscines buides i jardins abandonats. En aquest sentit es 
prega als ciutadans ser especialment curosos a l’hora d’evitar tenir aigua entollada a les seves propietats privades.
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ESPORTS I SALUT

Caldes incorpora 5 
desfibril·ladors més 
al seus equipaments

Judit Noya aconsegueix 
la medalla de bronze 
al Campionat de la 
Copa de Catalunya
n La competició es va celebrar a Vic i Judit Noya va partici-
par a la categoria promogym dins el grup 2B. Després d’oferir 
una demostració impecable, la jove gimnasta va fer podi ob-
tenint el bronze.

Judit Noya va néixer a Caldes d’Estrac, on viu actualment, i 
tot i tenir només dotze anys, ja compta amb una pila de tí-
tols aconseguits en diferents competicions. Va començar a 
fer gimnàstica artística amb cinc anys al Poliesportiu de Sant 
Vicenç, on de seguida va destacar per la seva flexibilitat i ha-
bilitat. Quan tenia 7 anys ja va quedar 1ra i 2na classificada en 
les competicions escolars del Maresme.

Aquest any ja s’entrena al Club Gimnàstic de Mataró i s’ha unit 
a la Federació Catalana de Gimnàstica Artística. Recentment, 
el 25 d’abril va quedar subcampiona de terra a la competi-
ció per la Copa Catalana celebrada a Salt. Un mes després 
aconseguiria l’esmentada medalla de bronze al Campionat de 
la Copa Catalunya.

La Creu Roja s’encarregarà de fer els 
cursos formatius per a la correcta 
utilització de l’equip mèdic

n El passat dijous 11 de juny, Joaquim Arnó, l’alcalde de Cal-
des d’Estrac, i Alfred Ramos, responsable del Servei de pre-
venció de riscos laborals de la Fundació Bancària La Caixa, 
van realitzar la signatura d’un conveni mitjançant el qual la 
Fundació Bancària La Caixa dóna 5 Desfibril·ladors Externs Au-
tomàtics (DEA) a l’Ajuntament.

Amb aquesta donació es completa l’equip de DEA que l’Ajun-
tament va obtenir el 2014 i que fins ara estaven situats a una 
de les unitats mòbils de la Policia local, i a les instal·lacions 
del Poliesportiu. Ara, a més a més, també comptaran amb un 
DEA l’altra unitat mòbil de la Policia local, l’edifici de l’Ajun-
tament, l’Escola Sagrada Família, el Casal d’Avis i l’equipament 
de La Fabriqueta.

Des de Serveis tècnics de Medi ambient, s’ha detallat que la 
Creu Roja serà l’encarregada de realitzar els cursos de forma-
ció a les persones responsables de la utilització de l’aparell. 
Recentment s’ha finalitzat la formació als agents de la Policia 
local i estan pendents els altres usuaris. D’altra banda s’està 
procedint a la revisió de cada DEA per garantir el seu funcio-
nament correcte.

Cal destacar que els DEA són indispensables a l’hora de fer 
front a una parada cardiorespiratòria. S’ha comprovat que 
l’actuació ràpida amb el DEA incrementa les possibilitats de 
supervivència i és per això que des de l’Ajuntament s’impul-
sen aquestes mesures preventives.
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ENTITATS

n El passat diumenge 31 de maig, el Pavelló poliesportiu de Caldes 
va acollir la sisena edició del Festival solidari per l’Índia que orga-
nitza l’entitat El Somriure dels Nens en col·laboració amb l’Ajunta-
ment de Caldes. Les activitats es van iniciar al matí amb una sèrie de 
tallers infantils, i van continuar amb un ball de bastons a càrrec del 
grup Debòlit de Premià de Mar. 30 nens d’edats compreses entre els 
3 i 6 anys van aconseguir guanyar-se el públic present.

El ball tradicional català va donar pas a una sèrie d’espectacles típics 
de l’Índia com una actuació basada en Bollywood o una dansa del 
ventre. A la tarda, a més, tots els espectadors van ser convidats a 
saltar a la pista i participar de l’espectacle.

Una altra de les activitats amb força assistència va ser el dinar indi, 
que va comptar amb la presència de l’alcalde de Caldes, Joaquim 
Arnó, i on tothom va poder tastar els exòtics sabors de l’Índia.

Segons l’Eugènia Blàzquez, fundadora i presidenta de l’entitat “ hem 
pogut recollir uns 1.000 euros nets, que aniran íntegrament a l’esco-
la de Balewa. Hem tingut prou assistència, sobretot de Barcelona”. 
Blàzquez espera que fins a final d’any augmenti la implicació dels 
caldencs amb les iniciatives de l’associació “ ja que, degut a la nova 
llei d’associacions del govern central que ens obliga a convertir-nos 
en empresa mercantil, al desembre haurem de cessar l’activitat”. Te-
nint en compte això, l’entitat es prepara per la pròxima activitat que 
tindrà lloc el 4 de juliol a la cripta de la Sagrada Família, on organit-
zen un concert de gospel solidari.

D’altra banda, El Somriure dels Nens continuarà oferint productes 
indis a la seva parada del mercat municipal de Caldes que obre de 
dilluns a dissabte de 8:30h a 13:30 i diumenges de 9:30h a 13:30h.

El Banc del temps presenta un vídeo promocional
L’entitat de Caldes ja compta amb 45 participants

n El passat dissabte 6 de juny a la Sala Cultural, l’associació 
del Banc del temps va presentar un vídeo que ha de formar 
part de la seva campanya de promoció.

A l’acte van comparèixer unes 50 persones i va comptar 
amb la presència de l’alcalde, Joaquim Arnó i Josefina 
Altès i Campà, coordinadora del Banc del temps. En pri-
mer lloc es va donar a conèixer la memòria d’activitats 
de l’entitat que es va crear l’agost del 2014, entre les que 
van destacar la trobada de carmanyoles amb diversos bancs 
del temps  de Catalunya com el d’El Masnou, Granollers, 
Arenys de Munt, i del barri de Gràcia de Barcelona; l’excur-
sió a la Creu de Canet, la col·laboració amb Serveis Socials 
confeccionant 400 roses decorades per a la Diada de Sant 
Jordi i punts de llibre, i el suport donat a la Creu Roja pun-
tualment per fer acompanyaments a les persones grans.

Actualment l’entitat ja compta amb 45 associats i cal destacar que els gestors de l’entitat a més, s’han estat formant de manera periòdica a 
Barcelona per oferir un funcionament correcte de la plataforma informàtica del Banc del temps, una de les bases principals de l’organització.

La trobada va finalitzar amb la reproducció del vídeo que es pot trobar al canal youtube de l’Ajuntament, i amb un pica-pica per a tots el assistents.

L’Índia al Pavelló poliesportiu
Unes 200 persones participen en el festival solidari El ple nomena Juan Avilés 

com a jutge de pau
Héctor Seguí serà el jutge substitut

n El darrer ple ordinari del 27 d’abril va aprovar per 
unanimitat els nomenaments dels candidats: Juan 
Avilés i Héctor Seguí com a jutge de pau titular i com 
a jutge de pau substitut respectivament.

Juan Avilés, actualment jubilat, havia estat tècnic in-
dustrial i porta més de 30 anys vivint a Caldes d’Es-
trac. Segons ha explicat, s’ha presentat al càrrec amb 
el desig de fer-ho el millor possible i oferir un bon 
servei al municipi que tant s’estima.

Héctor Seguí ha estat vivint a Caldes des de fa 28 
anys, i és conegut per la seva trajectòria polifacèti-
ca com a empresari i director de vendes, actor i es-
portista destacat. A l’hora de respondre per què s’ha 
ofert per al càrrec no dubta ni un segon: “porto molts 
anys lluitant pel poble de Caldes i sempre que pugui 
faré el necessari per aquesta comunitat”.

Els dos candidats resten a l’espera de la resposta de la 
Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia, que és 
qui ha d’aprovar de forma definitiva els nomenaments.
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ENTITATS

L’Agrupació de 
Pensionistes celebra 
el 30è aniversari 
Més de 250 persones 
participen de la jornada

n El cap de setmana del 13 i 14 de juny l’Agru-
pació de Pensionistes i Tercera edat de 
Caldes va commemorar el seu 30è aniver-
sari amb un seguit d’activitats on van ser-hi 
presents tots els socis i els seus familiars. La 
jornada també va comptar amb la presència 
de l’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó, que 
va participar a totes les propostes.

En primer lloc, el dissabte 13 de juny, la Junta 
directiva va anar a visitar la sòcia més gran 
de l’entitat, la Carmen Pagès, per homenat-
jar-la i donar-li els obsequis de la festa, ja 
que degut a la seva mobilitat reduïda no po-
dia assistir a les activitats previstes.

n Dimecres 3 de juny es va fer l’acte de clo-
enda de les parelles lingüístiques d’aquest 
any a la Biblioteca Can Milans de Caldes 
d’Estrac. Durant la trobada, els participants 
van explicar com havia estat la seva expe-
riència i la millora aconseguida en la com-
prensió, l’escriptura i la parla del català. 
L’acte va concloure amb el lliurament dels 
diplomes acreditatius de la formació.

Enguany han estat 3 les parelles que han 
format part del programa que es va iniciar 
a principis de març. El curs consisteix en 10 
trobades on aprenent i voluntari queden 
per practicar la parla i resoldre dubtes sobre 
l’idioma.

Ja fa 4 anys que la Biblioteca de Can Milans 
impulsa aquesta iniciativa. I per als interes-
sats en apuntar-s’hi, cal destacar que el pro-
cés d’inscripció és senzill: només cal contac-

Conclou amb èxit el programa “Voluntariat per la llengua”
L’acte de cloenda es va celebrar aquest 3 de juny a la Biblioteca Can Milans

tar amb la Biblioteca de Can Milans (telf: 93 
791 30 25) i omplir un formulari.

Noves paraules per la Hikmat

Avui és la novena de les seves trobades. Han 
quedat al parc de Llavaneres, just davant de 
l’edifici de Ca l’Alfaro. La Hikmat porta els 
seus apunts del curs sota el braç i seu al parc, 
mentre les seves filles juguen. “Tinc la sort 
de que el Jaume es pot desplaçar de Caldes 
a Llavaneres, i així podem fer les classes de 
conversa”. Ja fa 3 anys que la Hikmat viu a 
Llavaneres i va ser a través de la biblioteca 
que es va posar en contacte amb el curs de 
voluntariat per la llengua de Caldes.

Jaume Viader, un dels voluntaris de Cal-
des, explica que ha començat el programa 
“perquè m’agrada la llengua. Per a mi, és 
l’excusa ideal per practicar el català i repas-
sar aquells detalls que a vegades et generen 

dubtes”. En Jaume treballa a una botiga de 
Premià, i “malauradament, tinc poques oca-
sions de fer servir aquesta llengua”.

Amb algunes precisions del Jaume, la Hikmat 
explica que gràcies a aquestes classes de 
conversa ha fet un gran progrés en la seva 
parla, “ he incrementat molt vocabulari, però 
el Jaume també m’ha ajudat a millorar en 
l’escriptura, l’accentuació, i la pronúncia”. 
Orgullosa, la Hikmat explica que en l’acte 
de cloenda, la gent es va sorprendre molt 
de tot el que havia après. “Ara, amb la gent 
que parla català, aprofito per parlar-ne jo 
també”.

Abans de marxar, Viader parla de l’altre ves-
sant del programa, “ la llengua és també un 
nexe importantíssim d’ integració. Dominar 
l’ idioma et fa més proper a tots els que 
t’envolten”.

Diumenge, 14 de juny, la jornada es va iniciar 
a les 10 del matí amb un vol de campanes i va 
continuar a les 11h, amb una missa celebrada 
pel mossèn Xavier Grau a la Capella del Carme 
amb acompanyament d’organista i cants.

Tot seguit, a les 12 del migdia, es va orga-
nitzar una ballada de sardanes amb cobla al 
parc Joan Maragall organitzada per l’Agrupa-
ció amb la col·laboració de l’Ajuntament.

La jornada va continuar a Arenys de Munt, 
on el Restaurant Nostra Senyora de Lour-
des va acollir l’aperitiu i el dinar al que van 
assistir 112 persones. Després de l’àpat, els 
assistents van poder gaudir del ball i la mú-
sica en viu.

Antoni Comas, l ’actual president de l’en-
titat des de fa 9 anys, ha valorat molt po-
sitivament la jornada i la tasca que ha de-
senvolupat l’agrupació durant aquests 30 
anys. “Ara volem que gent més jove agafi 
el relleu”, ha explicat. De cara al futur ha 
anunciat que continuaran organitzant tot 
tipus d’activitats. Fins i tot un viatge al País 
Basc, que en principi es farà a l’octubre.
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LES RECOMANACIONS DE CAN MILANS

egIpte. la mIsteRIosa CIutat soteRRaDa. Gemma Vila i Serra. (NOVEL·LA)
Caldes d’Estrac: edició d’autor, 2014.

“Gemma Vila ha desenvolupat una sensibilitat plàstica inusual a través de l’escriptura i de la pintura. 
Ha publicat diversos contes curts, un parell de relats i la seva òpera prima, la novel·la Agnès, l’any 
2010.

Egipte. La misteriosa ciutat soterrada, es podria definir com un llibre de viatges i d’aventures, tot 
descrivint la història d’un grup de joves arqueòlegs, emmarcada en diversos escenaris d’alt nivell 
cultural i artístic, de gran significació estètica i per diferents raons, representativa de la història de 
la humanitat. París, Florència, el fascinant Egipte i finalment Barcelona dibuixen el marc geogràfic 
de l’obra. El fil conductor és l’expedició internacional organitzada a la recerca d’una ciutat perduda 
i soterrada a la Vall del Nil.

De forma trepidant es succeeixen tota una sèrie de peripècies que donen ritme i dinamisme a l’obra. 
Gemma  Vila  projecta  una  sèrie  d’elements  significatius que li donen un valor addicional: tots els 
seus personatges són de diferents països i procedències i que, a més a més, estan desplegats per 
aquest món globalitzat, disposats a unir-se en projectes vàlids per a la humanitat, sensibles i capa-
ços de fer costat a causes justes, amb un caràcter clarament solidari i honest, bé escàs en els nostres 
dies. Aquest fet té la seva culminació en l’aparició en escena del poble beduí, participant de manera 

clau en els esdeveniments de la trama, i lligant la unió de les cultures occidental i oriental des d’una perspectiva de pau i de convivència.

Com en tot llibre d’aventures i viatges, dins d’Egipte..., també hi trobarem mites, herois i heroïnes, (cadascú podrà escollir qui millor li sembli, 
jo em quedo amb la Ivette), així com històries d’amor, bons i dolents, etc. Ah! i també sorpreses, els ben asseguro que sí”.

Text extret del «Pròleg» del doctor Josep PAYÀ PADRÓS

n Van ser els voluntaris de la 
Creu Roja de Caldes d’Estrac els 
encarregats de portar la flama 
del Canigó des del port d’Arenys 
de Mar, en col·laboració amb 
la Comissió Flama del Canigó 
d’Arenys de Mar.

Prèviament, Beth Segura, regi-
dora de Caldes, va ser l’encarre-
gada de llegir el manifest d’Òm-
nium Cultural, que aquest any va 

subratllar el 50è aniversari des de que es va reprendre la tradició i la impor-
tància d’aquesta com a símbol del vigor i persistència de la cultura catalana.

Un cop arribada la flama, es va procedir a l’encesa de la foguera preparada 
per la brigada municipal, però també per tots els veïns i veïnes que van par-
ticipar portant els seus trastos vells durant tota la tarda.

L’Associació de Pescadors, protagonista de la nit

Més de 200 persones van unir-se a la festa organitzada per l’Associació de 
Pescadors en col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes. El temps va acom-
panyar i es van arribar a posar un total de 35 taules ambientades amb la 
música d’un DJ que va punxar durant tota la nit.

Des de l’Associació de Pescadors ja es parla de repetir l’any que ve: “el sopar 
va ser un èxit i l’ambient molt familiar, esperem que el pròxim 2016 tornem a 
celebrar la revetlla de Sant Joan”.

Sant Joan, una revetlla per recordar
Caldes va acollir la flama del Canigó que va arribar per mar
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CAmí RAl 39 VeRDuRA i CulTuRA

m&J PeRRuQueRiA

Inaugurat el dia 21 d’abril, es va 
obrir per primer cop durant la 
Diada de St. Jordi. “Camí Ral 39, 
Verdura i Cultura” és un lloc íntim 
i acollidor que potencia l’especta-
cle i la música en directe. Durant 
l’estiu el local ofereix dos ambi-
ents: un d’interior i una terrassa 
que permet degustar els plats a 
l’aire lliure.
Del menú cal destacar que està 
basat en la macrobiòtica. Una 
cuina energètica que utilitza pro-
ductes locals i nacionals i el desig 
de donar a conèixer nous sabors 
als clients amb plats tan exquisits 
i originals com l’amanida amb es-
pagueti de mar o un estofat de 
“seitan” i ceba caramel·litzada. 
Això sense esmentar els sucs que 

un espai alternatiu que uneix 
cultura i menjar vegetarià

el look que estaves buscant !

es fan al moment amb fruita i ver-
dura del dia.
Per si fos poc, el local té una àm-
plia oferta d’espectacles en direc-
te, tant de música com de teatre 
o cinema. 

Adreça: Camí Ral, 39
Horaris: Dijous – Diumenge de 
12h a 16h i de 18h a 23h (flexible).
Informació de contacte: 
39verduraicultura@gmail.com 
Telf: 607 733 951 o 698 458 249
Tota la informació actual i les 
noves propostes al facebook: 
Cami Ral 39 “Verdura i Cultura”

PROMOCIÓ ECONÒMICA

A M&J Perruqueria ho tenen clar: el 
més important ets tu.  És per això 
que tots els serveis que ofereixen 
són totalment personalitzats.
La Mirella i en Jonathan (propieta-
ris del saló), són una parella em-
prenedora jove, i han volgut inici-
ar-se en aquest món empresarial 
en el seu poble, per l’encant que 
envolta Caldes i la proximitat de 
la seva gent. 
Tal i com explica la Mirella, “el pri-
mer que fem abans de començar, 
és un assessorament amb el qual 
analitzem la fisonomia de la per-
sona, quins colors o talls li poden 
afavorir i sobretot ens assegurem 
d’escoltar el desig del client”.
Els serveis que ofereix el saló estan 
adreçats tant a homes com dones, 
inclouen el tall de cabell, el pen-
tinat, noves tendències de color, 

la manicura SPA i la pedicura SPA 
(amb eines pròpies dels experts i 
cremes específiques per a cada 

cas) on s’utilitzen productes de 
qualitat que no resulten agressius.  
Més enllà d’això, destaca l’ambient 

de l’establiment: en primer lloc no 
hi ha música per tal que els clients 
puguin desconnectar, però a més, 
a cada servei que es fa, s’inclou un 
massatge capil·lar.
Tot i que M&J Perruqueria s’ha inau-
gurat el passat 2 de juny, la Mirella 
té 9 anys d’experiència professional, 
a més dels estudis cursats a l’Escola 
Miguel Griñó i una especialització 
en Visagisme and total look. 
Durant la Festa Major es farà un 10% 
de descompte a tots els serveis!!

Adreça: Camí Ral, 15 
08393 Caldes d’Estrac
Reserves per telèfon:
93 791 20 42  / 638 07 07 03
o correu electrònic: 
mjperruqueria@gmail.com
Horari:
Dimarts a divendres de 9:30h 
a 14h i de 16h a 19:30h
Dissabtes de 9h a 14h
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GRUPS MUNICIPALS

Primer de tot, volem felicitar el nou alcalde 
i també tots els altres regidors que formen 
el nou Ajuntament. Igualment, agrair tam-

bé als caldencs i caldenques la confiança dipositada i la consta-
tació de la màxima il·lusió per la nova etapa que ara comença.
Convergència i Unió ha estat la força més votada i per això li 
correspon la màxima i primera responsabilitat de tirar endavant 
el projecte de poble que entre tots anirem conformant.  Una 
responsabilitat però, no exclusiva ni excloent, ans al contrari, una 
responsabilitat compartida amb les altres formacions polítiques 
amb les quals, per mandat dels ciutadans i ciutadanes, haurem 
de col·laborar i ajudar per a que entre tots siguem capaços de 
fer realitat el somni que segur tots compartim de fer un Caldes 
nou i millor.
Ja ho dèiem a la nostra campanya electoral: Treballem junts, tots 
sumem! 

Més enllà que aquest fos el nostre eslògan, la veritat és que tam-
bé és l’esperit que guia el nostre compromís amb els caldencs 
i caldenques que ens permet proclamar que governarem per a 
tots els caldencs, sense cap discriminació de cap classe, per a 
que el progrés i el benestar arribi a tots els racons de les cases 
caldenques.
Convergència i Unió no pararà fins que tothom pugui exercir 
tots els seus drets, individuals i col·lectius, començant pels més 
elementals de tenir feina, habitatge i formació a l’abast, digne 
i suficient i posant èmfasi en els valors de civisme, solidaritat, 
esforç, compromís, justícia, cooperació i convivència que ens 
dignifiquen com a poble. També ens comprometem amb la mà-
xima transparència i participació en l’exercici de govern. Ningú es 
quedarà al marge sense poder fer la seva aportació. 
Finalment, no per sabut menys important, des de CiU de Caldes 
seguirem treballant per dotar aquest país nostre, Catalunya, de 
les estructures d’estat i dels recursos necessaris per a garantir la 
prosperitat de tots els catalans i catalanes. Volem fer que Cata-
lunya sigui un referent europeu, i no pararem fins fer-ho possible.

El nou grup polític municipal (ERC) ens es-
trenem en aquest petit espai destinat a les 
diferents formacions del consistori.

Ho fem amb la motivació de saber que entre tots podrem donar 
un nou aire a aquesta publicació municipal, creant una Comissió 
de redacció i un Protocol de comunicació que la converteixin en 
una eina informativa el més imparcial possible, vetllant per tal 
que  les diferents perspectives tant ideològiques com polítiques 
hi puguin tenir cabuda més enllà del tradicional espai que ara 
acull aquestes quatre línies.
En els darrers comicis va quedar prou demostrada la pluralitat 
política a Caldes. Aquesta pluralitat, com no pot ser d’una altra 
manera s’ha de reflectir en una publicació municipal com és el 
butlletí Portada.
Així va quedar palès en el full de compromís que el passat 12 de 
juny van signar l’alcalde Joaquim Arnó (CIU) i la cap de l’oposició, 

Rosa Pou (ERC), i al que esperem que la segona força a l’oposició 
(PSC) s’hagi adherit quan aquest butlletí sigui a les vostres mans.
En aquest full de compromís s’hi recullen les propostes que des 
d’ERC vam fer arribar a CiU i que considerem essencials per tal 
d’aspirar a  una bona entesa entre totes les forces del consistori. 
Cal destacar els punts que aposten per assegurar un adequat ni-
vell de transparència i uns canals de comunicació òptims entre 
l’equip de govern i els grups a l’oposició. També la creació de 
nous consells de participació ciutadana (Cultura, Comissió de 
Festes, Dones, Gent gran... ) que pensem que poden ser una bona 
eina tant de treball com de cohesió i que no tindrien cap sentit 
sense la vostra implicació. I per tant, ben aviat us animarem a 
participar-hi.
Podeu trobar tot el contingut del full de compromís a la  nostra 
pàgina de facebook: facebook.com/erccaldesdestrac
I mentre continuem anant per feina us convidem a fer-nos ar-
ribar qualsevol suggeriment a través del nostre correu: caldes-
destrac@esquerra.org o a la bústia d’ERC que teniu a la vostra 
disposició a l’Ajuntament.

I ara, què?

Els darrers quatre anys el PSC de Caldes 
i el seu grup municipal hem treballat a 
bon ritme per a dos objectius: 1) fer una 

oposició coherent i constructiva i alhora millorant el clima de 
treball, sense evitar la confrontació quan ha calgut, i 2) recollir 
informació i opinions dels veïns i veïnes de Caldes sobre els 
problemes que els preocupen. Estem molt satisfets d’aquest 
treball, i hem de donar-los les gràcies per la confiança que en 
tot moment ens han manifestat.
No obstant, arribat el moment, els resultats electorals no han 
acompanyat. Per un seguit de motius que aquí no tenim espai 
per analitzar, s’ha produït un corriment del vot socialista cap a 
la nova etapa d’ERC. Naturalment, hem de felicitar-los pel seu 
gran èxit, encara que no acabem d’entendre per a què servirà a 
efectes pràctics i de poble.

Després del Ple de constitució del nou Ajuntament 2015-2019, 
es dóna el cas (inèdit a Caldes) que l’oposició representa la 
majoria de vots i regidors, i malgrat això seguirà governant, per 
bé que en minoria, la llista més votada (CiU). El fet que la ma-
joria dels votants s’hagin inclinat per altres candidatures també 
permet pensar que la majoria volia un canvi. Ara, i donat que 
aquest no ha estat factible, què ens toca fer a nosaltres? Per la 
nostra part creiem que, pel bé del poble, hem de continuar la 
línia que hem dut els darrers quatre anys: un control sever de 
l’acció de govern, compatible amb un clima de tolerància i de 
baixa conflictivitat, per una banda; i  la constància en el treball 
d’atenció a les persones i a les entitats i de presència al poble,  
tot seguint el compromís signat públicament pels candidats en 
la nostra presentació pública, per l’altra. Aquests dos punts són 
els que ens han d’ajudar a crear les bases, avui, per a un demà 
millor.
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AGENDA D’ACTIVITATS DELS MESOS DE JULIOL I AGOST DE 2015

obeRtuRa FestIval 
poesIa I +

vegeu actes específics 
a la pàgina 7

1 Dimecres

10:30 h, al Casal d’Avis 
Durada: de 10:30 a 12h
el JoC CoopeRatIu
A càrrec d’Art i Joc
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

3 Divendres

4 Dissabte

20:00 h, a La Fabriqueta
exposICIó De pIntuRa De 
CaRme RIeRa - veus Del maR
Del 4 de juliol a l’1 d’agost. 
Horari de visites: De 18:30 a 
21:30 de dijous a diumenge
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

8 Dimecres

10:30 h, al Casal d’Avis 
Durada: de 10:30 a 12h
el JoC CoopeRatIu
A càrrec d’Art i Joc
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac 

10 Divendres

18:00 h, a l’exterior de la 
Biblioteca Can Milans
Contes amb pa amb 
xoColata!
Vine a gaudir del contes amb la 
família mentre menges un bon 
tros de pa amb xocolata!
Organitza: Biblioteca Can Milans

11 Dissabte

8:00 h - Begur
Ruta lIteRàRIa a beguR: 
beguR I vInyolI
Sortida del Club de lectura i 
trobada amb el Club de Caldes 
de Malavella
Organitza: Biblioteca Can Milans

15 Dimecres

18:00 h, a les Pistes Municipals 
de Petanca
setmana soCIal. toRneIg 
“espeCIal”
Preu: 5 euros
Organitza: Club de Petanca de 
Caldes en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

16 Dijous

18:00 h, a les Pistes Municipals 
de Petanca
setmana soCIal. toRneIg 
“espeCIal”
Organitza: C. P. Caldes i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

18 Dissabte

Festa Del CaRme

17:00 h, des de la Capella del 
Carme
pRoCessó veRge Del CaRme
fins a la platja de les Barques.
Processó marítima i ofrena 
floral. Amb la col·laboració de la 
Germandat de Jesús Captiu i Ntra. 
Sra. dels Dolors i la Parròquia.
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac en col·laboració 
amb la Creu Roja

18:45 h, A la Capella del Carme
mIssa

19:30 h, A la Capella del Carme
ConCeRt amb músICa De 
manuel blanCaFoRt
Amb Marc Egea i Blanca Soler
Preu: 2 € (infants gratuït) 
Organitza: Arrels Cultura i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

19 Diumenge

A partir de les 10:00 h, al Parc 
Joan Maragall
FIRa aRtesanIa I 
alImentaCIó
Organitza: Arrels Cultura i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

11:00 h, a la capella del Carme
mIssa 
12:30 h, al Parc Joan Maragall
saRDanes
amb la Cobla Canigó
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

31 Divendres

7 h tarda, a la Biblioteca Can 
Milans
pResentaCIó llIbRe “nepal 
CeRCa De las estRellas”
A carrec de l’autora Lola Mariné
Organitza: Banc del Temps, Salut 
i Família i Biblioteca Can Milans

obeRtuRa 
FestIval De santa 

FloRentIna
vegeu actes específics 

a la pàgina 6

Un dels danys més greus ha estat el trencament de l’entarimat 
de fusta del passeig dels anglesos, com es pot veure a la foto-
grafia, i que s’havia restaurat només feia una setmana. Tot i que 
el 25 de juny ja es va procedir a la seva reparació, la destrossa 
ha suposat una reinversió no prevista en aquest equipament. 

D’altra banda a l’illot del tamariu es va detectar el maltracte 
de les plantes que s’havien posat amb motiu de la Festa de la 
primavera, que van aparèixer arrencades del terra i posades 
en el centre de l’illot, com es pot veure a la fotografia. És el 
segon cop que es produeix aquesta infracció des de la primera 
plantada el passat 1 de març. Aquest espai s’havia dissenyat amb 
l’objectiu d’oferir un lloc de gaudi per als passejants on a més, 
quedés exemplificada la flora autòctona. Un objectiu que de 
moment no s’ha pogut aconseguir degut al vandalisme.

Finalment, també el parc maragall ha patit les conseqüències 
d’aquest tipus d’infraccions. Com es pot veure a les imatges, es 
van realitzar pintades a les instal·lacions. 

Des de l’Ajuntament es fa una crida a tots els veïns perquè sem-
pre que presenciïn aquests fets ho denunciïn a la policia local 
(93 791 21 21 o al 629 359 359), per evitar que es tornin a repetir 
fets com aquests.

Estigues al dia de totes les 
novetats de Caldes, segueix-nos a:

www.caldetes.cat
I a les xarxes socials:

Facebook:
www.facebook.com/ajcaldetes

Twitter: @ajcaldetes
Instagram: @ajcaldetes

Les nostres etiquetes són 
#caldesdestrac #caldetes

aCtes vanDàlICs al FRont 
maRítIm, al paRC Joan maRagall 

I a l’Illot Del tamaRIu 
Van patir destrosses durant el cap de setmana del 20 i 21 de juny

AGOST

1 Dissabte

19:30h, a la Fabriqueta
exposICIó De pol boRRàs: 
“nou RealIsme”
Es podrà visitar fins el 14 d’agost. 
Horari de visites: De 18:30 a 
21:30 de dijous a diumenge
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac

2 Diumenge
9:30h, a la Plaça de les Barques
II tRavessa neDant peR 
CalDes
Per a més informació i 
inscripcions al CEM de Caldes 
d’Estrac i al CEM Sistrells de 
Badalona o al web:
www.trisistrells.cemsistrells.es
Organitza: SIGE SPORTS I CE 
SISTRELLS en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

5 Dimecres

18:00 h, a les Pistes Municipals 
de Petanca
setmana soCIal. toRneIg 
“espeCIal”
Organitza: C. P. Caldes i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

6 Dijous
18:00 h, a les Pistes Municipals 
de Petanca

setmana soCIal. toRneIg 
“espeCIal”
Organitza: C. P. Caldes i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

15 Dissabte
19:30h, a  la Fabriqueta
exposICIó D’elIsa sChaaR 
“nou RealIsme”
Es podrà visitar fins el 28 
d’agost. Horari de visites: 
De 18:30 a 21:30 de dijous a 
diumenge
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

29 Dissabte

17:00 h, a les Pistes Municipals 
de Petanca
toRneIg InFantIl De Festa 
maJoR
Organitza: C. P. Caldes i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac 

19:30h, a la Fabriqueta
exposICIó RaImon sunyeR 
“pIntuRa ImpRessIonIsta”
Horari de visites: De 18:30 a 
21:30 de dijous a diumenge
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac
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