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En els darrers dies del mes d’abril hem acon-
seguit implicar els/les joves escolars de Caldes 
en l’educació viària, una tasca que s’ha desen-
volupat al centre del municipi, a l’esplanada Can 
Muntanyà, mitjançant un impressionant circuit 
de més de 1.000 m2 on han pogut aprendre i 
posar en pràctica els seus coneixements sobre 
la matèria. La Fundació Mapfre, la Federació 
Catalana d’Automobilisme i el Servei Català de 
Trànsit, promotors d’aquesta campanya, han 
signat un acord amb el nostre Ajuntament per 
fer possible aquesta acció formativa per als jo-
ves, que només s’havia realitzat fins ara a les 
poblacions més grans de Catalunya.

El projecte de restauració del Parc Muntanyà, 
que iniciarem ben aviat, i altres actuacions ur-
banístiques destacades, a més dels diferents 
esdeveniments esportius i culturals que han 
tingut lloc a Caldes en els darrers dies, també 
tenen un espai en aquest Portada.

Permeteu-me finalitzar amb una referència a 
un fet ocorregut en els darrers dies del mes 
d’abril del qual m’hagués agradat no haver de 
fer esment. Es tracta de la recent mort de Ri-
cardo Pérez de la Hoz, regidor del grup socialis-
ta de la nostra Corporació. És una gran pèrdua 
per a tots els seus familiars, amics i companys, 
i per a tot el poble de Caldes. A més de la polí-
tica, en Ricardo era una persona implicada so-
cialment en la vida del poble i formava part del 
destacat moviment associatiu de Caldes com a 
president de la Colla de Geganters. Cal desta-
car doncs la seva aportació al nostre municipi. 
Gràcies, Ricardo.

Des de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac hem 
manifestat el nostre condol per aquesta im-
portant pèrdua i ens unim, en aquest sentit, al 
dolor de tot el municipi. 

Joaquim Arnó i Porras
Alcalde

de l’alcalde

PORTADA és una publicació editada pel Servei de Premsa de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, que es distribueix de forma gratuïta a totes les llars del municipi. Si detecteu 
qualsevol anomalia en el servei de distribució, poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament (937 910 005)
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notícies

El cos d’agents de la policia local 
és, tradicionalment, un dels serveis 
municipals més destacats per 
la ciutadania de Caldes d’Estrac 
que valora, de forma especial, el 
seu servei d’assistència. De les 
dades estadístiques de serveis i 
actuacions realitzades durant l’any 
2009 destaquen els 88 robatoris 
denunciats, 6 detencions practicades, 
332 identificacions i 62 controls de 
seguretat ciutadana. De les 6.630 
trucades telefòniques rebudes, 2.210 
van generar algun tipus de servei.

pel que fa a assistència, la Policia 
Local de Caldes duu a terme tasques 
específiques de col·laboració amb 
serveis municipals (notificacions i 
citacions, serveis entitats financeres, 
trasllats de documentació, obertura 
i tancament d’equipaments...) i, 
especialment, amb serveis socials.

En aquest àmbit d’assistència 
–molt valorat per la ciutadania– cal 
fer incidència en les assistències 
sanitàries (com per exemple facilitar 
serveis d’ambulància) i en l’ajut a 
persones necessitades. A banda, 
quantitativament també hi ha moltes 
accions de policia de convivència 
ciutadana en què els agents realitzen 
tasques de mediadors, tant a les 
famílies com entre veïns.

De l’informe anual també es desprèn 
la intensa col·laboració d’aquest 
cos de policia amb les policies 
locals veïnes (120), amb els Mossos 
d’Esquadra (73) i en menor mesura 
amb altres cossos de seguretat.

L’assistència 
ciutadana i la 
cota elevada 
de seguretat, 
principals actius 
de la Policia 
Local durant 
l’any 2009

La zona del mur de la carretera de Sant Vicenç quedarà plenament consolidada 
un cop s’executi la segona part de les obres, que inclouen la plena urbanització del 
sector, en base al projecte que recentment ha aprovat el Govern Municipal.
Està previst que d’aquí a poques setmanes comencin els treballs que completaran 
les obres del mur de contenció que es va haver de construir perquè la muntanya 
amenaçava d’anar-se esmicolant, tal i com havia succeït en els darrers mesos des 
dels desprendiments inicials que van obligar a restringir el pas de vehicles i vianants 
per motius de seguretat.
L’actuació en aquest sector comprèn la revegetació de la zona segons un estudi 
elaborat per la Diputació de Barcelona i una nova urbanització del tram superior de 
la carretera de Sant Vicenç. A més, també està prevista la renovació del parc infantil 
situat a la zona.
Cal recordar que la construcció del mur de la carretera de Sant Vicenç ha estat 
finançada a través del FEIL, mentre que aquesta segona fase comptarà amb una 
inversió del Consistori de 237.000€.
Amb aquesta actuació quedarà completament reordenat el sector, que presentava 
una evident perillositat per a vehicles i vianants pels continus esllavissaments de 
terres que s’hi produïen en ploure. Durant la primera fase de l’actuació, la construcció 
del mur va deixar al descobert un forn de calç del segle XVII, que s’ha preservat. Amb 
el cobriment de vegetació de tota la zona i la urbanització adequada es millorarà 
notablement l’estètica de l’obra.
Actualment el mur s’ha cobert amb una xarxa, seguint els dictàmens dels Serveis 
Tècnics Municipals –encarregats de l’obra– per evitar les petites esllavissades de 
terra que s’hi poden produir com a conseqüència de l’assentament de terres que 
sustenten les pedres del mur. Aquests despreniments es produeixen durant el primer 
any de l’obra, motiu pel qual els Serveis Tècnics Municipals han decidit col·locar la 
xarxa actual com a mesura de prevenció.

Endavant la segona part de les 
obres del mur de la carretera de 
Sant Vicenç 
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en portada

La recuperació del Parc Muntanyà és una 
de les actuacions importants per a Caldes 
que resta pendent i que ha de permetre 
que la població en pugui gaudir plenament. 
En aquest sentit, la voluntat del Govern 
és recuperar un espai de gran bellesa i 
riquesa d’espècies vegetals després d’anys 
d’abandonament i mínim manteniment. 
L’objectiu final és aconseguir que el Parc, a 
més de lloc d’esbarjo i passeig, també pugui 
ser un espai de foment d’activitats culturals 
i formatives amb tallers d’aprenentatge 
per a escoles, i de coneixement del medi 
natural existent.

L’actuació al Parc Muntanyà consisteix 

Compte enrere per al projecte de 
recuperació del parc Muntanyà

en la recuperació, millora i restauració 
integral del parc, les seves instal·lacions 
–com la caseta de fusta, que presenta 
un estat força deteriorat a causa 
de les bretolades– els accessos, les 
construccions auxiliars, la pèrgola, els 
estanys d’aigua i el condicionament dels 
diferents murs existents. A més, s’ha 
d’adequar tota la xarxa d’enllumenat i el 
sistema de rec del parc, actualment en 
estat deplorable.

Per tirar endavant aquest projecte, el 
govern va obtenir un Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) per 
un valor de 707.711,67 euros dels quals 

Caldes en disposa 353.855,84, per al 
període 2007-2011. De fet, l’Ajuntament 
ja ha realitzat algunes tasques de 
manteniment en els darrers mesos. 
El FEDER cobreix les actuacions ja 
realitzades en el parc en els darrers anys 
–algunes de les quals no havien obtingut 
cobertura pressupostària– i també les 
que s’executaran en els propers anys.

Aposta per la recuperació i adequació 
de l’espai i la informació al visitant

Aquest projecte inclou tres eixos 
d’actuació: la consolidació, restauració 
i col·locació d’elements antròpics 
–camins, murs, escales, baranes de 
ferro, llums, estanys, xarxa de distribució 
d’aigua, xarxa elèctrica, caseta de 
fusta, mobiliari urbà i vigilància-; la 
recuperació o restauració d’elements 
naturals –l’enjardinament humit i el sec– 
i, finalment, la confecció i col·locació de 

En els propers mesos es procedirà a l’execució del projecte de recuperació d’aquest pulmó verd de Caldes
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en portada

El Parc Muntanyà, amb un àmbit de 25.000,00 m2 amaga en el seu interior 
boniques i agradables raconades amb un més que notable patrimoni natural, que 
li confereix un gran potencial des del punt de vista educatiu i de lleure. No s’ha 
d’oblidar que al Puig Castellar i a la banda arenyenca s’hi troba un poblat iber -el 
més important de tots els situats a ran de mar a nivell català-, una torre medieval 
refortificada en època moderna i diversos búnquers de la guerra civil. Qui sap si, 
en un futur, ambdós espais podrien unir-se i podrien enriquir-se mútuament.

A més, el Puig Castellar -que ben bé podria representar l’últim turó que s’endinsa 
al mar de la Costa Brava-, és una prolongació de la Serralada Litoral que pot 
esdevenir una sortida del parc Natural del Montnegre i del Corredor, no gaire lluny 
del parc de Can Muntanyà.

Originalment, el parc era un jardí particular realitzat per iniciativa del senyor 
Montañá qui, amb els seus negocis d’ultramar, l’enriquí amb interessants 
espècies foranes, a més d’omplir-lo de nombrosos estanyols. Posteriorment arribà 
l’abandonament i decadència com a espai enjardinat però, per contra, això comportà 
l’entrada i revifament de les espècies autòctones. Més tard, l’espai fou adquirit 
per l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i destinat com a parc públic, si bé amb moltes 
mancances, moltes d’elles degut al llarg període d’abandonament. A l’entrada del 
parc s’hi ubicà la seu de la Fundació Palau amb un important fons picassià.

La recuperació i/o restauració del parc representa una peça cabdal en l’entramat 
econòmic caldenc, basat en les aigües termals, ja que pot completar, d’aquesta 
manera, l’estada dels clients oferint-los cultura, natura, història i lleure. Alhora 
que, en una zona densament poblada com és el sector que ens ocupa, un indret 
lliure de construccions esdevé únic i excepcional.

cartells informatius dels itineraris, la 
flora i la fauna del parc.

Les infraestructures del parc estan en 
un estat força deteriorat i es procedirà al 
seu arranjament en alguns casos o bé es 
substituiran, en altres. Aquest és el cas 
de la xarxa de rec i l’enllumenat del parc. 
S’instal·larà una xarxa de rec freàtica i 
es dotarà l’espai de l’enllumenat adequat  
un cop es refaci tota la xarxa existent. 

La caseta de fusta, un dels elements 
identificatius del parc, serà restaurada 
de forma integral perquè s’hi pugui 
realitzar tallers i cursos i esdevingui un 
espai d’informació del parc. L’altre espai 
emblemàtic del parc és la pèrgola, que 
s’arranjarà per donar continuïtat a les 

diferents propostes culturals que s’hi 
celebren.

Els camins principal i secundaris i 
les escales que trobem al parc seran 
restaurades i s’hi retiraran les males 
herbes que els malmenten. 

Quant a la reforestació del parc, l’espai 
compta amb una important i destacada 
vegetació autòctona que serà la que 
es mantindrà, segons els projecte de 
recuperació del parc. Aquesta vegetació 

es farà seguint el projecte que elabora 

una biòloga, segons el qual es tindrà en 

compte els dos tipus d’enjardinament 

existent, l’humit i el sec.

La col·locació de plafons informatius 

de la flora i la fauna del parc posarà 

el punt final a l’execució d’aquest 

projecte, que preveu també cartells 

informatius dels itineraris naturals 

que es poden seguir al parc.
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notícies

A finals del mes d’abril, una espectacular 
Caravana de Seguretat Viària va visitar 
Caldes amb l’objectiu de donar a conèixer 
lliçons de seguretat vial als/les escolars de 
Caldes i rodalies. Un camió de 16 metres de 
longitud i 1.000 metres quadrats de circuit 
de karts van conviure amb la població durant 
quatre dies gràcies a un conveni entre la 
Federació Catalana d’Automobilisme, la 
Fundació Mapfre, el Servei Català de Trànsit 
i l’Ajuntament de Caldes.

L’esplanada de Can Muntanyà, situada al bell 
mig de la Riera de Caldes, ha estat el centre 
d’atenció durant els darrers dies del mes 
d’abril per l’espectacular circuit d’Educació 
Viària instal·lat en aquesta zona, en el que 
escolars d’entre 10 i 12 anys han discutit 
les seves teories sobre educació viària i la 
seva posterior posada en pràctica a través 
d’aquest gran circuit de karts. 

La Caravana d’Educació Viària sorgeix 
com un element de formació i divulgació 
basat en l’experiència recollida al llarg 
dels anys per l’organització. Aquesta 
iniciativa té com a objectiu iniciar 
els participants en el coneixement i 
respecte de la senyalització de tràfic, 
responsabilitzar els escolars del seu 
paper com a vianants i conductors/
res de vehicles i tractar que l’alumnat 
conegui i adopti comportaments i 
actituds cíviques en relació al trànsit, 
a més d’intentar que els participants 
siguin capaços de captar les situacions 
concretes de perill i adquireixin els 
reflexos necessaris per a superar-les.

Lliçons de seguretat viària per als escolars de Caldes

Aquesta Caravana consisteix en un 
camió de 13 metres de longitud, 
dissenyat especialment per impartir 
cursos pràctics i teòrics sobre educació 
viària infantil i juvenil. Està dotat d’una 
aula formativa equipada amb mitjans 
audiovisuals on els escolars reben 
informació i, posteriorment, es realitzen 
classes pràctiques en un circuit de karts 
on apliquen el que han après, sota la 
supervisió de monitors especialitzats 
en seguretat viària per garantir que les 
activitats es desenvolupen des del punt 

de vista pedagògic. La part pràctica és la 
que més bona acollida ha obtingut entres 
els joves, perquè es tracta d’una classe 
amena en la que ells mateixos piloten els 
vehicles mentre que la resta de companys 
actua com a vianants, seguint els senyals 
de trànsit i circulació del circuit.

Aquest programa ha estat possible 
gràcies al conveni que dilluns dia 26 
d’abril va signar Ajuntament de Caldes 
amb els tres ens que promouen aquesta 
acció formativa, la Federació Catalana 
d’Automobilisme, la Fundació Mapfre i el 
Servei Català de Trànsit. Segons el regidor 
de Govern Local de Caldes, Marcos 
Blázquez, “estem plenament satisfets de 
realitzar una acció com aquesta en una 
població com la nostra perquè fins ara 

la caravana només havia visitat nuclis de 

població més grans que Caldes”. 

La Caravana de Seguretat Viària és una 

acció que reforça les tasques en aquesta 

matèria que la Policia Local de Caldes 

desenvolupa al final de cada curs amb els 

escolars del municipi.
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serveis socials

“Avui pot ser un gran dia” va ser el títol de la xerrada que va oferir el psicòleg Francesc 
Fossas el passat 14 d’abril a l’Equipament. El psicòleg va aportar els seus coneixements 
a un públic que seguia atentament la xerrada. L’Associació de Pensionistes i Tercera 
Edat va col·laborar en aquest acte amb un petit refrigeri.

Obert el període de sol·licitud de beques 

per al curs 2010/11

 BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR

per a nens i nenes de P3 fins a ESO empadronats a Caldes d’Estrac

 BEQUES MUNICIPALS DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR

per a nens i nenes de P3 fins a ESO empadronats a Caldes d’Estrac

 BEQUES MUNICIPALS DE CASAL D’ESTIU

per a nens i nenes empadronats a Caldes d’Estrac

 BEQUES D’ESCOLA BRESSOL

per a nens i nenes empadronats a Caldes d’Estrac

PERÍODE I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Del 3 de maig a l’1 de juny del 2010. Les sol·licituds s’hauran de presentar al 

registre de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR: Dirigiu-vos a l’Oficina d’Atenció 

Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu contactar amb nosaltres a l’Ajunta-

ment de Caldes d’Estrac, 4a planta, o bé truqueu al 93.791.00.05 i demaneu per 

l’educadora social.

Reinici del Taller 
de l’Espai Lúdic 
per a la Gent Gran
Durant el mes de maig es reinicia 
aquest taller en el recent inaugurat 
Espai Lúdic i de Salut per a la Gent Gran, 
situat al Parc de la Bassa del Molí, just al 
darrere del safareig municipal. Aquest 
taller es va haver de suspendre per les 
inclemències meteorològiques després 
de la inauguració d’aquest espai. El taller 
es realitzarà els dimarts i dijous, d’11 a 
12h del matí.

SERVEIS  SOCIALS  INFORMA:

SOL·LICITUD DE
PRESTACIONS PERMANENTS

PER AL PAGAMENT 
DEL LLOGUER

Sol·licituds:
Les sol·licituds s’hauran de 

recollir i presentar a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana de 

l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.

Període de presentació 
de sol·licituds:

Del 17 d’abril al 14 de maig de 2010

IMPORTANT: NO S’ADMETRAN
SOL·LICITUDS FORA DEL 

TERMINI DE  PRESENTACIÓ

Per a qualsevol dubte truqueu a 
Serveis Socials (tel.: 93.791.00.05)
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notícies

La tramitació es pot realitzar a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC), en horari de 
dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
Per renovar la targeta, només cal aportar 
la targeta antiga i la fotocòpia del DNI 

Quedaran exempts d’aquesta taxa els vehicles 
que estiguin inclosos en el Padró de Vehicles 
subjecte a l’IVTM de Caldes d’Estrac i que 
estiguin al corrent de pagament d’ITVM i 
de les sancions municipals.
Quedaran exempts d’aquesta taxa els vehicles amb contracte de renting / leasing 
quin titular del contracte consti com a raó social domiciliada al municipi de Caldes 
d’Estrac.

Podeu ampliar informació al telèfon de l’OAC, 937 913 330

S’obre el període de renovació 
i expedició dels permisos de la 
zona blava

de la persona titular del vehicle. En cas 
d’expedició de nova targeta cal aportar la 
documentació acreditativa de cada cas. 
Podeu consultar les tarifes en el següent 
requadre.

Tarifa 1a = 60 € anuals per vehicle Tarifa 2a = 120 € anuals per vehicle

Vehicles de persones que són 
titulars (elles o la seva parella) 
d’algun bé immoble

Vehicles de persones que viuen a 
Caldes d’Estrac en règim de lloguer 
d’habitatge  (elles o la seva parella) i 
hi figuren empadronades

Vehicles de familiars de 1r grau, 
titulars d’algun bé immoble

Vehicles de familiars de 1r grau, de 
persones que viuen al municipi en 
règim de lloguer no empadronats

Vehicles de persones que realitzen 
alguna activitat professional a 
Caldes d’Estrac

Vehicles de persones de localitats 
veïnes que utilitzen la RENFE 
(només aparcament N-II) segons 
conveni

Vehicles d’empresa utilitzats per 
persones empadronades al municipi

Vehicles de persones que són 
titulars (elles o la seva parella) 
d’algun bé immoble a la prolongació 
natural del municipi (Urb. Els Pins, 
Urb. les Verges, Urb. Can Comas, 
Urb. Cònsol i Sector Musclera)

Vehicles de persones que viuen 
a Caldes d’Estrac i no estan 
empadronades

Vehicles d’empresa utilitzats per 
persones no empadronades

Vehicles de familiars de 2n grau, 
titulars d’algun bé immoble

Vehicles de familiars de 2n grau de 
persones que viuen en règim de 
lloguer no empadronats

Vehicles de visitants habituals 
(cultura, restauració, aigües termals, 
familiars, etc.)

Talls de circulació 
el 16 de maig 
amb motiu de la 
celebració de la 
Half Challenge al 
Maresme
La triatló Half Challenge torna al 
Maresme el proper 16 de maig, motiu 
pel qual aquest dia els accessos a la 
carretera N-II quedaran anul·lats entre 
les 6 del matí i les 2 del migdia. Les 
sortides i entrades de vehicles des de 
Caldes s’hauran de fer per l’autopista 
C-32, amb la gratuïtat d’aquesta via en 
cas de les sortides.

L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS, 
INDUSTRIALS I SERVEIS DE CALDES 
ES TROBA EN PROCÉS DE CREACIÓ

CONVIDEM A PARTICIPAR A TOTS 
ELS SECTORS IMPLICATS.

POSEU-VOS EN CONTACTE AL 
CORREU ELECTRÒNIC:

gestoracomerç@caldetes.cat

Primeres trobades 
de comerciants 
i industrials per 
activar l’associació
En el darrers dies s’han produït 
diverses reunions entre comerciants 
i industrials de Caldes per organitzar-
se en el que serà una futura associació 
i reactivar així la que ja fa uns anys 
existia al municipi. De moment, aquest 
grup ja ha demanat una adreça de 
correu electrònic a l’Ajuntament de 
Caldes per poder així canalitzar les 
properes reunions i rebre adhesions 
per a la futura organització. 
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ensenyament

L’Escola Bressol inicia un seguit 
de tallers i xerrades per a mares i 
pares amb infants de 0 a 3 anys

Curs sobre 
mètodes 
d’educació 
infantil a 
l’Escola Bressol
Durant els mesos d’abril i 
maig, a l’Escola Bressol Mu-
nicipal de Caldes d’Estrac, es 
porta a terme un curs sobre 
“Metodologia, eines i estratè-
gies en l’educació infantil”. És 
aquest un curs teòric i pràctic 
pensat específicament per als 
i les professionals de l’educa-
ció dels nostres fills i filles.
El curs, organitzat pel Centre 
de Recursos Pedagògics del 
Maresme, aportarà a través 
d’una metodologia basada 
en la pròpia experimentació, 
multitud d’eines i estratègies 
per tal que les professionals 
de l’Escola Bressol Municipal 
puguin estimular nous i diver-
sos aprenentatges a la petita 
infància caldenca.

26 de maig:

Taller de massatge infantil (0-12 mesos): “El contacte 
i el massatge és un estímul molt important per al 
desenvolupament físic, intel·lectual i afectiu de l’ infant. 
El massatge infantil és una eina de comunicació, perquè 
ens ensenya a escoltar, acceptar i comprendre els nostres 
fills i filles.”

30 de juny:

La importància del joc: “El joc és una activitat 
d’aprenentatge bàsica per al desenvolupament infantil, 
perquè a través d’aquest, l’ infant es reconeix a ell mateix, 
explora el seu entorn i gaudeix de la relació amb els 
adults i amb els objectes que té al seu abast”. 

29 de setembre:

Interacció i comunicació: “L’amor i l’afecte són les bases 
a partir de les quals es construeix la nostra relació amb 
els infants. Al llarg del desenvolupament infantil es va 
creant el vincle afectiu fruit de la relació que hi establim”.

27 d’octubre:

Una personeta més a la família: “La maternitat i/o 
paternitat exigeixen un canvi de vida. Els membres de la 
unitat familiar han de superar nous reptes i adaptar-se 
a les necessitats dels seus fills o filles. Cal abordar temes 
com: la compatibilitat de la cura de l’ infant amb el món 
laboral i social, la gelosia, la nova relació de parella, etc.”

A confirmar: 
Una alimentació sana per als nostres fills i filles. 
Consells pràctics
Rutines, hàbits i normes.

Es tracta del programa de 
formació “Créixer amb tu” 
-impulsat per la Secretaria de 
Polítiques Familiars i Drets de 
Ciutadania del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania 
de la Generalitat, amb el su-
port de l’Àrea d’Educació de 
l’Ajuntament de Caldes d’Es-
trac-, adreçat a mares i pares 
d’infants en edats compreses 
entre els 0 i els 3 anys, que 
estiguin interessats en els 
aspectes més rellevants de 
l’etapa evolutiva de les seves 
criatures. 
L’objectiu del programa “Créi-
xer amb tu” es basa en asse-
gurar la qualitat de la tasca 
educativa de la família i, con-

Preinscripcions a l’escola bressol per 
al curs 2010-11

CALENDARI

Del 4 al 15 de maig               preinscripcions, d’11:30 a 13h

22 de maig               publicació llista admesos i no admesos

Del 25 al 27 de maig               reclamacions per escrit a l’Ajuntament

2 de juny                publicació definitiva

Del 8 al 12 de juny               període de matriculació

CRITERIS GENERALS D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT
I BAREM A APLICAR

Els infants que ja assisteixen al centre aquest curs ja disposen d’una 

plaça

Germans al centre o fills de pares/mares que 
treballen al centre

Proximitat al domicili

Proximitat al lloc de treball dels pares

Pares beneficiaris de l’ajut a la renda mínima 
d’inserció 

Alumne, pares o germans amb grau 33% de 
discapacitat

Criteris complementaris

Família nombrosa

Malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o 
metabòlic (s’inclouen els celíacs) 

40 punts

30 punts
20 punts

10 punts

10 punts

15 punts

10 punts

seqüentment, el desenvolupa-
ment harmoniós i equilibrat de 
les criatures: facilitar que les 
famílies puguin compartir as-
pectes rellevants del desenvo-
lupament dels seus fills i filles.
A partir de diversos tallers i xer-
rades, professionals provinents 

de diversos àmbits –pediatria, 
psicologia, educació,...–  tracten 
temes rellevants de la vida dels 
infants. A Caldes, el programa 
es desenvoluparà a partir del 
mes de maig, els últims dime-
cres de cada mes, en horari de 
17:30 a 19:30h.
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Maig dia a dia
agenda

MAIG 2010
16a PESOLADA
Del 12 de març al 2 de maig 
Consulteu menús als programes 
específics i al web: www.caldetes.cat

XVIII TALLER DE BONSAIS
Del 7 d’octubre al 16 de  juny
Horari: dimecres de 20 a 22 h a 
la caseta de Can Muntanyà
Per a més informació: Tel. 93 791 36 96 
(Aurèlia) i 616 239 018 (Joan  Puig)
Organitza: Amics del Bonsai

3r CONCURS DE POESIA
L’Agrupació de Pensionistes organitza 
el 3r Concurs de Poesia. Termini de 
lliurament de treballs: 30 de maig.
Per a més informació consulteu les 
bases a la cartellera del Casal.
Organitza: Agrupació de Pensionistes 
i Tercera Edat de Caldes d’Estrac

TALLER: “Som creatius”
Tots els dimecres del mes de maig, 
de 16 h 18 h a la Fundació Palau. 
Per a totes les edats, a càrrec 
de Pilar de Vilar.
Cal fer inscripció prèvia a Serveis 
Socials. Tel. 93 791 00 05
Organitza: Regidoria de Serveis Socials

CURS DE SARDANES
Tots els diumenges, a partir de 
l’11 d’abril, d’11:30 a 13:30 h  a 
l’esplanada de Can Muntanyà
Obert i gratuït per a tothom.
Organitza: Agrupació de Pensionistes 
i Tercera Edat de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac

FUNDACIÓ PALAU
EXPOSICIÓ “Pau Oller, polièdric”
del 25 d’abril al 29 d’agost
Horari: de dimarts a dissabte de 
10:30 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenges 
i festius de 10:30 a 14 h
Organitza: Fundació Palau

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

ASSOCIACIÓ “EL SOMRIURE DELS NENS”
El primer diumenge de mes l’associació té 
una parada de venda d’espècies, bijuteria 
i roba importada de l’Índia al Parc Joan 
Maragall. La recaptació va destinada a la 
construcció d’una escola i orfenat a l’Índia.
Informació:
www.elsomriuredelsnens.org i 
elsomriuredelsnens@hotmail.com

PETANCA
A les pistes de la platja del Bassiot
Melés els dissabtes a les 17 h
Premi als dos primers 
classificats de cada grup.

LLIGA DEL BURRIACH
Del 7 de febrer al 23 de maig
Es jugarà cada diumenge al matí
Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac

DIMARTS 4 DE MAIG

Al Parc de la Bassa del Molí (darrere 
del safareig municipal)
TALLER DE L’ESPAI LÚDIC DE LA GENT GRAN
Es portarà a terme tots els 
dimarts i dijous d’11 a 12 h
Per a més informació: Tel 93 791 00 05 
(Serveis Socials de l’Ajuntament)
Organitza: Regidoria de Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

DIMECRES 5 DE MAIG

A les 16h a la Fundació Palau
TALLER: “Som creatius”
Per a totes les edats, a càrrec de Pilar de Vilar
Cal fer inscripció prèvia a Serveis 
Socials. Tel. 93 791 00 05
Organitza: Regidoria de Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

DIJOUS 6 DE MAIG

A les 19:30 h a la Fundació Palau
TAULA RODONA: “El llegat de Palau Oller”
A càrrec de Julià Guillamon (escriptor), 
Rosa Pujol (dissenyadora), Josep Mañà 
(dissenyador i professor de l’escola Massana) 
i Fernando Amat (Vinçon). Modera Josep 
Casamartina (crític d’art i comissari)
Organitza: Fundació Palau-Centre d’Art

DIVENDRES 7 DE MAIG

A les 19 a la Sala Cultural 
XERRADA-TALLER: “Eficiència 
energètica a casa”
A càrrec de Míriam Romero, 
geògrafa ambiental
Organitza: Regidoria de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i Diputació 
de Barcelona- Àrea de Medi Ambient 

DISSABTE 8 DE MAIG

A les 10:30h al Pavelló Municipal
PARTIT DE BÀSQUET (ALEVÍ)
C.B. Caldetes  vs. C. E. Serena Mar
Organitza: Club de bàsquet  Caldes d’Estrac
Col·labora: Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

A les 13h  al Pavelló Municipal
PARTIT DE FUTBOL SALA (PRE-BENJAMÍ)
FS Caldes FC vs. CE Sant Cebrià
Organitza: Club Caldes d’Estrac F.S.
Col·labora: Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

A les 15.30h  al Pavelló Municipal
PARTIT DE FUTBOL SALA SÈNIOR 
(Preferent Catalana)
Caldes d’ Estrac Futbol Sala 
vs. UNIO F.S.Mollet “A” 
Organitza: Club Futbol Sala Caldes d’Estrac.
Col·labora: Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
                                          
A les 17:30h  al Pavelló Municipal
Estatge de Nihon tai jitsu
Organitza: Federació Catalana de Judo
Col·labora: Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

DIUMENGE 9 DE MAIG

A les 10:30h  al Pavelló Municipal
Estatge de Nihon tai jitsu
Organitza: Federació Catalana de Judo
Col·labora: Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

D’11:30 a 13:30 h a l’esplanada 
de Can Muntanyà
CURS DE SARDANES
Obert a tothom
Organitza: Agrupació de Pensionistes 
i Tercera Edat de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac
DIMECRES 12 DE MAIG

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

A les 16h a la Fundació Palau
TALLER: “Som creatius”
Per a totes les edats, a càrrec de Pilar de Vilar
Cal fer inscripció prèvia a Serveis 
Socials. Tel. 93 791 00 05
Organitza: Regidoria de Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

DIVENDRES 14 DE MAIG

A les 22 h a la Sala Cultural
TEATRE: “Matrimonis” a 
càrrec d’Strak Teatre
Venda anticipada d’entrades a partir de l’1 de 
maig a l’estanc del Camí Ral Preu: 5 euros. 
Organitza: Associació Cultural Strak Teatre

DISSABTE 15 DE MAIG

A les 22 h a la Sala Cultural
TEATRE: “Matrimonis” a 
càrrec d’Strak Teatre
Venda anticipada d’entrades a partir de l’1 de 
maig a l’estanc del Camí Ral Preu: 5 euros. 
Organitza: Associació Cultural Strak Teatre
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Maig dia a dia
agenda

DIUMENGE 16 DE MAIG

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

A les 19 h a la Sala Cultural
TEATRE: “Matrimonis” a 
càrrec d’Strak Teatre
Venda anticipada d’entrades a partir de l’1 de 
maig a l’estanc del Camí Ral. Preu: 5 euros. 
Organitza: Associació Cultural Strak Teatre

DIMECRES 19 DE MAIG

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

A les 16h a la Fundació Palau
TALLER: “Som creatius”
Per a totes les edats, a càrrec de Pilar de Vilar
Cal fer inscripció prèvia a Serveis 
Socials. Tel. 93 791 00 05
Organitza: Regidoria de Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

DIVENDRES 21 DE MAIG
A les 19 h a la Biblioteca Can Milans
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “Agnès”  i 
una sèrie de contes per a infants
A càrrec de Gemma Vila Serra
Organitza: Biblioteca Can Milans

DISSABTE 22 DE MAIG

A les 9.00h  al Pavelló Municipal
5è Torneig de futbol sala 
base VILA DE CALDES
Organitza: Club Futbol Sala Caldes d’Estrac
Col·labora: Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

A les 18:30h  al Pavelló Municipal
PARTIT DE FUTBOL SALA SÈNIOR 
(Preferent Catalana).
Caldes d’ Estrac Futbol Sala vs. 
AE. IRIS-SOL-CASAGEMAS “A” 
Organitza: Club Futbol Sala Caldes d’Estrac
Col·labora: Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

A les 17:30 a l’Equipament de 
Promoció Econòmica i Cultural
CONFERÈNCIA: “ Nefertiti, la bellesa 
sublim (el món faraònic femení). 
XVIII Dinastia Antic Egipte”
A càrrec de Jaume Alavedra i Regàs
Coordinació  a càrrec de 
Ramon Mateu i Rosselló
Organitza: Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

DIUMENGE 23 DE MAIG

Al matí a les pistes de la platja del Bassiot
PETANCA. Lliga Burriach
C.P. Caldes d’Estrac vs C.P. Premià
Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac

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

A les 18 h a l’Església Parroquial
CONCERT DE CANT CORAL
A càrrec del cor de noies d’Arenys 
de Mar i de Matadepera
Preu:  2 € (Els diners recaptats es 
destinaran a la Cavalcada de Reis)
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac
Col·labora: Parròquia de Santa Maria

DIMECRES 26 DE MAIG

A les 16h a la Fundació Palau
TALLER: “Som creatius”
Per a totes les edats, a càrrec de Pilar de Vilar
Cal fer inscripció prèvia a Serveis 
Socials. Tel. 93 791 00 05
Organitza: Regidoria de Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

DIVENDRES, 28 DE MAIG

A les 18:30 h a la Biblioteca Can Milans
HORA DEL CONTE
El viatge de l’Alikates, a càrrec d’Ulldistret. 
Organitza: Biblioteca de Can Milans

DISSABTE 29 DE MAIG
A les 11 h al  Pavelló Poliesportiu Municipal
DEMOSTRACIÓ CONJUNTA DE JIU-
JITSU BRASILER I AIKIDO
Organitza: Aikido Estrac, Associació 
Aranha i Associació de Dones de Caldes
Col·labora: Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

DIUMENGE 30 DE MAIG

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

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

Tota la 
informació a
www.caldetes.cat
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Acord de vinculació esportiva entre el bàsquet 
de Caldes i el d’Arenys de Mar

Mariel López, una jove esportista de Caldes que triomfa en el bàsquet català

El Club Bàsquet Caldes d’Estrac i el Club 
Arenys Bàsquet han fet oficial un acord 
que els vincula esportivament a través d’un 
conveni que permetrà al bàsquet caldenc 
disposar de la infraestructura necessària 
en l’àmbit professional d’aquest esport.

L’objectiu del conveni consisteix en mi-
llorar la capacitat de foment i pràctica 
del bàsquet en ambdós clubs, fet que 
permetrà que Caldes disposi d’una infra-
estructura adient per a potenciar la seva 
escola de bàsquet i disposar, al mateix 
temps, d’un equip sènior que ens perme-
ti competir professionalment en aquesta 
disciplina esportiva.

Així el Club Arenys Bàsquet es compro-
met a aportar jugadors a l’equip sènior 
del club caldenc, segons estableixi el 
seu director tècnic. Per la seva part, el 
Club Bàsquet de Caldes es compromet 
a donar sortida als seus jugadors al club 
arenyenc en acabar la seva etapa de for-
mació a Caldes (en categoria infantil).

Dissabte 17 d’abril va tenir lloc l’acte de 
signatura d’aquest conveni a les instal-
lacions esportives de Caldes, al qual van 
assistir pel Club Bàsquet Arenys de Mar, 
Jaume Calopa, i pel Club Bàsquet de Cal-
des, Joan Antoni Nogueras, a més del regi-
dor d’Esports de Caldes, Joan Vázquez. 

Els representants d’ambdós clubs van 
mostrar-se satisfets per l’acord assolit i 
van destacar els clars avantatges d’aquest 
conveni pel bàsquet caldenc. En aquest 
sentit, Joan Antoni Nogueras, del Club 
Bàsquet Caldes d’Estrac assegurava que 
“en un futur pròxim assolirem una estruc-
tura adient i professional gràcies a aquest 
conveni de vinculació esportiva”, alhora 
que va agrair el paper desenvolupat per la 
Regidoria d’Esports perquè l’acord entre 

ambdós clubs sigui una realitat. En aquest 
sentit, el regidor d’Esports, Joan Vázquez, 
va manifestar que “aquesta vinculació 
farà retornar a Caldes el bàsquet de pri-
mer nivell alhora que permetrà disposar 
d’una forta escola de base gràcies a la in-
fraestructura que s’establirà en el club”. 
Jaume Calopa, del Club Arenys Bàsquet va 
assegurar que “creiem en aquest projecte 
perquè es tracta de gent seriosa que té 
ganes de treballar per l’esport”.

Em dic Mariel Lopez i tinc 14 anys. Sóc 
lluitadora, humil i tinc moltes ganes 
d’aprendre i millorar, amb caràcter i men-
talitat guanyadora.
Vaig començar a jugar a bàsquet fa 4 anys. 
Al principi, jugava a Caldetes, però no esta-
va federada, perquè Caldes no tenia equip;  
aleshores em van proposar anar al progra-
ma de tecnificació de la Federació Catala-
na (PDP), on de segon entrenador hi havia 
en Lluís, que també entrenava a Arenys.
Aquell estiu em va estar trucant, dient-me 
que si anava a jugar a Arenys estaria fe-
derada, jugaria en un equip competitiu i 
podria fer moltes coses al bàsquet.
Des que vaig prendre la decisió d’anar a 
jugar a Arenys que no havia tornat a tre-

pitjar la pista de Caldetes fins que va arri-
bar un dels moments més importants: ju-
gar-nos estar entre els 8 millors equips de 
Catalunya, de la nostra categoria, cadet, 
i el partit es jugaria a Caldetes. Per a mi 
jugar-nos la plaça per estar a la màxima 
categoria de preferent, a Caldetes, el meu 
poble, va ser molt especial. Aquesta va ser 
la primera pista on vaig començar a jugar 
a bàsquet, i mira per on, vaig acabar ju-
gant un dels partits més importants de la 
meva curta carrera. Va ser molt emotiu.
I és que per a mi jugar a la màxima cate-
goria, és haver assolit un gran repte, que 
és estar entre els millors 8 equips de Ca-
talunya. Comporta molt de sacrifici i de 
lluita, però és molt més gratificant saber 
que estàs competint contra els millors.

Ara per ara, per a mi la meva vida gira en-
torn dels estudis i del bàsquet; i de mo-
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Èxit de 
l’esport base 
caldenc

30è aniversari del 
Club de Petanca
Ja fa 30 anys que es va fundar el 
Club Petanca Caldes d’Estrac i des de 
l’Ajuntament volem felicitar tots els 
socis i persones que han fet possi-
ble que el club es mantingui viu amb 
la intensa activitat esportiva que 
practica. Tanmateix, us encoratgem 
a continuar treballant en la mateixa 
línia d’aquests 30 anys en què heu 
passejat la bandera de Caldes i heu 
promocionat el nostre poble fora del 
nostre territori.

Gràcies i moltes felicitats! 

Mariel López, una jove esportista de Caldes que triomfa en el bàsquet català
ment ho porto molt bé. M’organitzo la fei-
na escolar amb tota l’anticipació possible, 
els dies que no tinc entrenament ni partit. 
I encara em queda temps lliure per a gau-
dir de les amigues i de la família, encara 
que a vegades he hagut de deixar moltes 
coses de costat a causa del bàsquet (ani-
versaris, festes, sortides...).

El meu equip és un regal del qual he tin-
gut la sort de formar part. Penso que és 
una generació única que ha sortit de for-
ma natural, sense haver hagut de fitxar 
nenes d’altres llocs i equips, i està ple de 
talent, de força i d’il·lusió.

El meu paper dins l’equip, és el d’aportar 
tota la lluita, esperit de sacrifici i guerra, 
contra les pivots contràries. Comptant que 

sóc dos anys més petita que les meves com-
panyes, potser no tinc la qualitat que elles 
tenen, però a ganes no em guanya ningú!!

El primer any, va ser de descobriments i 
d’acostumar-nos a la categoria; en can-
vi, aquest segon any ja ens hem confir-
mat com a un gran equip capaç de fer 
coses importants.

El motiu principal per aconseguir tenir tot 
això, és comptar amb uns entrenadors de 
primera categoria, l’Oriol Villà i la Marta 
Pérez, que han sabut treure’ns el millor de 
cadascuna, per molt dur que hagi estat. I 
en segon lloc, el grup tan unit que tenim, i 
que anem a totes, costi el que costi!

Mariel López

El prebenjamí del futbol sala es pro-
clama campió

Volem felicitar l’equip prebenjamí del 
Club Futbol Sala Caldes d’Estrac, per la 
gran temporada que ha dut a terme i la 
gran evolució de joc demostrada, fet que 
els ha dut a liderar el seu grup i procla-
mar-se camions absoluts del Maresme i 
intercomarcals.
El joc d’aquest equip referma el clar espe-
rit d’esforç i treball realitzat pel cos tèc-
nic, pares, mares i col·laboradors, alhora 
que demostra que la suma de forces és el 
millor camí a seguir.

Formen aquest equip: Xavier Novell, Joan 
Vázquez, Mateo d’Amico, Pol Serra, Na-
bil Morabit, Sergi Vives, Adrià Azañedo, 
Marcel Arnó, Enric Arnó, Pau López, Raúl 

Mora, Juan Camilo Osorio, Pol Busquets i 
Jan Fernández. Pel que fa a l’equip tècnic, 
en Michael Rodríguez i en Joan Vázquez 
són els entrenadors dels campions. Enho-
rabona a tots!

L’aleví del CB Caldes d’Estrac, sub-
campió intercomarcal
Felicitem tots els jugadors de l’equip: 
l’Ivan Benedito, l’Aleix i el Max Moral, l’Ál-
varo Cano, el Jan Jiménez; el Nil, el Biel i 
el Pol Sorribes; el Kemi Guell, el Jan Duñó, 
l’Aleix Sala, el Josep Navarro, l’Álvaro An-
drés Martínez, i la nova incorporació, 
l’Aleix López. També el grup de persones 
que fan possible el dia a dia de l’equip, pa-
res i mares, i l’equip tècnic, la Maria Marín 
(coordinadora), el Miki Segura (1r entre-
nador) i el Pol Jiménez (2n entrenador).
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El Govern xinès ha atorgat el prestigiós pre-
mi “China Charity Award 2010” a l’organització 
sense ànim de lucre Morning Tears, amb seu a 
Palma de Mallorca i Caldes d’Estrac, dedicada 
des de fa anys a protegir i ajudar els infants 
els pares dels quals han estat executats o es 
troben a la presó.

El projecte “Tornar a Casa” de Morning Tears ha 
estat guardonat amb el màxim premi del govern 
xinès a una fundació, associació o ONG desta-
cada per la seva “contribució extraordinària” a 
projectes de protecció social, ajuda als infants o 
defensa del medi ambient.

Tot i que pugui semblar sorprenent, a la Xina 
encara no existeix un sistema de protecció 
assistencial per a aquests nens i nenes, que 
sovint queden orfes per l’acció de la justícia, 
però sense cap ajuda oficial. Si les seves fa-
mílies els rebutgen –per estigmes, perquè 

L’ONG Morning Tears, amb seu a 
Caldes, rep un prestigiós premi 
del govern xinès

no poden fer-se càrrec de les despeses, o pel 
que sigui– acaben convertits en nens i nenes 
del carrer, rodamóns, preses fàcils de les xar-
xes de crim organitzat. Molts d’ells no estan 
inscrits als registres. No tenen drets perquè 
“no existeixen”.

Des dels inicis de la seva tasca a la Xina, Mor-
ning Tears ha ajudat centenars d’infants en 
aquestes difícils circumstàncies a començar 
una nova vida, afrontant els traumes i sofri-

Doble presència de Caldes al Saló Internacional 
de Turisme a Catalunya (SITC)

Caldes va ser un dels municipis que han 
participat al SITC com a destinació turística 
catalana. I ho va fer amb una doble presèn-
cia, com a integrant del Consorci Costa de 
Barcelona-Maresme i del Consorci de Viles 
Termals de Catalunya.

La presència de les viles termals catalanes al 
SITC es va fer a través d’un estand en què s’ha 
potenciat la marca “Viles Termals Catalanes. 
Terra i Aigua” i el web www.catalunyatermal.
cat. En aquest espai s’informava els visitants 
sobre les característiques singulars i propie-
tats medicinals de les aigües mineromedici-
nals a diferència d’altres tipus d’aigües que 
utilitzen els anomenats “spas urbans”. 

Durant aquests dies, el Consorci de Viles 
Termals de Catalunya va facilitar a prop de 
2.000 visitants informació sobre el patrimoni 
cultural i termal, museus, festes tradicionals, 

gastronomia, senders i activitats culturals 
diverses dels 9 municipis representats, a 
més de fer difusió de la infraestructura tu-
rística: allotjament, balnearis, restaurants 
i comerços que ofereixen productes típics i 
locals, entre d’altres. Cal destacar que s’han 
establert contactes amb agències majoristes 
per promoure les viles termals arreu de Ca-
talunya i també a França. 

A l’estand hi van ser presents representats 
els municipis de Benifallet, Caldes d’Estrac, 
Caldes de Malavella, Caldes de Montbui, El 
Vendrell, La Garriga, Sant Hilari Sacalm, Sant 
Climent Sescebes i Santa Coloma de Farners, 
que formen el Consorci. 

Caldes també es promociona amb el 
Consorci Costa de Barcelona-Maresme

La gran afluència de públic i visitants provi-
nents d’arreu de Catalunya va mostrar-se tam-
bé molt interessada en conèixer les propostes 
de lleure que ofereix Costa de Barcelona-Ma-
resme, principalment la gastronòmica. 

El Consorci de Promoció Turística –del qual 
Caldes en forma part, com la resta de pobla-
cions de la comarca- fa una valoració molt 
positiva de l’acollida que ha tingut l'oferta de 
lleure de proximitat presentada per la desti-
nació Costa de Barcelona-Maresme al Saló In-
ternacional de Turisme de Catalunya. La majo-
ria de visitants provenien de Barcelona ciutat 

i de l'àrea metropolitana i el seu principal punt 
d'interès ha estat conèixer l'oferta gastronò-
mica que presenta el Maresme.

La demanda va fer exhaurir tot el material 
promocional que es va aportar: jornades gas-
tronòmiques de la maduixa, jornades gastro-
nòmiques del pèsol i la guia gastronòmica del 
Maresme. El públic interessat per la gastrono-
mia maresmenca buscava conèixer productes 
de qualitat, a la vora de casa.

Un altre punt d'interès va ser el de les destina-
cions turístiques familiars i el de l'oferta com-
plementària que ofereix el Maresme per passar 
un dia de lleure per a grans i petits. El públic 
més jove es va sentir més atret per les rutes 
a peu, tant les de muntanya com les de ciutat. 
En aquest sentit, van tenir força acceptació les 
rutes modernistes i el material divulgatiu dels 
parcs naturals  (Serralada Litoral i Montnegre-
Corredor) i de les rutes de senderisme.

La promoció turística de Caldes va ser present en aquest saló celebrat a Barcelona 
entre el 15 i el 18 d’abril

ments viscuts, reiniciant la seva escolarització 
i creant un entorn favorable per al seu desen-
volupament i creixement personal. Fins fa un 
parell d’anys els infants vivien principalment 
en centres de protecció força grans, els Chil-
dren Village (aldees infantils), ja que aquests 
grans centres eren els únics permesos.

Un seguit de canvis legals i una major cons-
cienciació del problema ha permès final-
ment a Morning Tears posar en marxa el 
projecte “Tornar a Casa”, a la província de 
Henan.  En aquest projecte pilot, els nens i 
les nenes viuen en pisos tutelats més petits, 
en un ambient familiar i moltes més oportu-
nitats per al seu desenvolupament i poste-
rior integració a la societat.

Morning Tears depèn íntegrament de donacions 
particulars, que són deduïbles fiscalment a Es-
panya. Per a més informació, detalls del projecte 
“Tornar a casa” i maneres de contribuir-hi: www.
morningtears.es o Rosa Pou (660 351 058).

Des de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac felici-
tem l’ONG per aquest important premi alhora 
que els encoratgem a continuar treballant en 
aquesta admirable tasca que desenvolupen. 
Enhorabona!
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El projecte solidari d’El Somriure 
dels Nens, escollit per a participar 
en els Jocs Interempreses

Caldes celebra la 2a edició del Festival 
Catalunya amb l’Índia

Els Jocs Interempreses són un esdeveni-
ment esportiu (en format de mini-olimpí-
ada), empresarial, adreçat a les organitza-
cions amb activitat a Catalunya i solidari 
(socialment responsable), que es celebra 
anualment a Catalunya des de l’any 2005. 
Concebuts com una competició amateur 
entre empreses, aquests jocs es conso-
liden com una plataforma de trobada de 
gent de diferents sectors i punts de la ge-
ografia, que utilitza l’esport com a eina de 
comunicació i cohesió.

De la mà d’El Somriure dels Nens, el pas-
sat 18 d’abril el pavelló poliesportiu muni-
cipal va acollir la segona edició d’aquest 
festival que té per objectiu apropar les 
cultures hindú i catalana, a més de recap-
tar fons per continuar amb la difícil tas-
ca que realitza aquesta entitat caldenca 
d’aconseguir un centre escolar a l’Índia, 
que ja està en marxa junt amb d’altres. Un 
ampli programa d’activitats durant tot el 

diumenge van fer d’aquest festival tot un 

èxit de participació, del qual cal destacar-

ne el dinar de germanor, que va aconse-

guir reunir més de 200 persones, així com 

exhibicions del ball de bastons català i la 

dansa del ventre hindú, tallers de dibuix i 

maquillatge, etc.

En cada edició, l’organització fa una valora-
ció dels projectes solidaris presentats. De 
tots ells se’n preseleccionen alguns que es 
sotmeten a l’opinió de les empreses parti-
cipants, les quals juguen un paper actiu en 
la distribució de la donació resultant.
Cada any s’escullen doncs tres projectes 
solidaris com a beneficiaris d’aquest esde-
veniment, entre els quals enguany s’ha tri-
at el de l’associació El Somriure dels Nens.
Així doncs, l’entitat caldenca participarà 
a l’edició 2010 d’aquests jocs que tindrà 

lloc durant la segona quinzena del mes de 
maig en diferents seus esportives situa-
des a l’àrea metropolitana de Barcelona 
i espera comptar amb una participació 
de 3.000 empleats de prop d’un centenar 
d’empreses col·laboradores.
El Somriure dels Nens destinarà els benefi-
cis a la continuïtat dels projectes que realit-
za, consistents en la construcció i manteni-
ment de l’escola per a infants, joves i adults 
a Baleba (l’Índia) i per a iniciar-ne de nous, 
com la canalització d’aigua a la zona.
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El stand-by va nèixer per satisfer les nostres comoditats. 
Gràcies a la tecnologia, molts de nosaltres no podríem tor-
nar a canviar els canals de televisió aixecant-nos dels nostres 
còmodes sofàs. Entre tanta comoditat, els equips tenen cada 
vegada més prestacions, una d’elles el famós stand-by que 
ens permet apagar i encendre la televisió amb sol un botó. 
Fins aquí tot és molt correcte, només que ara i a causa del nostre 
consum d’energia constant i en creixement (cada any augmen-
tem el nostre consum una mitjana de 5%), el nostre planeta està 
essent cada vegada més castigat i el canvi climàtic s’accentua 
cada vegada més.

La Unió Europea està creant un marc legislatiu que obliga els 
fabricants a disminuir el consum del stand-by dels equips, ja que 
aquest consum és cada vegada més gran. Per donar-vos una idea 
de la magnitud, a França, per proveir el consum total del stand-
by es necessita tenir una central nuclear a ple funcionament.

Les famílies cada vegada paguem més a les factures elèctriques i 
de vegades no podem determinar d’on ve aquest consum elèctric. 
Al mercat hi ha cada vegada més eines que ens permeten con-
trolar i esbrinar on consumim l’energia. Aquest és un punt molt 

Estalviar energia als 
nostres habitatges 
“STAND-BY” 

Alguns consells per estalviar en electricitat:

Instal·la interruptors als endolls, i apaga els equips quan no •	
els utilitzis.

Desconnecta els transformadors dels telèfons mòbils.•	

No deixis cap equip que tingui encès alguna llum.•	

Verifica si els teus equips consumeixen més del normal, si és •	
així hauràs d’anar canviant a classe energètica A i A+. 

Recorda que produir més electricitat, significa produir més ga-
sos d’efecte hivernacle o rebuigs nuclears!

L’energia és un bé escàs i esgotable. La seva  producció compro-
met els recursos naturals i el medi ambient. 

Utilitzar-la de forma responsable és compartir un bé molt valuós 
que ens pertany a tots.

Gràcies per la vostra contribució.
Tomás García

Tècnic energètic

important ja que hem de saber exactament on estem consu-
mint, per poder actuar i canviar els nostres hàbits.

Al quadre en verd, podeu veure algunes xifres que us poden aju-
dar a canviar els vostres hàbits.

Això vol dir que si paguem a 0,16 € el kilowat, només pel conjunt 
de l’equip audiotelevisió estem pagant aproximadament entre 
30 i 89 € a l’any, i del stand-by entre 5 a 11 €.

El stand-by suposa el 12% aproximat del consum elèctric d’un 
habitatge.

Equips

TV

Temps 
stand-by

18

Stand-by (W)

8 a 15

Consum anual 
Kw/ any

53 a 86

Amplificador 
antena 
individual

1 a 5 18 7 a 14

Decodificador 
canal +

Equip de 
música

Total

Vídeo 5 a 9

10 a 14

5 a 25

29 a 68

23

22

23

42 a 160

80 a 112

5 a 184

187 a 556

Els alcaldes de Caldes, Llavaneres i Sant Vicenç van 
ser els encarregats, entre d’altres, de lliurar els premis 
a Alejandro Simó (CN El Balís), en Techno 293, Anna Pu-
jol (CN El Masnou), en patí de vela, i el Rats on fire de 
Rafael Carbonell (CN Arenys de Mar), en creuers, tots 
ells guanyadors del GP Generalitat, que es va disputar 
els dies 1 i 2 de maig en aigües del litoral de Sant An-
dreu de Llavaneres durant la 24a Setmana Catalana de 
Vela. Enguany es va assolir un autèntic rècord de par-
ticipació, amb 820 regatistes participants en aquest 
torneig, el més important de vela a Catalunya, que 
aplega totes les classes de vela lleugera i creuer.

24a Setmana Catalana de Vela al Balís de Llavaneres
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sala de sessions

Acords del Ple ordinari del 29 de març de 2010

notícies

“Palau Oller, polièdric”, nova exposició sobre 
les creacions del pare de Palau i Fabre

  APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES QUE HAURÀ DE RE-
GIR EN LA CONCESSIÓ DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL 
SERVEI PÚBLIC DEL CEMENTIRI. Es proposa aprovar les bases 
que han de regir en la concessió del contracte de prestació del 
servei públic del cementiri de Caldes d’Estrac que es durà a ter-
me pel procediment obert mitjançant concurs públic.

Aprovat per unanimitat.

MOCIONS:

  MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS 
DE CIU I PSC A PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU CENTRE EDU-
CATIU CEIP A CALDES D’ESTRAC. La moció proposa aprovar la 
petició a realitzar al Departament d’Ensenyament de la Genera-
litat de Catalunya per iniciar els tràmits necessaris per incloure 
en la seva previsió de construcció de Centres Escolars d’Educa-

ció Infantil i Primària (CEIP) la d’una nova escola a Caldes d’Es-
trac, amb tota la dotació i equipaments que li corresponguin 
d’acord amb les necessitat de la població escolar actual i futura 
d’aquest municipi.

Aprovat per unanimitat.

  MOCIÓ SOBRE EL MUR DE CONTENCIÓ DE LA CARRETERA 
SANT VICENÇ. Aquesta moció presentada pel Grup Municipal 
del PSC planteja l’encàrrec a fer al Col·legi Professional d’Engi-
nyers d’un estudi de seguretat complet a càrrec d’un enginyer 
extern a l’empresa que ha fet l’obra i a banda dels informes que 
poden emetre els tècnics muncipals.

Es rebutja la moció per part del Grup Municipal de CiU en con-
siderar que la seguretat de l’obra està avalada pels Serveis Tèc-
nics Municipals, que han emès els seus informes favorables a 
l’actuació.

Fins al 29 d’agost es pot visitar aquesta exposició que respon a 
la voluntat de Palau i Fabre de reivindicar les diferents vessants 
creatives del seu pare, Josep Palau Oller.

L’exposició Palau Oller polièdric vol donar a conèixer l’important 
fons sobre Josep Palau Oller, donat pel seu fill Josep Palau i Fabre 
a la Fundació Palau. Aquest fons, en bona part totalment inèdit 
fins al moment present, consta de més de cinquanta mil docu-
ments, entre dibuixos originals de mobiliari i joguines, mostraris 
i catàlegs dels anys deu, vint i trenta del segle passat, objectes, 
ceràmica, escultures, pintures i dibuixos.

El projecte respon a la voluntat de Palau i Fabre de vindicar la 
figura del seu pare en les diverses facetes creatives que va des-
plegar. Precisament, per als textos de sala de cada apartat s’han 
triat escrits del propi Palau i Fabre que parlen d’aquestes dife-
rents vessants de Palau Oller.

La producció de l’exposició ha durat dos anys i s’ha dut a terme 
una important tasca de catalogació del fons de la Fundació Pa-
lau i la posterior investigació i recerca que ha propiciat la loca-
lització i la identificació de moltes peces de teixit i de mobiliari 
considerades fins llavors anònimes i conservades en museus i 
col·leccions particulars.

Un altre repte del projecte ha estat poder demostrar l’actualitat 
d’un dels millors aspectes de la creació de Josep Palau Oller: el 
disseny de teixits, tasca que va realitzar entre 1910 i 1920, algu-
nes vegades en col·laboració amb el pintor Josep Mompou. La 
vigència d’aquests dissenys s’ha fet palesa en les col·laboracions 
amb Isabel de Pedro, Gratacós S. A. i Mariaelena Roqué, que han 
produït peces a partir d’aquests dibuixos, de manera que s’ha 
incidit en la indústria i en la creació.

La majoria dels objectes de l’exposició procedeixen de la pròpia 
Fundació Palau però també s’han inclòs obres d’altres institucions i 

museus com el Museu de l’Estampació de Premià de Mar, el Disseny 
Hub - Museu Tèxtil i d’Indumentària de Barcelona, el Centre de Do-
cumentació i Museu Tèxtil de Terrassa, la Col·lecció tèxtil Antoni de 
Montpalau i també de diversos col·leccionistes privats.

Per acompanyar l’exposició, la Fundació Palau en col·laboració amb 
Triangle Postals, han editat un llibre a cura de Josep Casamartina i 
Parassols, amb textos de Tomàs Nofre, Josep Palau i Fabre, Julià Gui-
llamon, Mariàngels Fondevila, Alícia Vacarizo i Josep Casamartina. 
El volum, de 350 pàgines, inclou també més de 500 il·lustracions de 
dissenys i teixits, mobles i projectes, objectes, pintures i dibuixos. 
L’edició és en tres idiomes, català, castellà i anglès, i es distribuirà a 
les llibreries a un preu de 44 €. Aquest volum serà, sens dubte, una 
eina important per a difondre i localitzar l’obra d’aquest interes-
sant dissenyador fins ara molt poc conegut.
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Un altre sopar 
de pesolada

Fidel a la tradició, l’agrupació local de CiU ha organitzat un nou 
sopar de pesolada amb participació de força militants i simpa-
titzants i amb la presència destacada del diputat maresmenc 
al Parlament de Catalunya, Joan Morell, pinedenc, amb lligams 
familiars a Caldes.

La presidenta local, Ma Dolors Comas, i l’alcalde Joaquim Arnó, 
presidiren conjuntament amb el diputat la vetllada que comptà, 
al final del sopar, amb les intervencions parlades dels dirigents 
citats. Comas va manifestar la satisfacció per l’èxit de la con-
vocatòria i va exhortar tots els presents a no defallir en la seva 
confiança en el treball ben fet que es duu a terme des de CiU, 
tant a nivell local a l’Ajuntament, com a nivell nacional.

Precisament, Morell va fer força incís en aquesta darrera qües-
tió, passant llista a les darreres actuacions negatives del govern 
català actual, en especial, la seva manca de cohesió a l’hora 
d’enfrontar els principals problemes dels ciutadans, com són els 
derivats de la crisi econòmica.

Igualment va citar la recent no-sentència del Tribunal Consti-
tucional sobre el recurs del PP contra l’Estatut de Catalunya i 
el compromís de CiU amb el país i la seva gent que passa per 
defensar-lo de totes les maneres possibles sense caure en el 
tactisme que sembla presidir els darrers escarafalls d’un tripar-
tit agònic, sense projecte ni futur.

Per la seva banda, l’alcalde Joaquim Arnó va centrar la seva in-
tervenció en explicar algunes de les darreres actuacions del go-
vern municipal, com per exemple les obres en l’accés des de la 
N-II fins a l’estació de RENFE, les del mur de les dues carreteres 
que ara coneixerà la segona fase d’urbanització i assentament, 
les del cobriment de la part final de la Riera i algunes més. 

Arnó també va explicar les gestions fetes i les que es faran en 
relació a la nova escola de Caldes, tot advertint que és previsible 
que alguns (el PSC, principalment) estiguin més interessats en 
buscar impediments i falses argumentacions en lloc de sumar-
se a la unitat d’acció i consens que des del Govern i de la comu-
nitat educativa se’ls hi reclama.

A l’inici dels parlaments però, l’alcalde va tenir un record pú-
blic i d’honor al regidor del PSC recentment traspassat Ricardo 
Pérez de la Hoz, del qui va destacar el seus anys de dedicació a 
les tasques públiques, malgrat les discrepàncies que en temes 
concrets s’hi hagin pogut mantenir.

ÚLTIMA HORA

Mor el regidor socialista Ricardo Pérez de la Hoz
Ricardo Pérez de la Hoz, regidor del grup municipal del PSC de Caldes d’Estrac, va morir dimecres 
28 d’abril  a l’edat de 61 anys com a conseqüència d’una llarga malaltia. 

Instal·lat a Caldes des de feia més de trenta anys, Ricardo Pérez era originari de Santander (Cantà-
bria) i va ser una persona molt arrelada al nostre poble. President de la Colla de Geganters i Grallers 
de Caldes, Pérez també havia presentat les seves composicions de poesia, gènere literari del qual 
n’era un gran amant.

Gestor de professió, Ricardo Pérez va entrar a la política de la mà del PSC i havia  ocupat una prime-
ra tinença d’alcaldia i les carteres de Govern Local, Hisenda, Comerç, Termalisme i Consum.

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac s’uneix al dolor dels seus familiars i amics per tan sentida pèrdua.
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les recomanacions del mes de Can Milans
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Activitats maig:

Divendres, 21 de maig, a les 19:00h.
Presentació del llibre Agnès (Sant Jordi 2010) i una sèrie de contes 
per a infants. A càrrec de Gemma Vila Serra.
Divendres, 28 de maig, a les 18.30h.
Hora del conte, El viatge de l’Alikates, a càrrec d’Ulldistret. 

Els jugadors de whist
Vicenç Pagès Jordà
En Jordi viu al garatge d’una casa adossada, la seva 
dona es comporta com si fos adolescent i la seva fi-
lla està a punt de casar-se amb un “pelao” que con-
dueix una retroexcavadora. Entranyablement ridí-
cul, instal·lat en una crisi d’identitat permanent, 
en Jordi volia ser artista però ha acabat treballant 
de fotògraf de boda. Al llarg del casament de la 
seva filla, fa memòria del seu passat, que inclou un 
castell, un joc, una mort i un Empordà que no és de 
postal. En Jordi busca una sortida al seu estanca-
ment, però no s’adona que les coses encara poden 
anar molt pitjor. Divertida, sorprenent i fresca, Els 

jugadors de whist és una de les grans novel·les catalanes dels últims anys, ple-
na de personatges vivíssims, referències pop i escenes memorables.

La invenció de l’Hugo Cabret
Brian Selznick
L’Hugo és un noiet orfe que malviu amagat en 
una estació de París. La seva dèria és reparar 
un autòmat que havia trobat el seu pare i que 
representa un home assegut en un escriptori. 
Quan aconsegueix fer-lo funcionar, però, el noi 
queda glaçat. Quina relació té el dibuix que ha 
fet la figura mecànica amb el vell sorrut de la 
parada de joguines de l’estació? Amb l’ajuda de 
la Isabelle, la fillola del vell, l’Hugo farà un des-
cobriment sorprenent. Combinant elements 
dels àlbums il·lustrats, la novel·la gràfica i el 
cinema, Brian Selznick trenca la forma de la 
novel·la tradicional per crear una obra molt 
original i innovadora. 

Millenium I: los hombres que 
no amaban a las mujeres 
Niels Arden Oplev
Fa quaranta anys, Harriet Vanger va desaparèixer 
misteriosament d’una reunió familiar en la qual 
s’havien donat cita tots els membres del clan 
Vanger, constantment esquitxat per escàndols 
i pugnes internes per fer-se amb el control de 
la fortuna familiar. Després de buscar el cos de 
Harriet sense èxit durant la resta de la seva vida, 
Henrik només està segur que l’assassí de la seva 
neboda es troba en el si de la seva família, tot i 
que les seves investigacions no han aconseguit 
posar un nom a l’autor material del crim. Com 

a últim recurs per a resoldre el misteri, Henrik contracta Mikael Blomkvist, 
periodista respectat encara que recentment condemnat per calumniar un 
altre empresari d’èxit, i a Lisbeth Salander, una controvertida hacker infor-
màtica amb un passat fosc, per a que junts resolguin el cas. Mikael i Lisbeth 
descobriran que existeix relació directa entre el cas de Harriet i un conjunt 
d’assassinats grotescos ocorreguts quaranta anys enrere. Serà llavors quan 
comencin a desentranyar una fosca i macabra història familiar, despertant 
l’oposició de la resta dels Vanger, que no dubtaran en utilitzar totes les eines 
al seu abast per evitar que es conegui la veritable història de la família. 

Un petó de mandarina  / Eulàlia Canal
En Tavi s’enamora de la Vanina el primer dia que la 
veu asseguda a la classe. Ella ha arribat d’un país 
llunyà, envoltada de misteris. En Tavi no tindrà el 
camí gens fàcil: cada vegada que es vol acostar a la 
Vanina, el Ricki i els seus col·legues li barren el pas. 
Això l’ajuda a descobrir que hi ha una pila de coses 
d’ell mateix que no sabia i que, quan s’ho proposa, 
pot arribar lluny. La psicològa i professora Eulàlia 
Canal va guanyar l’any 2006 el Premi Barcanova de 
Literatura Infantil i Juvenil amb aquesta història 
d’un nen que descobreix l’amor per primera vega-
da enamorant-se d’una nena immigrant.

notícies

Presentació del llibre “Agnès”, de 
la Gemma Vila i Serra, el proper 21 
de maig 
La caldenca Gemma Vila Serra ha escrit una novel·la titulada 
“Agnès”, una edició d’autora “una mica especial”, segons ella ma-
teixa ha explicat, que ha sortit a la llum aquest sant Jordi. Es 

tracta d’una edició original 
de tirada limitada i és la seva  
primera novel·la, ja que fins 
ara havia escrit sobretot con-
tes infantils. Aquest ha estat 
un any molt prolífic per a la 
Gemma, que durant la festa 
Major passada va presentar 
una exposició dels  seus qua-
dres en una casa del carrer 
Major. “Agnès” es presentarà 
a Caldes el proper 21 de maig 
a les 7 de la tarda a la Fabri-
queta (Equipament de Pro-
moció Econòmica i Cultural). 
L’acte està organitzat per la 
Biblioteca Can Milans.

Brindis i Festa Major 2010
L’any passat, el carrer Major va estrenar un “vestit de festa” 
per als seus balcons i finestres. Enguany, el brindis de Festa 
Major es farà al Camí Ral i per aquest motiu, des d’Arrels Cul-
tura  –entitat organitzadora del brindis de Festa Major– pro-
posem a tots els veïns i veïnes (del Camí Ral o de carrers del 
voltant) que també desitgin tenir la banderola amb l’escut de 
Caldes, que ho comuniquin el més aviat possible a: 

PERRUQUERIA Maria Àngels, telèfon 937 912 352  
(el preu de l’any passat va ser de 5 €)
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Sant Jordi 2010
La programació de la Diada de Sant Jordi 
2010 a Caldes ha estat ben farcida d’acti-
vitats culturals. Roses i llibres han estat els 
habituals protagonistes del 23 d’abril, amb 
parades al carrer a càrrec d’alumnes dels 
centres escolars, l’associació El Somriure 
dels Nens, la Biblioteca Can Milans i els Ser-
veis Socials municipals. La presentació del 
primer volum de la col·lecció “Geografia 
literària dels Països Catalans” a càrrec del 
seu autor, Llorenç Soldevila, i la inauguració 
de la nova exposició de la Fundació Palau, 
“Palau Oller, polièdric” van allargar el Sant 
Jordi 2010 fins el cap de setmana.  

L’ hora del conte especial i el lliurament 
dels premis de la XXVII Mostra Literària del 
Maresme van tancar el programa, amb els 
guanyadors de la fase local, Ariadna Arti-
gas (prosa A1), Maria Ruiz (prosa A2), Edgar 
Manchado (poesia B), Valerie Oyola (prosa 
B), Lucía Pastor (poesia C) i Luis Tavárez 
(prosa C). A tots i totes, enhorabona!


