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

CARTA OBERTA DE L’ALCALDE

Benvolgut caldenc, benvolguda caldenca,

Segur que saps que el president i el Govern de la Generalitat han trobat 
la fórmula legal per tal que puguem opinar sobre el futur polític de Ca-
talunya, malgrat les contínues suspensions i impugnacions del Govern 
espanyol, a través d’una votació en forma de consulta participativa.

Gràcies a la col·laboració de milers de persones voluntàries i d’observa-
dors internacionals, el dia 9 celebrarem un procés rigorós. Però també és 
necessari que el resultat sigui inqüestionable i això només ho aconsegui-
rem si hi participem massivament.

Davant la transcendència de l’oportunitat que tenim aquest proper diu-
menge, et demano que facis sentir la teva opinió al col·legi de participa-
ció situat a la Sala Cultural de la Casa de la Vila i que animis el teu entorn 
a fer-ho.

Del resultat del dia 9 en dependrà una part important del futur de la 
nostra gent. Decidim-ho junts. És històric!

De tot cor,

Joaquim Arnó i Porras
Alcalde

Caldes d’Estrac, novembre de 2014

Si voleu anunciar i/o publicar qualsevol  activitat de la vostra entitat,
envieu-nos material gràfic i un resum al correu electrònic:

premsa@caldetes.cat
Si vols rebre informació municipal al teu correu, entra a

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

d’Atenció Ciutadana
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EN PORTADA

Inauguració del Balneari Termal
n El divendres 17 d’octubre es van inaugurar 
oficialment les noves instal·lacions del Bal-
neari Termal de Caldes d’Estrac de titulari-
tat municipal, amb la presència de Fernando 
Brea, delegat del Govern de la Generalitat 
a Barcelona i de l’alcalde del municipi, Joa-
quim Arnó.
Els acompanyaven els regidors del Consis-
tori, el diputat al Parlament, Benet Maimí i 
el president del Consell Comarcal del Ma-
resme i alcalde de Sant Vicenç del Montalt, 
Miquel Àngel Martínez, l’alcalde de Sant 
Andreu de Llavaneres, Joan Manel Garcia, 
l’alcaldessa de Sant Pol de Mar, Montserrat 
Garrido, a més de regidors d’altres municipis 
i representats de les entitats caldenques.
També hi eren presents Ma Dolors Serrano, 
directora de Siresa i presidenta de l’Associació 
Balneària de Catalunya i Xavier Abolafio, presi-
dent de l’empresa que ha executat les obres.
L’acte va donar oficialitat a les reformes que 
s’han efectuat durant els darrers mesos, 
les quals, a més d’aconseguir que les instal-
lacions guanyin en confort, funcionalitat i 
qualitat, han permès que s’incrementin els 
serveis que s’ofereixen als clients. En con-
cret, ara, a més dels habituals, també es pot 
gaudir d’haloteràpia (cova de sal), o vapora-
rium (aigua i cristalls en pols). D’altra banda 
també s’han fet nous jacuzzis i banyeres i 
una important ampliació de la piscina ter-
mal amb excel·lents acabats pel que fa a la 
il·luminació i el benestar.
En el moment dels parlaments protocol-
laris, primer el titular de la concessió, Antoni 
Torrent, ha glosat les obres fetes i l’esforç 
que ha representat poder executar-les, atès 
les dificultats tècniques que s’han anat tro-
bant durant el procés constructiu. També 
ha agraït el suport de l’Ajuntament i la seva 
implicació en les obres. Al seu torn, l’alcal-
de, Joaquim Arnó, ha mencionat també les 

dificultats que s’han hagut de salvar i ha des-
tacat la importància del Balneari tant per 
als seus usuaris locals com per la projecció 
nacional i internacional que l’establiment 
confereix al municipi, en clara referència a la 
seva recent estada al Congrés Internacional 
de Balnearis –Termatalia– a l’Argentina.
Per la seva banda, Fernando Brea, delegat de 
la Generalitat a Barcelona, ha expressat el 

seu convenciment de que instal·lacions com 
aquestes són les que confereixen un plus de 
qualitat de vida als qui poden gaudir-ne, tot 
desitjant que amb el seu nou aspecte i fun-
cionalitat, el Balneari Termal esdevingui mo-
tor de la recuperació econòmica de la vila.
L’acte ha finalitzat amb una visita guiada per 
les instal·lacions –en grups– i amb un copa 
de cava per a tots els assistents.

Arnó explica la gestió i promoció dels balnearis catalans i del de Caldes a Termatalia
Els noms de Catalunya termal i Caldes d’Estrac en particular, han tingut un ressò especial 
la setmana de l’1 al 4 d’octubre a la Fira Internacional de Turisme, Salut i Benestar Terma-
talia, celebrada a Santiago del Estero, Argentina, on participen  més de 25 països.
Així, més d’un centenar d’assistents provinents de Colòmbia, Costa Rica, Argentina, Brasil, 
Perú, Portugal, Mèxic, Xile, França, Suïssa, Alemanya, Bèlgica i Espanya (Galícia, Catalunya, 
Castella-la Manxa), han escoltat les intervencions dels ponents i en especial la que ha 
pronunciat Joaquim Arnó, alcalde de Caldes i president del Consorci de les Viles Termals 
de Catalunya, que s’ha centrat en la gestió de l’entitat que presideix, les actuacions de 
promoció que realitzen i també en la gestió pública i bons resultats del Balneari de Caldes 
d’Estrac en els darrers anys.
Amb aquesta participació es busca aconseguir millorar els contactes entre els qui es de-
diquen a la promoció i explotació de balnearis termals, per així aprendre les de les ex-

periències dels altres i aconseguir una millor promoció conjunta dels establiments entre els tour operadors estatals, iberoamericans i 
europeus que també assisteixen a les jornades.
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CULTURA

“Visió fragmentada”, la nova versió del quadre “11 de 
Setembre” d’Antoni Estruch, es mostra per primera 
vegada a Caldes d’Estrac

n Durant el mes d’octubre, l’obra, que té les mateixes mides que 
l’original (2,50 x 4m) es va poder visitar gratuïtament a la Sala Cul-
tural de Caldes, de dimecres a diumenge, de 10 a 14h i de 17 a 20h.

El passat 18 d’octubre, la Sala Cultural de Caldes va acollir l’acte ofi-
cial de presentació del nou quadre, que en realitat és una compo-
sició de 50 fragments, que va comptar amb moments irrepetibles 
d’especial brillantor com el procés de construcció del quadre o l’es-
perat documental del making off de l’obra que ha estat realitzada i 
dirigida per Pep Blay i Miki Martínez.

En la seva intervenció davant els assistents –la majoria dels autors 
entre ells– , el conseller Ferran Mascarell a part de valorar positi-
vament la vessant artística de la iniciativa, també va voler deixar 
constància de que amb gestos com aquests “s’està recuperant la 
memòria col·lectiva de tot un país”. “Estem intentant construir el 
Dret a la memòria, a l’expressió democràtica i el dret a imaginar un 
món millor” va dir, després de felicitar l’Ajuntament i els promotors 
de la proposta.

Al seu torn, l’alcalde de Caldes d’Estrac, Joaquim Arnó, va explicar 
la motivació de l’Ajuntament en promoure aquesta original manera 
d’homenatjar els fets de l’Onze de Setembre de 1714, va agrair el 
paper que han jugat els comissaris de l’exposició i la regidora Beth 
Segura i va voler deixar palesa la forta càrrega política del moment 
que s’està vivint a Catalunya.

Per la seva banda, els comissaris de l’obra Pim Colomer i Sol Mus-
sons, van afirmar que es tracta d’un petit impuls per a la indepen-
dència emmarcat dins els actes del Tricentenari. Sol Mussons va 
destacar la singularitat de l’obra i les dificultats tècniques que s’han 
hagut de superar per transformar el quadre del segle XIX en una 
visió actualitzada plena de complicitat entre tots els artistes parti-
cipants. “Estem orgullosos perquè el resultat ha estat espectacular”.

No van caldre més paraules quan els artistes, cridats d’un en un, 
van anar col·locant en el marc buit que presidia l’escenari, la seva 
aportació a l’obra i els espectadors van viure com el quadre anava 

cobrant vida fins a convertir-se en 
la desitjada “Visió fragmentada” del 
quadre d’Antoni Estruch “Onze de 
Setembre”. Un resultat francament 
espectacular.

Jordi Pagès, Arranz-Bravo, Teresa Vall-Palau, Niebla, Carme Sanglas, 
Narcís Coderch, Roser Oliveras, S. Koyama, Regina Saura, Xevi Solà, 
Assumpció Mateu, Raimon Sunyer, Jordi Mitjà, Ramon Moscardó 
i Clara Oliveras són només alguns dels noms que s’han sumat a la 
iniciativa. En paraules de Beth Segura, regidora de Cultura, els parti-
cipants “formen part d’una selecció d’artistes catalans de trajectò-
ria reconeguda i és precisament en l’equilibri entre l’excel·lència i la 
diversitat on es basa l’èxit de l’obra”.

L’acte va comptar amb la gran majoria dels artistes participants i 
també amb la presència dels regidors caldencs i d’autoritats dels 
municipis veïns, a més de representants de les entitats i associaci-
ons caldenques, tots especialment convidats a l’acte.

En un acte emotiu i singular presidit pel conseller de Cultura, Ferran Mascarell, la nova versió pictòrica del cèlebre qua-
dre, realitzada per 50 artistes de prestigi a iniciativa de l’Ajuntament caldenc, inicia la seva singladura que el portarà per 
diversos indrets del territori català, com una peça més i molt important de la commemoració del Tricentenari
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ACTUALITAT

Homenatge al president Lluís 
Companys. Un acte senzill i emotiu

n El passat 15 d’octu-
bre, coincidint amb el 
74è aniversari del seu 
afusellament a mans de 
les tropes franquistes, 
després d’un simulacre 
de consell de guerra 
sense cap garantia ju-
rídica, l’Ajuntament de 
Caldes i les entitats, as-
sociacions i partits po-
lítics del municipi van 
rendir un senzill però 
emotiu homenatge al 
qui fou president de 
Catalunya.

L’acte d’homenatge va 
consistir en el lliura-
ment d’ofrenes florals, 
en els parlaments de 
l’alcalde, Joaquim Arnó 
que es va referir al llegat 

històric de Companys tot comparant amb la situació actual, i en la lectura per part 
de Mercè Loire, representant de l’assemblea territorial de l’ANC de dos fragments 
emotius de paraules de Lluís Companys: les que va pronunciar des del balcó del 
Palau de la Generalitat, el 6 d’octubre de 1934 en què va proclamar la República Ca-
talana, i les que també va dir el 15 d’octubre de 1940, al peu del Castell de Montjuic, 
just abans de ser afusellat.

Després dels parlaments, els presents van entonar el Cant dels Segadors en home-
natge al president màrtir.

Mònica Serra és la nova regidora 
d’Acció Social i Ocupació
Va prendre possessió al Ple del 27 d’octubre
n El primer punt de l’ordre del dia del Ple va servir perquè 
la nova regidora de CiU, Mònica Serra, prengués possessió 
del seu càrrec un cop rebuda la corresponent certificació 
emesa per la Junta Electoral Central. 
Posteriorment, l’endemà, l’alcalde Joaquim Arnó va signar 
un decret de delegació de competències segons el qual, 
Mònica Serra assumirà la responsabilitat d’Acció Social i 
Ocupació.
Tant en el Ple com després, l’alcalde i la resta de regidors 
van desitjar molta sort a Serra en la seva nova comesa. Per 
la seva banda, la regidora va expressar la seva il·lusió i com-
promís per efectuar la tasca que se li ha encomanat amb 
la màxima eficàcia i diligència possible. “Sé que es tracta 
d’unes àrees molt complexes i sensibles i més en època de 
penúries i crisi com la que estem vivint. Sé que comptaré 
amb el recolzament d’un equip de professionals capacitat i 
de provada eficàcia i espero que entre tots sapiguem donar 
resposta a les inquietuds i necessitat dels caldencs i calden-
ques que ho necessitin i pels quals, ja ho dic ara, les portes 
de l’Ajuntament sempre estaran obertes”.

L’Àrea de Joventut 
aconsegueix recursos 
per a les seves activitats 
de formació per a joves
El projecte “Reacció Jove” rebrà suport financer de la 
Generalitat i la Diputació de Barcelona

n “Reacció Jove” és una proposta global que, tal i com diu el seu propi 
nom, persegueix la reacció del jovent davant la situació social, econò-
mica i cultural que està vivint el país. Per això, tant la Generalitat de 
Catalunya, a través de la Direcció General de Joventut, com l’Oficina del 
Pla Jove de la Diputació de Barcelona, han valorat molt positivament el 
projecte presentat per l’Ajuntament de Caldes i han subvencionat una 
part de les activitats i propostes programades. 

En comparació amb altres municipis veïns, un any més, les administraci-
ons supramunicipals han atorgat una subvenció 10 vegades superior en 
alguns casos, en termes proporcionals de població juvenil.

Això demostra una aposta ferma per les polítiques juvenils a Caldes  
i, en especial, per les accions i activitats encaminades al foment dels 
processos formatius i educatius de la població juvenil, a l’increment de 
l’ocupació dels joves i a la incentivació d’una participació juvenil activa.

Gràcies a aquestes subvencions rebudes, en les properes setmanes i me-
sos, des de l’Àrea de Joventut es programaran força accions per poder 
assolir els objectius plantejats.

Una tardor pensada per als joves

Cap jove de Caldes tindrà motius per quedar-se a casa durant els 
mesos de tardor. L’Àrea de Joventut ha programat un munt d’acti-
vitats ben variades amb l’objectiu de promoure’n tant de caràcter 
pedagògic com d’oci saludable que permetin, a més, crear lligams 
entre els participants.

Entre les iniciatives destaquen el taller de còctels saludables que ja 
es va celebrar amb èxit el passat 15 d’octubre o el curs de cuina jove 
que durarà fins al 26 de novembre i en el que ja s’han dut a terme 
receptes de gran qualitat i amb una presència impecable. També cal 
esmentar el curs de manipuladors d’aliments i el curs de DJ’s que 
finalitzarà amb una actuació el 13 de desembre a la nit jove d’hivern.
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ACTUALITAT

L’OAC ajudarà a 
tramitar la taxa de 
regulació cadastral 
n L’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana) situ-
ada als baixos de l’Ajuntament, facilitarà tota 
la informació necessària i la tramitació de 
la taxa de regulació cadastral, a tots aquells 
caldencs i caldenques que l’hagin rebut al 
seu domicili que ho desitgin.

Des de fa uns dies, la Delegació de Ministeri 
d’Hisenda i la Gerència Regional del Cadas-
tre de Catalunya està enviant d’ofici i per ini-
ciativa pròpia d’acord amb la llei, notificaci-
ons a diversos propietaris de béns immobles 
de Caldes, en les quals els fa saber el nou 
valor cadastral del seu habitatge o local un 
cop ha procedit la regularització que s’està 
aplicant a tots els municipis, segons la qual 
s’incorporen els elements constructius que 
s’han afegit a l’immoble des de la seva ante-
rior valoració, a l’any 1994.

Aquesta revisió que es va aprovar per llei 
l’any 2004 i que s’està aplicant de manera 
gradual a tot l’estat, preveu actualitzar el 
valor cadastral dels immobles imposant una 
liquidació de 60 € sigui quin sigui el valor 
dels elements que s’han incorporat des del 
1994. Segons estableix la pròpia llei, després, 
un cop s’hagi enllestit la regularització d’ofici, 
qualsevol afegit que no s’hagi declarat que es 
detecti comportarà a més, la imposició d’una 
sanció per part del Ministeri d’Hisenda.

En qualsevol cas, l’Ajuntament de Caldes ha 
disposat un punt informatiu sobre aquest 
tema a l’OAC que resoldrà i ajudarà a tra-
mitar la documentació necessària. Per tant, 
davant de qualsevol dubte que es presenti, 
es recomana que els veïns i veïnes afectats 
es posin en contacte amb aquest punt d’in-
formació trucant al tel. 937.910.005 o passant 
per l’OAC els dies laborables de dilluns a di-
vendres de 9 a 14 hores.

El Banc del Temps de Caldes 
formalitza la seva activitat  

S’ha signat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, l’Associació 
Salut i Família i l’Associació del Banc del Temps de Caldes

n La signatura va tenir lloc el dimarts 14 
d’octubre a les 12 del migdia a l’Ajunta-
ment a càrrec de l’alcalde, Joaquim Arnó, 
representants de l’Associació Salut i Fa-
mília i representants del Banc del Temps 
de Caldes d’Estrac.

Mitjançant el conveni, el Banc del Temps de 
Caldes passarà a formar part de la xarxa es-
tatal de bancs del temps existents coordina-
da per l’Associació Salut i Família, i d’aquesta 
manera les entitats signants aportaran al 
projecte els recursos necessaris per al seu 
bon funcionament. Mentre que la secretaria 
de l’Associació Banc del Temps de Caldes 
s’encarregarà del funcionament quotidià, 
l’Associació Salut i Família realitzarà el segui-
ment, l’assessorament i la difusió constant 
de la nova entitat.

Conèixer el món dels audiovisuals
n Durant el mes d’octubre l’escola Sagrada Família ha estat treballant amb els alum-
nes el llenguatge que s’utilitza en els mitjans de comunicació. El 10 d’octubre es va fer 
una activitat basada en l’autoretrat digital i pictòric.  A continuació, l’article escrit per 
un dels alumnes de l’escola: Andy Fuentes.

ElS AuToRETRATS DE 6è A lA FunDACió PAlAu

El dijous 30 de setembre vam anar a la Fundació Palau amb l’objectiu de fer-nos unes 
fotos. El senyor Carlos Roig va ser qui ens va explicar el procediment. Ens va fer un parell 
de fotos i ens va portar a la sala de plàstica on ens va donar el material necessari per 
realitzar l’activitat.

Quan vam acabar de fer l’autoretrat, es van exposar allà durant dos dies.

Andy Fuentes (6è)

L’objectiu del Banc del Temps és oferir 
un servei obert a tota la ciutadania, que 
promogui i faciliti l’intercanvi de presta-
cions i serveis entre les persones de la 
vila, basant-se en els principis de solida-
ritat i bon veïnatge.
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ESPORTS

n Més de 1.000 persones van trepitjar el 
Pavelló Municipal de Caldes durant el cap 
de setmana del 18 i 19 d’octubre, per parti-
cipar o assistir com a espectadors al VI Tro-
feu Vila de Caldes. El campionat va comp-
tar amb clubs de tota Catalunya i d’altres 
indrets.

Enguany ha destacat l’excel·lent organitza-
ció que ha dut a terme el Club de Patinatge 
Artístic de Caldes d’Estrac amb el suport 
de l’Ajuntament. Cal destacar que ha estat 
el primer trofeu  de patinatge en el que 
es va aplicar el programa informatitzat de 
puntuacions, pde-racing. En una pantalla 
de 4 x 2 m, cedida per Queen Skate, els es-
pectadors van poder fer el seguiment en 

COPA BARCELONA 2014
El Club de Patinatge Artístic de Caldes va parti-
cipar amb 5 patinadores en lliure i en portarà 2 
més en figures obligatòries.
Durant el mes de setembre, el club de Caldes 
també va estar present en la competició anual 
de la COPA BARCELONA que va organitzar la 
Territorial de Barcelona de la FECAPA (Fede-
ració Catalana de Patinatge), en les categories 
juvenil, infantil i infantil pre, modalitat lliure.
Diumenge 21 de setembre al pavelló de Vila-
decavalls, es va celebrar el juvenil en el què la 
patinadora Marta Montoro, del Club de Caldes, 
va assolir la 10a posició.
Dissabte 27 de setembre va ser el pavelló de La 
Garriga que va acollir la competició infantil i 
infantil pre, en què les patinadores van assolir 
les següents classificacions: en categoria nacio-
nal, Judit Martínez i Vecino 21a, i en categoria 
territorial: Sandra Casals i Goimbault 14a, Paula 
Martín i Zorrila 19a i Melanys Buele i Cueva 24a.
El dissabte 25 d’octubre, es va dur a terme la 
COPA BARCELONA de figures obligatòries, en 
què la juvenil Marta Montoro i la infantil Da-
niela Maria competiren per assolir la millor 
classificació.

La selecció del 
Maresme de Futbol Sala 
s’entrena al Pavelló
n Des del passat 26 d’octubre, més de 100 
jugadors provinents de 16 clubs del Mares-
me han iniciat els entrenaments prepara-
toris pels 4rts Campionats Comarcals de 
Catalunya que es celebraran a Blanes els 
propers 7 i 8  de desembre 2014.

Cada selecció està entrenada per 3 mem-
bres de cos tècnic (el seleccionador, un se-
gon entrenador i un delegat/auxiliar), tots 
ells entrenadors titulats que es troben en 
actiu en els seus respectius clubs. 

Les Jornades són de portes obertes i es con-
tinuaran desenvolupant durant els propers 
caps de setmana. Des de l’Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament de Caldes es vol destacar que 
sempre que s’ha demanat, s’ha col·laborat 
(des de 2011) cedint les instal·lacions per fa-
cilitar la instrucció dels futbolistes.

Èxit esportiu i de públic al VI Trofeu 
Vila de Caldes de patinatge
la competició va destacar per la qualitat dels participants, 
la bona organització i les innovacions tecnològiques

directe, visualitzant la informació de cada 
participant abans de cada actuació, les 
puntuacions dels jutges i la classificació. 
Mitjançant wifi es va poder accedir a una 
pàgina web on es van poder consultar en 
directe les classificacions finals de cada ca-
tegoria. Tot això, sumat a què les músiques 
van ser també digitalitzades, va agilitzar i 
donar una gran qualitat al trofeu.

Les autoritats municipals Joaquim Arnó, Eli-
sabeth Segura, Àngel Rusiñol i Joan Baró van 
ser els encarregats de lliurar els trofeus de 
totes les categories, en total 20 pòdiums.

Destaquem els podis de les patinadores 
de Caldes: categoria C majors: 3a Mireia 
Gutiérrez de Pando, categoria infantil: 1a 
Lídia Pujol i 2a Berta Llorca, categoria ca-
det: 1a Anna Rabassa i categoria juvenil: 
1a Carla Escrich.

Des del Club es vol felicitar tots els patina-
dors i patinadores participants per les se-
ves bones actuacions i els animem a seguir 
treballant.

Eduard Casals, president del Club, informa 
que aquesta trobada “ha estat un punt 
d’inflexió en els campionats de patinatge 

Nou curs d’iniciació al català
Especialment pensat per als nouvinguts que necessiten l’aprenentatge més 
bàsic per poder comunicar més fàcilment.  També útil per a qui necessiti 
aprendre més recursos del llenguatge

artístic i un referent a seguir”. Casals vol 
agrair especialment a tots els pares i mares 
que es van implicar en l’organització per 
fer possible el trofeu. D’altra banda, des del 
Club es vol felicitar tots els patinadors par-
ticipants per les seves bones actuacions i 
animar-los a continuar treballant.

n Un any més, l’Àrea de Serveis 
Socials ha organitzat un curs diri-
git a les persones que necessiten 
aprendre català. Les classes es van 
iniciar el passat 6 d’octubre. La ins-
cripció és gratuïta i es pot tramitar 
a l’Equipament de la Fabriqueta, 
que és el lloc on també s’impartei-
xen les classes.

L’horari és cada dilluns i dimecres 
entre les 18 i les 20:30h fins al 3 de 

desembre. De moment ja hi ha una vintena de persones inscrites.

L’objectiu, com explica el professor, Esteve Salamero, és arribar a comunicar-se en català du-
rant el dia a dia i durant les tasques quotidianes. D’altra banda és un curs orientat també a 
facilitar la recerca de feina ja que es donarà especial importància a la preparació d’entrevistes 
laborals. 

A més, cada any el curs finalitza amb un repte especial i engrescador. Enguany, cada participant 
haurà d’escriure un conte del seu país. Les narracions es llegiran a la Biblioteca Can Milans.
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PROMOCIÓ I TURISME

Comencen 
les Jornades 
Gastronòmiques 
del Bolet
n Es prolongarà fins al 30 de no-
vembre i hi participaran 18 munici-
pis de la comarca, entre ells Caldes 
d’Estrac. El bolet estarà present a 
una quarantena de restaurants i es-
tabliments alimentaris.

El Consorci de Turisme i el Consell 
Comarcal, a través del projecte 
Productes de la Terra Maresme, han 
editat el fulletó promocional en el 
qual es poden veure les propostes 
gastronòmiques dels establiments 
participants. A més, s’hi poden tro-
bar receptes i consells de la cuina 
del bolet. 

En el cas de Caldes, els participants 
són: Can Suñé, Marola, Pizzeria Es-
trac, Fonda Manau, i s’anuncia la 
Boletada Popular que tindrà lloc el 
diumenge 16 de novembre.

En total, 40 restaurants de 18 muni-
cipis:  Arenys de Munt, Argentona, 
Cabrils, Caldes d’Estrac, Calella, Ca-
net de Mar, Malgrat de Mar, Mataró, 
Montgat, Premià de Dalt, Sant An-
dreu de Llavaneres, Sant Cebrià de 
Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant 
Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, 
Teià, Vilassar de Dalt, Vilassar de 
Mar, a més de l’enòleg Oriol Artigas 
i el sommelier Carlos Puñet.

Víctor Vives i Carlos 
Casanova, guanyadors 
del concurs de 
xarxes socials
El regidor de Promoció Econòmica i Turisme, 
Àngel Rusiñol, va fer l’entrega dels premis al 
tweet i a la fotografia més populars durant la 
Festa Major

n L’acte va tenir lloc el divendres 17 d’octubre a les 
11 del matí a l’equipament de la Fabriqueta. 

Des de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme 
l’objectiu del concurs era incrementar la presència 
de la vila a les xarxes socials i, gràcies a la partici-
pació i les imatges publicades amb els hastags #cal-
detes i #caldesdestrac, la fita ha estat aconseguida. 

El nombre de seguidors de @ajcaldetes a twitter 
s’ha incrementat en 63 persones, mentre que a 
l’instagram de Caldes d’Estrac s’hi han afegit 7 se-
guidors nous.

Gràcies a tots els participants s’ha aconseguit que 
la Festa Major de Caldes tingui un ressò important 
a les xarxes socials. 

Ara, Víctor Vives, que ha aconseguit la fotografia 
amb més seguidors d’Instagram podrà gaudir d’un 
sopar per a dues persones a la pizzeria Piccoloso. 
D’altra banda, Carlos Casanova, amb el tweet amb 
més popularitat obtindrà el premi d’un esmorzar 
per a dues persones al Tête-à-Tête.

Des de l’Àrea de Turisme s’agraeix especialment als 
patrocinadors: Tête-a-Tête i a la pizzeria Piccoloso 
per fer possible el concurs. 

Culmina amb èxit de participació
i de visitants la Fira Animal Natural

El Bistró (carrer Remei, 4) és un restaurant 
vegetarià petit, familiar i acollidor que ha 
reiniciat la seva activitat a Caldes el passat 
mes d’agost, però la seva història va comen-
çar fa 28 anys quan el local es va inaugurar 
amb el mateix nom. Llavors El Bistró oferia 
pa amb tomàquet, embotits, formatges i 
patés.

La singularitat del nou El Bistró és l’aposta per 
una cuina de línia vegetariana. També ofereix 
el pa amb tomàquet i les torrades de tota la 
vida, però amb una perspectiva innovadora. 
Al restaurant es poden trobar embotits i 
patés vegetals, formatges de pastor, amani-
des variades, hummus, guacamole, pastissos 
casolans o gelats artesans.  La intenció, per 
això, és incorporar nous plats amb els canvis 

El BiSTRó REOBRE lES SEVES PORTES

d’estació, com la fondue de formatge que 
s’oferirà quan comenci el fred. 

El Bistró te una particularitat: ocupa una 
part de la que és la residència habitual dels 
propietaris i això fa que els comensals pu-
guin sentir-se com a casa, amb un tracte 
més que directe i exclusiu ja que només hi 
ha cinc taules.  Amb aquesta fórmula l’ob-
jectiu és recuperar un costum que va estar 
molt estès a Catalunya: el de compaginar la 
vida mateixa amb l’activitat professional.
A l’estiu El Bistró va obrir cada vespre. 
Començada la tardor l’horari és de dijous 
a diumenge a partir de les 20:30h. Tota la 
informació actual i les noves propostes es 
poden veure a www.elbistrodecaldes.com 
o al facebook del Bistró de Caldes.

De dijous a diumenge a partir de les 20:30h es poden gaudir les delícies del restaurant

n El diumenge 12 d’octubre la 
Fira Animal Natural va celebrar 
la seva 3a edició a Caldes, con-
solidant-se com una de les acti-
vitats amb més reclam entre tots 
els veïns del municipi.

Segons una de les principals or-
ganitzadores, Angelika Donhan, 
presidenta de l’APUAD, “la fira ha 

tingut molt bona rebuda, la qual 
cosa ens anima de cara a properes 
edicions que esperem es puguin 
anar celebrant”. 

Donhan explica que hi ha hagut 
molt interès en l’adopció de gos-
sos provinents de diferents pro-
tectores i assegura que ja se n’han 
aparaulat algunes, “tot i que no 
fem les adopcions el mateix dia 
per deixar als propietaris uns dies 
de reflexió perquè prenguin cons-
ciència de la responsabilitat que 
implica tenir cura d’un animal”.

A la desfilada de gossos del poble 
n’hi van participar una quinzena i 
la guanyadora va ser la “Mini” que 
es va endur un sac de 15 kg de 

pinso de salmó, patrocinat per 
Natural Vetal. 
L’altre reclam de la fira van ser 
les paradetes de menjar na-
tural que van centrar l’interès 
dels assistents ja que oferien 
alternatives als remeis químics 
proposant una alimentació 
sana i natural.
Joaquim Arnó implicat amb 
la Fira
L’alcalde de Caldes d’Estrac, Joa-
quim Arnó, va assistir a tots els ac-
tes de la Fira Animal Natural i es va 
implicar en la causa adoptant un 
dels gossos de la protectora.
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BREUS

Transparència –un mantra electoral o una necessitat de la gestió política

GRUPS MUNICIPALS

LES RECOMANACIONS 
DE CAN MILANS

Una informació transparent: un tema que sem-
pre s’esmenta en discursos i campanyes i que 
pocs posen en pràctica un cop han guanyat. 

Un mantra que tothom fa servir, però que rarament passa de ser això: 
un mantra. Per què? Què és el que fa que els ciutadans tinguem tantes 
dificultats per accedir a una informació completa, verídica i honesta, im-
prescindible per poder exercir els nostres drets i per poder participar 
realment i eficaç en la gestió dels nostres entorns més propers?
De vegades, qui ho dubta? l’opacitat administrativa és producte d’una 
mala voluntat i d’un desig d’amagar aspectes d’una gestió que no es vol 
que surtin a la llum pública. Es vol treballar el més lluny possible dels 
administrats, fins i tot dels afectats més directes per un tema determinat. 
De vegades –ho hem d’admetre davant els molts casos que es veuen– 
perquè no es vol donar comptes de gestions no del tot netes. Però de 

vegades, també, perquè la transparència –més enllà de servir de man-
tra electoral– és una obligació incòmoda: comporta temps, paciència, 
contactes, baixar al carrer i posar-se a l’abast de la gent: contestar les 
seves preguntes i, fins i tot, “contestar” preguntes que encara no s’han fet, 
potser per ignorància o per manca de la informació que les desvetllaria. 
Aquesta tasca és, no hi ha dubte, dificultosa, delicada, de vegades dura. 
No obstant, és necessària: en realitat, és una de les més necessàries que 
comporta un càrrec públic, ja que, en definitiva, aquest no és sinó una 
delegació que els ciutadans ens fan per gestionar els assumptes de tots. 
I per fer-ho no n’hi ha prou amb desenvolupar el càrrec honestament: 
també s’ha d’explicar prou, i prou clar, perquè tothom pugui conèixer 
els problemes i les possibles solucions, i perquè tothom pugui opinar, 
proposar, rebutjar i sentir-se (i ser) partícips d’allò que amb tant de sentit 
s’anomena “la cosa pública”.

NOVEL·LA

Adreça desconeguda. 
Kressamnn Taylor.

Barcelona: La Magrana, 
2002.

L’alemany Martin 
Schulse i el jueu nord-
americà Max Eisenstein 
s’estimen com a ger-
mans i han obert ple-
gats una galeria d’art a 
Califòrnia. Però Martin 

decideix tornar a casa, de manera que Max es que-
da sol per ocupar-se del negoci. Es cartegen amb 
freqüència des del primer dia, però quan Hitler ac-
cedeix al poder el 1933 la complicitat de la primera 
correspondència va derivant cap a l’horror.

Adreça desconeguda va publicar-se per primera 
vegada el 1938, i en poc temps va ser considerada 
una obra mestra. Visionària, incisiva i de desenllaç 
imprevisible, aquest llibre va ser tot un esdeveni-
ment literari, el senyal d’alarma més estremidor 
contra el nazisme. Una història escrita sense com-
plaença ni demagògia que descriu la tragèdia ínti-
ma i col·lectiva de l’Alemanya nazi.

“Resintonització” dels aparells de televisió
l’1 de gener de 2015, data límit per adaptar les antenes col·lectives

n Des del  diumenge 26 d’octubre s’han iniciat 
les emissions per les noves freqüències de TDT. 
Per aquesta raó serà necessari tornar a sintonit-
zar els aparells de televisió als habitatges fami-
liars amb antena individual. A les comunitats, les 
actuacions a realitzar a les antenes col·lectives 
dependrà del tipus d’instal·lació de recepció de 
la televisió existent, i s’haurà de contactar amb un instal·lador de telecomunicacions.

Dividend digital
El dividend digital és un conjunt de freqüències que ha de quedar disponible a la banda 
freqüencial tradicionalment utilitzada per a l’emissió de la televisió, per a l’ús de les comuni-
cacions mòbils avançades. A Europa s’ha determinat que el conjunt de freqüències a alliberar 
serà la banda de 800 MHz (790-862 MHz). A l’Estat espanyol, en l’actualitat, aquesta banda 
està ocupada per alguns canals de TDT (canals 61 al 69 de l’UHF).

L’alliberament del dividend digital és el procés de reordenació de freqüències necessari per-
què la banda de 800 MHz quedi disponible a tota Europa. És a dir, reubicar els canals actuals 
en canals més baixos de la banda IV de l’UHF (canals del 21 al 60). Un cop fet l’alliberament, 
la banda de 800 MHz deixarà d’utilitzar-se per a la transmissió de la TDT i s’assignarà als ope-
radors de telefonia mòbil per prestar nous serveis de banda ampla de quarta generació (4G).

Fins a l’1 de gener del 2015, les cadenes emetran simultàniament per la freqüència antiga i la 
nova, i a partir de l’1 de gener del 2015 només ho faran per aquesta última, per tant aquesta 
serà la data límit per adaptar les antenes col·lectives. El cost del canvi l’hauran d’assumir els 
usuaris. En aquest sentit, el Govern de l’Estat ha posat en marxa un pla d’ajudes per subven-
cionar les adaptacions a les comunitats de propietaris.

Per a més informació podeu adreçar-vos al web televisiondigital.es i als telèfons 901 20 10 04 
i 954 30 77 96.
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AGENDA D’ACTIVITATS DEL  MES DE NOVEMBRE DE 2014

1  Dissabte

9 h matí, al Mercat Municipal
CAstANyADA DEL MERCAt 
MuNICIPAL
Divendres 31 i dissabte de Tots 
Sants, 1 obrim pel matí. Durant 
els dos dies pel matí cada 
parada oferirà un pica pica de 
tardor, castanyes i vi dolç.
Organitza: Mercat Municipal

2Diumenge

9 h matí, a l’ Esplanada Can 
Muntanyà
MERCAt DE sEgONà Mà
Aquest mercat és un punt de 
trobada on poder adquirir 
tot tipus d’objectes usats en 
bon estat i a molt bon preu. 
És un mercat de lliure accés 
on qualsevol persona pot 
participar. Vine i passeja’t pel 
mercat!
Organitza: Serie B Market

3 Dilluns

2/4 de 12 matí, al Casal d’Avis
tALLER DE MOvIMENt I 
RELAxACIó
a càrrec de Gloria Roca
Organitza: Serveis Socials

6 h tarda, a La Fabriqueta
CuRs D’INICIACIó AL CAtALà
Curs de català per aquells que 
s’inicien a l’idioma. Hi han 
places disponibles.
Durada: 18:00 a 20:30h
Organitza: Serveis Socials

4 Dimarts

10 h matí, al Casal d’avis- 
Agrupació de Pensionistes 3ª 
Edat
tALLER DE LA MEMòRIA A 
tRAvés DEL jOC
Taller per a gent gran
Durada: de 10 a 12h
L’entitat “Art i Joc” fa un taller 
sobre la memòria com a eina 
estimulativa
Organitza: Serveis Socials en 
col·laboració amb Art i Joc

6 h tarda, a l’Espai Jove
CuRs DE CuINA jOvE
a càrrec de Ruben Calvo
Durada: de 18:00 a 20h
Organitza: Espai Jove

5 Dimecres

6 h tarda, a La Fabriqueta
CuRs D’INICIACIó AL CAtALà
Curs de català per aquells que 
s’inicien a l’idioma. Hi han 
places disponibles.
Durada: 18:00 a 20:30h
Organitza: Serveis Socials

6Dijous

6 h tarda, a l’Espai Jove
CuRs DE CuINA jOvE
a càrrec de Ruben Calvo
Durada: de 18:00 a 20h
Organitza: Espai Jove

7Divendres

6 h tarda, a la Biblioteca
CONtECLuB
Vine a descobrir el món dels 
contes
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

8 Dissabte

10 h matí, a l’Espai Jove
CuRs DE MANIPuLADOR 
D’ALIMENts
Durada: de 10 a 13h i de 15 a 
17:30h
Curs ocupacional de 
manipulador d’Aliments (6h) 
Organitza: Espai Jove

9 Diumenge

9 h matí, a la sala Cultural
PROCés DE PARtICIPACIó 
CIutADANA PEL FutuR DE 
CAtALuNyA
Durada: de 9 a 20h 
       

10Dilluns

10 h matí, a l’Esplanada de Can 
Muntanyà
CAMPANyA PREvENtIvA 
CONtRA EL gLAuCOMA I LA 
DEgENERACIó MACuLAR
Durada: de 10 a 18h sense 
interrupció
Campanya anual de prevenció 
del Glaucoma i degeneració 
muscular associada a l’edat 
DMAE. Els dies 10, 11 i 12 de 
Novembre
Organitza: l’Institut 
Oftalmològic Tres Torres

2/4 de 12 matí, al Casal d’Avis
tALLER DE MOvIMENt I 
RELAxACIó
a càrrec de Gloria Roca
Organitza: Serveis Socials

6 h tarda, a La Fabriqueta
CuRs D’INICIACIó AL CAtALà
Curs de català per aquells que 
s’inicien a l’idioma. Hi han 
places disponibles.
Durada: 18:00 a 20:30h
Organitza: Serveis Socials

11  Dimarts

10 h matí, al Casal d’avis- 
Agrupació de Pensionistes 3ª 
Edat
tALLER DE LA MEMòRIA A 
tRAvés DEL jOC
Taller per a gent gran
Durada: de 10 a 12h
L’entitat “Art i Joc” fa un taller 
sobre la memòria com a eina 
estimulativa
Organitza: Serveis Socials en 
col·laboració amb Art i Joc

10 h matí, a l’Esplanada de Can 
Muntanyà
CAMPANyA PREvENtIvA 
CONtRA EL gLAuCOMA I LA 
DEgENERACIó MACuLAR
Organitza: l’Institut 
Oftalmològic Tres Torres

12 Dimecres

10 h matí, a l’Esplanada de Can 
Muntanyà
CAMPANyA PREvENtIvA 
CONtRA EL gLAuCOMA I LA 
DEgENERACIó MACuLAR
Organitza: l’Institut 
Oftalmològic Tres Torres

5 h tarda, a La Fabriqueta
“vIuRE I gAuDIR”
Xerrada a càrrec de Núria 
Batlle i Mamen Lucas, personal 
coachers, aprofundiran sobre 
el tema.

6 h tarda, a La Fabriqueta
CuRs D’INICIACIó AL CAtALà
Curs de català per aquells que 
s’inicien a l’idioma. Hi han 
places disponibles.
Durada: 18:00 a 20:30h
Organitza: Serveis Socials

14 Divendres

6 h tarda, a la Biblioteca
HORA DEL CONtE:
“LA FINEstRA DE LA LLuNA”
a càrrec de Sherezade
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

16 Diumenge

10 h matí, a l’Esplanada de Can 
Muntanyà
BOLEtADA POPuLAR
Gaudeix de la preparació i 
degustació dels bolets de 
temporada. Vine a veure com 
es cuinen els bolets en directe 
per diferents col.laboradors i 
entitats de Caldes d’Estrac
Preu: 3 euros
Organitza: Àrea de Promoció 
Econòmica i Turisme.  
Col·labora: Comissió de Reis, 
Casal d’Avis, i el Celler Audal

 17 Dilluns

2/4 de 12 matí, al Casal d’Avis
tALLER DE MOvIMENt I 
RELAxACIó
a càrrec de Gloria Roca
Organitza: Serveis Socials

6 h tarda, a La Fabriqueta
CuRs D’INICIACIó AL CAtALà
Curs de català per aquells que 
s’inicien a l’idioma.
Durada: 18:00 a 20:30h
Organitza: Serveis Socials

18  Dimarts

10 h matí, al Casal d’avis- 
Agrupació de Pensionistes 3ª 
Edat
tALLER DE LA MEMòRIA A 
tRAvés DEL jOC
Taller per a gent gran
Durada: de 10 a 12h
L’entitat “Art i Joc” fa un taller 
sobre la memòria com a eina 
estimulativa
Organitza: Serveis Socials en 
col·laboració amb Art i Joc

19 Dimecres

6 h tarda, a La Fabriqueta
CuRs D’INICIACIó AL CAtALà
Curs de català per aquells que 
s’inicien a l’idioma.
Durada: 18:00 a 20:30h
Organitza: Serveis Socials

20 Dijous

7 h tarda, a la Biblioteca 
Pompeu Fabra de Mataró
tROBADA DE CLuBs DE 
LECtuRA DEL MAREsME
Albert Sánchez Piñol al “Club 
del Llibre”
Trobada de Clubs de Lectura 
de la comarca amb l’escriptor 
català més mediàtic del 
moment, Albert Sánchez Piñol
Organitza: Biblioteca Central 
Pompeu Fabra

24 Dilluns

2/4 de 12 matí, al Casal d’Avis
tALLER DE MOvIMENt I 
RELAxACIó
a càrrec de Gloria Roca
Organitza: Serveis Socials

6 h tarda, a La Fabriqueta
CuRs D’INICIACIó AL CAtALà
Curs de català per aquells que 
s’inicien a l’idioma. Hi han 
places disponibles.
Durada: 18:00 a 20:30h
Organitza: Serveis Socials

25  Dimarts

10 h matí, al Casal d’avis- 
Agrupació de Pensionistes 3ª 
Edat
tALLER DE LA MEMòRIA A 
tRAvés DEL jOC
Taller per a gent gran
Durada: de 10 a 12h
L’entitat “Art i Joc” fa un taller 
sobre la memòria com a eina 
estimulativa
Organitza: Serveis Socials en 
col·laboració amb Art i Joc

12 h migdia, a la Plaça de la Vila
MANIFEst CONtRA LA 
vIOLèNCIA DE gèNERE
Emmmarcat dins del dia 
mundial contra la violència de 
gènere, Caldes s’uneix als actes 
reivindicatius amb la lectura 
d’un manifest

6 h tarda, a l’Espai Jove
CuRs DE Dj
Inscriu-te al curs de DJ
4 sessions (el 25 i el 27 de 
novembre, 2 i 4 de desembre 
i una actuació final el 13 
de desembre de la nit jove 
d’hivern).  Les places són 
limitades i per inscriure’t pots 
fer-ho a l’Espai Jove
Organitza: Espai Jove

26 Dimecres

6 h tarda, a La Fabriqueta
CuRs D’INICIACIó AL CAtALà
Curs de català per aquells que 
s’inicien a l’idioma.
Durada: 18:00 a 20:30h
Organitza: Serveis Socials

27 Dijous

6 h tarda, a l’Espai Jove
CuRs DE Dj
Inscriu-te al curs de DJ
4 sessions (el 25 i el 27 de 
novembre, 2 i 4 de desembre 
i una actuació final el 13 
de desembre de la nit jove 
d’hivern).  Les places són 
limitades i per inscriure’t pots 
fer-ho a l’Espai Jove
Organitza: Espai Jove
 

10



ESPECIAL 9N

n El passat 4 d’octubre, l’Ajuntament caldenc va ser un dels presents a l’acte institucional 
de recolzament del món local (ajuntaments, consells comarcals i diputacions) al procés 
democràtic endegat pel Dret de Decidir dels catalans i per a la celebració de la Consulta 
el proper 9 de novembre.

Més de 800 representants del món local (un 96% del total) es van congregar al pati dels 
carruatges del Palau de la Generalitat on van ser rebuts pel president de Catalunya, Artur 
Mas, a qui van fer entrega de manera simbòlica dels compromisos contrets pels respec-
tius ajuntaments i entitats de cada municipi a favor del Dret de Decidir i de la Consulta 
del 9N. En el cas de Caldes, la representació la va ostentar Marcos Blázquez, alcalde en 
funcions, que després de l’acte s’ha declarat “emocionat, agraït i orgullós d’haver pogut 
representar Caldes en un acte històric de tanta transcendència”. 

La concentració és va iniciar a l’Ajuntament de Barcelona, on l’alcalde, Xavier Trias, va 
rebre tots els participants.  Posteriorment, en comitiva es van dirigir al Palau de la Gene-
ralitat on es van anar lliurant tots els compromisos i va tenir lloc l’acte polític en què el 
president, Artur Mas, va dirigir la paraula als congregats als qui va recordar que “per molt 
que intentin aturar la veu de Catalunya, no se’n sortiran” i que “el que està passant a 
Catalunya és un repte democràtic amb majúscules davant del qual, qualsevol estat que 
estigués instal·lat en una democràcia, després de veure la mobilització del carrer, la ma-
joria parlamentària i ara, el suport dels ajuntaments que representen quasi set milions de 
ciutadans, ja estaria negociant amb nosaltres la manera legal de poder votar i de poder 
decidir”.

L’acte va concloure amb les fotografies de grup al pati dels tarongers i el Cant dels Sega-
dors, acompanyat de no pocs crits demanant independència.

9N – Procés 
Participatiu

“Tu decideixes”
A Caldes, pots votar a la
sala Cultural de l’Ajuntament,
entre les 9 i 20 hores

Qui hi pot participar? 

a) Les persones majors de 16 anys el dia 9 de no-
vembre de 2014 que disposin d’un document na-
cional d’identitat (DNI) on consti l’adreça de resi-
dència a Caldes d’Estrac. Per participar-hi han de 
presentar el DNI vigent (no és vàlid el resguard del 
DNI en tràmit, atès que no hi apareix la fotografia).

b) Les persones majors de 16 anys el dia 9 de no-
vembre de 2014 nacionals d’estats de la Unió Eu-
ropea i d’altres estats que formin part de l’Acord 
sobre l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa (països sig-
nants de l’Acord). Per participar-hi han de presentar 
el document d’identitat o passaport vigent acom-
panyat del Certificat de registre de ciutadans de 
la Unió Europea, on consta el número d’identitat 
d’estranger i l’adreça de residència en un municipi 
de Catalunya.

c) Les persones majors de 16 anys el dia 9 de no-
vembre de 2014 nacionals de tercers estats. Per 
participar-hi han de presentar el passaport vigent 
acompanyat de la targeta d’identitat d’estranger 
(TIE) vigent, on consti l’adreça de residència en un 
municipi de Catalunya. 

Inscripció en el fitxer de participants

Cada persona només podrà participar una sola ve-
gada i la participació és personal i intransferible. 

Per poder participar-hi, cal inscriure’s en el fitxer 
de participants. La inscripció es fa efectiva en el 
mateix moment de participar.

Procediment de participació 
el dia 9 de novembre

Les persones residents a Caldes d’Estrac poden 
participar el dia 9 de novembre, entre les 9 i les 20 
hores, al local situat a la Sala Cultural de l’Ajunta-
ment i a la mesa de participació que tinguin assig-
nats per raó de l’adreça de residència i del primer 
cognom. 

Procediment de participació 
del 10 al 25 de novembre

Els dies hàbils entre el 10 i el 25 de novembre de 
2014, les persones cridades a participar que no ho 
hagin pogut fer durant la jornada del 9 de novem-
bre poden presentar les seves aportacions en el 
registre de les delegacions territorials del Govern 
de la Generalitat de Catalunya.

Pere Gabarra, secretari de la sectorial 
Jubilats per la independència de l’AnC i 
membre del Cercle Català de negocis, va 
oferir una conferència per desvetllar dub-
tes enfront d’un tema tan delicat com són 
les pensions en l’escenari de la Catalunya 
independent

n La conferència, celebrada el 21 d’octubre a 
la Fabriqueta, va comptar amb unes 50 perso-
nes que van participar activament a la xerrada 
debatent la situació de les pensions en un es-
cenari on existís un Estat català independent.

Segons les dades aportades per Gabarra, la 
Seguretat Social espanyola ha acumulat en 
20 anys 66.500 milions d’Euros, dels quals, 
60.000 estan invertits en deute públic espa-
nyol. La qüestió plantejada pel conferenci-
ant va ser, “si Espanya entra en fallida, qui 
garantirà les pensions?”

D’altra banda, Gabarra va afirmar, basant-se 
en que Catalunya finança les pensions de 
la resta de l’Estat aportant mes del 29% 
del fons de reserva i altres dades signifi-
catives, que un Estat català independent 
permetria pagar les pensions, i en un pe-
ríode de 3 anys augmentar-les fins al 10%.

Caldes amb els més de 800 ajuntaments 
catalans al Palau de la Generalitat
Marcos Blázquez, com a alcalde en funcions, va lliurar els compromisos de 
l’Ajuntament i de la Taula del Dret de Decidir de Caldes a favor de la Consulta

L’ANC de Caldes porta l’estat de les pensions a debat

La xerrada, organitzada per l’ANC –assemblea 
territorial de Caldes d’Estrac– i l’Agrupació 
de Pensionistes i 3a edat de Caldes, amb el 
suport de l’Ajuntament, va donar lloc a un 
intens debat on tots els assistents van tenir 
opció de donar la seva opinió.

Preparatius per al 9N

A més de l’acte informatiu, l’ANC ha orga-
nitzat diferents activitats durant tot el mes 
d’octubre com una reunió informativa, rea-
litzada el 10 d’octubre, una paradeta per fa-
cilitar la inscripció de voluntaris per al 9N i 
també la “Giga Enquesta” realitzada a bona 
part dels domicilis caldencs.
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