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de l’alcalde

Just quan comença l’any 2008, mitjançant aquestes ratlles,
voldria desitjar molta felicitat i molta sort a tots els nivells per
als ciutadans i ciutadanes d’aquest nostre poble, Caldes d’Estrac.
M’agradaria que tots els vostres projectes i il·lusions es poguessin
convertir en realitat, o si més no, que tots disposéssim  de la
salut i força necessàries per a intentar-ho.

Em sento molt orgullós de ser alcalde d’aquest poble. La confiança
majoritària dels veïns i veïnes m’ha permès treballar des de la
més alta institució local, i servir així, de la millor manera possible,
al poble que em va veure néixer, on m’he criat, on visc i si Déu
vol, on encara viuré molts anys. No crec que hi hagi satisfacció
més honorable per als qui, com jo, hem fet de la “cosa pública”
la nostra vocació.

És precisament en compliment d’aquesta premissa que en aquest
número de la revista municipal “Portada”, a més de felicitar l’any
nou i relatar els fets i notícies més importants que han succeït
recentment, també pretenem fer alguna cosa que molt poques
vegades s’ha fet. Volem explicar amb detall les raons que ens
han impulsat a presentar una determinada “graella fiscal” de
cara a l’exercici d’aquest any que just ara comença. Una graella
que inevitablement recull increment de preus –pràcticament
l’IPC anual- però que presenta una puja més important a l’impost
més generalitzat que paguem tots: l’IBI, que s’apuja un 6,81%.

La feina d’un governant és la de prendre decisions d’acord amb
les possibilitats que té al davant. També ho és la de donar la cara
i assumir les responsabilitats que se’n derivin. Doncs bé, una
cosa i l’altra són les que volem explicar a les pàgines de la revista.

És obvi que a ningú li agrada haver d’apujar els impostos, de la
mateixa manera que a quasi ningú li agrada haver-los de pagar.
Si uns i altres ho fem, ha de ser des del convenciment de que
es tracta d’una solució, possiblement la solució “menys dolenta
possible” per a que les prestacions i serveis que ofereix

En Bartomeu va morir el passat 18 de
novembre. El seu cor deixà de funcionar
però la seva ànima i la seva persona mai
no ens deixarà. Com molt bé va dir un dels
familiars que va participar en l’acte de
recordatori que es celebrà el diumenge 25,
“En Bartomeu ens deia que una persona
mai moriria mentre el seu record estigués
present entre les persones que el coneixien
i l’estimaven”. Per nosaltres, per
l’Ajuntament en ple i per molts caldencs
que el recordarem sempre, en Bartomeu
segueix present entre nosaltres.

Enrera queda però el seu compromís i la
seva actitud, generosa en l’esforç, persistent
en la intensitat. En Bartomeu estimava
Caldes, estimava el seu país i lluitava per

Bartomeu Roig: El seu record viurà sempre amb nosaltres

Un moment de l’acte de comiat que va tenir lloc a la pèrgola de Can
Muntanyà el passat 25 de novembre

Any nou, avancem junts
i el perquè d’algunes decisions

l’administració municipal puguin ser els adequats a les necessitats
dels ciutadans. És per això que volem explicar les decisions
preses.

Sóc conscient que tot és opinable. Hi haurà qui hi estarà d’acord
i qui no. Legítimament les dues opcions són igual de respectables.
També sé que el tema de “butxaca” es considera políticament
“material sensible” i fàcilment manipulable. És igual. Malgrat
aquest “risc”, els membres del nou Govern Municipal de Caldes
i jo hem considerat que calia una explicació a la ciutadania. A
partir d’aquí, que cadascú pensi i opini com cregui millor. Això
és la democràcia.

Temps hi haurà per comprovar l’efecte de les mesures adoptades.
En breu, a més, tinc la intenció de comparèixer davant els veïns
i veïnes de Caldes per explicar-los bé el que fem i el que ens
proposem. També per repassar conjuntament el que ens hem
trobat. Ho estem ultimant i ben aviat en parlarem.

No vull acabar però sense congratular-me pel que considero una
bona notícia que protagonitza la coberta d’aquest “Portada” i
que des fa molt temps estàvem esperant. I és que per fi, un cop
superades totes les dificultats administratives i tècniques, la
reforma del Mercat Municipal comença a caminar. Es tracta d’una
obra necessària que s’ha retardat massa i que cal enfrontar amb
rapidesa i eficàcia. El Mercat ha de tornar a ser el motor i el centre
neuràlgic de la vida comercial del poble, i des de l’Ajuntament
farem tot el possible per a que així sigui.

Moltes gràcies a tots i repeteixo: molt feliç any nou !!!

Joaquim Arnó i Porras
Alcalde de Caldes d’Estrac
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fer-los millor. A la seva manera, sí, però
amb coherència, dedicació i entusiasme.

Va ser regidor de l’Ajuntament del govern

d’Units per Caldes. Ja fa anys i per poc
temps. Després, les seves conviccions el
portaren a formar part de la candidatura
del PSC. Al mateix temps però, múltiples
activitats culturals realitzades a Caldes
durant els darrers anys porten la seva
signatura. També una part important de la
recuperació del Fons Històric Local i de la
memòria col·lectiva en forma de treballs,
exposicions i publicacions.

El Ple Municipal del passat 26 de novembre
li va retre homenatge i va fixar per més
endavant una recopilació de la seva feina
i la concreció de l’homenatge que sens
dubte es mereix. Vagi però per endavant
el nostre agraïment i  el nostre
reconeixement. Descansi en pau.
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en portada

Comencen les obres de reforma del
Mercat
Ara va de veritat. El passat 21 desembre de 2007, ben bé dos
anys després que s’anunciessin per primera vegada, les obres
de reforma del Mercat s’han iniciat amb l’arribada dels primers
materials, la realització dels primer amidaments sobre el terreny
i la signatura del document formal que acredita l’inici dels treballs.

Un cop superats tots els tràmits i havent acordat amb els
paradistes el calendari i el procediment previst a la reunió que
varen celebrar amb l’Ajuntament el dia anterior a l’inici formal
de les obres, l’empresa Bassa-Mar, que té adjudicada l’execució
de les mateixes des d’abans de l’estiu, ha començat els treballs
que han de comportar la visualització d’un nou Mercat Municipal,
totalment reformat, adequat a normes i perfectament a punt
abans no comenci la propera temporada d’estiu.

Els Serveis Tècnics Municipals i la direcció facultativa de l’obra
–a la qual ha renunciat l’anterior arquitecte municipal per raons
òbvies d’ètica i procediment– ha previst un nou procés d’execució
que permetrà que mentre durin les obres els paradistes no s’hagin
de traslladar a cap carpa. En una primera fase de l’execució de
l’obra i mentre s’actua en una banda del mercat, les parades es
traslladaran a l’altra part i en la segona fase es farà el contrari.

D’aquesta manera es preveu que les obres no s’allarguin més
dels 4 mesos previstos i, a que a més, s’estalviï el cost d’instal·lació
d’una carpa que inicialment s’havia de situar a l’esplanada de
Can Muntanyà, però que l’equip de govern i la nova direcció de
l’obra han desestimat amb el vist-i-plau dels paradistes (els
costos addicionals que suposava la carpa i les connexions dels
serveis no estaven contemplades en el projecte).

Igualment a mida que es vagi avançant l’execució de les obres,
s’aniran incorporant les prescripcions que s’han fet des del
Departament de Sanitat de la Generalitat, sense que sigui necessari
modificar el projecte, atès el considerable retard que aquest fet
hagués ocasionat en unes obres ja prou endarrerides.

Si tot va d’acord amb el que s’ha previst i no sorgeixen
inconvenients, les obres no superaran l’import ja pressupost de
401.510,85 euros dels quals 290.000 seran aportats per la
Diputació de Barcelona i 56.211 euros per la Generalitat, un cop
s’hagin concretat i formalitzat les subvencions que en el seu
moment varen ser demanades per l’anterior equip de govern i
que ambdues administracions han concedit.

Ple Municipal Extraordinari

Recuperació del
Poliesportiu Municipal

 (debat i aprovació)

retransmès en directe per Caldetes Ràdio: 92.3 FM

dimarts 15 gener, 8 vespre
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L’Ajuntament de Caldes compta actualment
amb 35 ordenances fiscals que regulen els
impostos i taxes que han de pagar els
ciutadans anualment per diversos
conceptes, prestacions i serveis que el
Consistori ofereix, entre els quals podem
destacar: guals, taules i cadires al carrer,
servei escola bressol, servei banys termals,
plusvàlues, concessions administratives,
etc.  Doncs bé, d’aquestes 35, després del
Ple Municipal del passat 30 d’octubre,
només 3 es mantenen intactes, mentre que
la resta s’ha modificat per raons de
redacció, amb l’objectiu d’adaptar-les a les
noves disposicions legals –com a exemple,
l’ordenança que permetrà recaptar més
ingressos de les companyies de telefonia
mòbil- o bé perquè afectaven directament
la part impositiva.

És en aquest darrer concepte que, en
conjunt, les ordenances fiscals per a l’any
vinent preveuen un increment mitjà del
3,5%, excepte l’Impost sobre Béns
Immobles (IBI), les llicències d’obres i la
taxa de recollida de la brossa, que pugen
més. En la sessió plenària, aquestes tres
darreres van rebre els vots en contra del
PSC i els vots a favor de CiU. La resta
d’ordenances es van aprovar amb els vots
a favor del govern i l’abstenció del PSC.

L’IBI s’apuja un 6,81%

L’Impost de Béns Immobles és la figura

El Ple de l’Ajuntament aprova les
ordenances fiscals pel 2008 amb un
increment mitjà del 3,5%

notícies

impositiva per excel·lència, ja que
constitueix la font d’ingressos principal de
qualsevol ajuntament. Més o menys una
tercera part de tot el que recapta. Es tracta
d’un gravamen que afecta les propietats,
–els béns– i te caràcter universal: tothom
l’ha de pagar, excepte comptades
excepcions marcades per la Llei. El càlcul
de l’impost es fa a partir del valor cadastral
dels immobles que estableix de forma
periòdica el Ministeri d’Hisenda quan
efectua la corresponent revisió. Aquest
valor no és igual per tothom, ja que a l’hora
de fixar-lo, Hisenda té en compte diferents

aspectes i estableix diferents categories o
zones en funció de la situació física de
l’immoble i atenent també altres aspectes
relatius a la construcció, antiguitat, funció,
ús, etc.

De cara al 2008, l’increment aprovat
suposarà uns ingressos per aquest
concepte. El motiu és ben clar, fer front al
catàleg de necessitats que cal abordar
perquè els ciutadans estiguin millor atesos,
tant en la gestió, com en la prestació de
serveis necessaris per a garantir la seva
qualitat de vida.

Així ho va explicar l’alcalde Joaquim Arnó
en el decurs del Ple. El PSC s’hi va oposar
argumentat que la motivació real de
l’increment no era aquesta sinó la
necessitat de cobrir algunes despeses que
ha fet el nou govern municipal i que al seu
entendre no són justificades. La resposta
de l’alcalde va consistir a rebatre aquesta
argumentació i alhora evidenciar algunes
despeses fetes pels anteriors governants
abans de les eleccions, que al seu parer
encara eren més injustificables. (* vegeu
resum del Ple).

En qualsevol cas, l’increment es va aprovar
i en vista dels antecedents, ni és el més
alt, ni tampoc el més baix (*vegeu
requadres), alhora que, comparativament
parlant, situa Caldes a la banda mitja dels
tipus impositius vigents al municipis del
Maresme.

Caldes 0,88             0,94 (pel 2008)

Argentona              0,85

Arenys de Mar 0,86

Llavaneres           0,95

Vilassar de Mar           0,95

Canet             0, 97

Palafolls               0,98

St. Vicenç de Montalt               0,98

Calella     1,02

Cabrils         1,06

FIGURA 2 .- Tipus base IBI, municipis Maresme, any 2007

Nota.- Tots aquests municipis van fer la revisió dels valors cadastrals dels immobles que serveix de base per a calcular l’impost
abans de l’any 2000. Caldes la va fer l’any 1994. Alguns municipis maresmencs que tenen tipus impositius més baixos és degut
a que han fet la revisió recentment i per tant tenen els valors dels immobles més alts. Exemple: Pineda, revisió any 2005, tipus:
0,66; Sant Pol, revisió any 2001, tipus: 0,81: Malgrat, revisió any 2001, tipus: 0,83.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tipus impositiu

0,64
0,67

% d’increment

4,69

0,68

1,48

0,70

2,94

0,71

1,43

0,72

1,41

0,77

6,94

0,84

9,09

0,88

4,76

0,94

6,81

FIGURA 1. Increments IBI a Caldes, anys 2000-2008
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Les noves ordenances fiscals pel 2008
recentment aprovades, han modificat
algunes de les condicions que regulaven
l’aparcament a les zones blaves.

Com ja és sabut, des de fa anys, els veïns
de Caldes que paguen l’Impost de
Circulació no paguen per aparcar, a canvi
de portar una enganxina al vidre del cotxe,
que l’Ajuntament facilita gratuïtament. Això
no s’ha modificat, segueix igual.

Tots els altres vehicles però, fins ara estaven
obligats al pagament, fet aquest que ha
ocasionat no pocs problemes, ja que hi ha
persones i empreses que durant anys no
han pogut aparcar sense pagar, malgrat
passar moltes hores a Caldes per raons
particulars o professionals.

Els vehicles que no siguin de Caldes, pagaran per aparcar, com ara, però
amb descomptes en alguns casos

Acollint-se a la nova normativa que ho
permet,  el Ple també va aprovar la
introducció d’una nova taxa que hauran
de pagar les companyies de telefonia
per l’aprofitament que fan dels espais
públics ja sigui sòl, subsòl o volada.

Pel càlcul del que han de pagar es té en
compte el consum mitjà estimat dels
telèfons fixes instal·lats al municipi i
també del mòbils (290 euros/any) i es
reparteix entre els operadors en base la
quota de mercat de cadascú (Telefònica
46,2%; Vodafone 29,6% i Orange
24,1%). En total, per l’any 2008, es
recaptaran 10.952 euros per aquest
concepte que serà revisat anualment.

Nou impost per
a les companyies
de telefonia

L’Ajuntament farà més
zones blaves

En el marc de la commemoració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere
el 25 de novembre, l’Ajuntament de Caldes va programar diversos actes que van en la
línia de condemna d’aquesta mena de violència.

Com acte més significatiu, el Ple Ordinari va aprovar una proposta conjunta, presentada
pels dos Grups Polítics, CiU i PSC, d’adhesió al Manifest “Avancem vers l’eradicació
de la violència masclista”, manifest que va ser llegit públicament el diumenge anterior
a la Plaça de Vila.

Igualment, el dimecres 21 de novembre, la psicòlega Ariadna Muño de l’Associació Exil,
va pronunciar la conferència “Dona i violència familiar: coneixem què és” al local de
Promoció Econòmica.

Caldes es pronuncia en contra de la
violència de gènere

L’Ajuntament ho ha solucionat. Pagaran,
però menys que els visitants ocasionals.
Si ho demanen se’ls facilitarà una
acreditació especial que els permetrà
aparcar abonant només l’import que fixa
la nova normativa i que és el següent:

60 euros anuals per vehicle de persones
que siguin titulars d’un bé immoble a
Caldes o que ho sigui la seva parella. També
pels que siguin llogaters i estiguin
empadronats al municipi.

120 euros anuals per vehicle de persones
que visquin a Caldes però no estiguin
empadronades, per vehicles d’empresa
utilitzats per persones no empadronades,
per vehicles de familiars de 1er i 2on grau
dels titulars o llogaters d’un bé immoble

i pels vehicles de visitants habituals (cultura,
restauració, aigües termals, familiars, etc.).

L’Ajuntament té previst incrementar les
zones blaves ampliant-les i instal·lant
parquímetres on sigui necessari. Així els
passejos de mar i l’aparcament que hi ha
a l’entrada del poble, davant el Poliesportiu,
ben aviat deixaran de ser de lliure
estacionament, a més d’alguns altres que
actualment són objecte d’estudi.
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Taxa de la brossa: S’apuja per
equilibrar els costos

La taxa de la brossa, denominació genèrica
que amaga el nom oficial i més clarificador
de “Taxa per a la recollida, tractament i
eliminació de les escombraries” s’ha hagut
d’apujar més que l’IPC, concretament un
5%, per intentar equilibrar al màxim els
costos que genera. Intentarem explicar-los:

Per l’exercici de 2008, l’Ajuntament preveu
gastar 278.062 euros per aquest concepte.
S’inclou el servei de recollida i transport a
la Planta de Mataró i a l’abocador (113.000
euros); el cost del tractament i eliminació
a la planta (135.000 euros), les despeses
administratives i de gestió de cobrament
per part de la Diputació de Barcelona (3%)
que pugen uns 10.000 euros, la recollida
de vidre que es paga al Consell Comarcal
del Maresme (1.500 euros) i els costos del
nou servei de la deixalleria mancomunada
que s’ha de crear entre Caldes, S.Vicenç i
Llavaneres (18.000 euros).

Tots aquests conceptes, excepte el del cost
de la recollida són aliens a l’Ajuntament i
depenen de factors externs, sobre els quals
ben poc s’hi pot fer. Serveixi de referència
per entendre l’increment dels costos que a
l’any 2006, la liquidació final va ser de
229.798,63 euros (aquell any i al 2007,
també s’hi van incloure els costos de la
deixalleria mancomunada).

Pel que fa la recollida estricte, cal explicar
que el servei el realitza l’empresa “Serveis
i Transports de Residus Mare Nostrum SA”,
amb contracte vigent des del 6 de març de
2005 fins el 31 de desembre de 2011. Recull
tots els dies de l’any excepte els dies de
Nadal i Cap d’Any i és la responsable de la

De l’incomprensible oblit i
deixadesa dels darrers anys

s’haurà de passar a una
política activa de foment del
reciclatge per la qual aposta
decididament el nou Govern

Municipal de Caldes

neteja, manteniment i reparació dels
contenidors (1 neteja interior mensual
–setmanal a l’estiu– i 1 neteja exterior
trimestral). Segons les dades actuals, a
Caldes hi ha 55 contenidors de 1000 litres,
41 contenidors de 800 i 2 de 240, a més
dels soterrats de la Riera, Camí Ral i
Torrevella.

Previsió d’ivngressos: un 5% més que l’any
passat

Pel 2008, el gruix de la recaptació que
ingressarà l’Ajuntament està previst que,
igual com sempre, vagi a càrrec dels
domicilis de caràcter familiar i despatxos
professionals (265.216 euros en total: 1894

habitatges a 140,03 euros cada un) i dels
establiments que generen més residus
com ara els hotels, allotjaments,
restaurants, comerços i botigues que
paguen una tarifa especial i que en conjunt
aportaran uns 17.112 euros.

També està previst que el Consell Comarcal
retorni uns 3.000 euros per la recollida
selectiva.

Que cal fer

D’entrada el que cal es intentar minimitzar
al màxim la quantitat de brossa que
dipositem en els contenidors. Segons
dades de la Planta de Tractament de
Residus de Mataró –on Caldes hi aboca
tot el contingut dels contenidors– a l’any
2006 s’hi van transportar i cremar les 1.962
tones recollides als contenidors verds,
mentre que la recollida selectiva que es fa
en els altres contenidors només va sumar
131 tones corresponents a envasos lleugers
(24,6), paper/cartró (53,1) i vidre (53,5).

Unes dades aquestes que confirmen la
tendència a la baixa de la recollida selectiva,
la ràtio de la qual (kg/hab i any) no ha fet
altra cosa que baixar en els darrers anys,
al contrari del que ha passat en molts dels
municipis veïns que l’han considerat com
una aposta estratègica per reduir la factura
del tractament dels residus municipals, ja
que per la recollida selectiva es reben diners
provinents del reciclatge, mentre que a
l’altra recollida, la dels contenidors verds,
passa al contrari, que com més tones s’han
de tractar, més s’eleva el seu cost.

Segons les dades facilitades per l’Agència
Catalana de Residus, la ràtio de recollida
de vidre ha passat de 23,4 Kg a l’any 2000
als 20,80 del 2002 i els 16,77 del 2004,
fins arribar als paupèrrims 15,7 de l’any
2006. El mateix ha passat amb la del
cartro/paper que ha baixat des dels 20,3
de l’any 2000 als 13,6 del 2006, amb un
descens continuat. Pel que fa la recollida
d’envasos, les xifres són igualment
decebedores: del 4,3 kg del 2000, als 3,3
del 2003 i els 2,9 del 2006.

Salta a la vista doncs que caldrà l’ajuda de
tothom per millorar el balanç de l’eliminació
dels  residus que generem.  De
l’incomprensible oblit i deixadesa dels
darrers anys s’haurà de passar a una política
activa de foment del reciclatge per la qual
aposta decididament el nou Govern
Municipal de Caldes. Ja no és només per
raons ecològiques i de sostenibilitat, que
també, sinó per raons de cost que haurem
d’intentar reduir les deixalles al màxim i
veure d’incrementar la recollida selectiva
que no genera costos i incrementa la
reutilització dels materials.
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La Direcció General de Costes del Ministeri
de Medi Ambient ha tret a exposició pública
el projecte de tractament del front marítim
i accessos a les platges de les poblacions
de Caldes d'Estrac i Arenys de Mar.

Aquest projecte consisteix a condicionar
l'accés del trànsit rodat a la platja de la
Musclera d'Arenys de Mar i el tractament
del front marítim, entre la punta de
Canyadell i la riera de Caldes d'Estrac. La
part més propera al mar esdevindrà un
passeig per a vianants i s'ordenarà el trànsit
de vehicles pel Passeig de les Moreres. A
més, es crearan diversos accessos per a
vianants al passeig i a la platja.

L’obra servirà també per reordenar el trànsit
rodat i les zones d'aparcament i crear nous
accessos en forma de rampes, per facilitar
el pas a les persones amb mobilitat reduïda.
Segons ha informat Medi Ambient, els
treballs s'allargaran dotze mesos i la
inversió prevista per dur-los a terme és de
3,9 milions d'euros.

A la zona no urbanitzada es projecta
reordenar el trànsit i l'aparcament incontrolat
existent actualment. En aquest sentit, es
construirà un vial al costat de la via del
ferrocarril que permetrà l'accés a la platja
pel pas inferior que connecta amb la
carretera N-II. Pel que fa a l'aparcament,
s'habilitaran places al costat interior del vial.

A punt les obres per reformar el front marítim
des de la Riera de Caldes fins a Arenys de Mar
Es reordenarà el trànsit, els aparcaments i els accessos a la platja. L’Ajuntament aconsegueix que s’hi facin les
noves pistes de petanca

A l'extrem nord de la zona que comprèn
l'actuació es construirà un camí que
permeti la connexió amb el camí que uneix
la riera d'Arenys de Mar amb el port.

Llarga tramitació, llarga espera

El projecte, redactat per l’arquitecte Lluís
Cantallops, ha viscut una molt llarga
tramitació, no pas per la seva pròpia
complexitat, sinó a causa de la manca de
voluntat política per treure’l de la via morta
en què el desinterès dels successius
governs –de l’Estat i locals d’Arenys i
Caldes– l’havien dipositat.

Presentat a bombo i plateret just abans del
canvi de govern de l’Estat i de les eleccions
municipals del 1999, el cert és que després,
només de tant en tant era objecte de
preocupació del consistori caldenc, que
pugnava per aconseguir una major
sensibilitat per part del consistori d’Arenys
de Mar, dins el terme del qual transcorre
principalment l’obra. El municipi veí no la
considerava com a prioritària, degut als
considerables problemes relacionats amb
la canalització de la seva riera, que
ocupaven el seu temps i la capacitat
inversora del Ministeri de Medi Ambient.

No va ser fins a finals del 2003 i principis
del 2004 que la cosa es va començar a

desencallar i va ser perquè el Grup
Parlamentari de CiU al Congrés dels
Diputats va presentar una esmena al
pressupost de l’Estat a instàncies de
l’Ajuntament d’Arenys, que va ser aprovada.
El canvi de govern estatal de la primavera
del 2004, que passà del PP al PSOE,
tampoc ajudà a la tramitació, malgrat la
insistència periòdica del consistori arenyenc
i del Grup Parlamentari de CiU, que durant
aquests anys ha presentat diverses
preguntes i iniciatives parlamentàries per
a desencallar definitivament la tramitació,
cosa que ara s’ha produït.

Lleugeres modificacions: Noves pistes de

petanca

A resultes de l’entrevista que recentment
mantingué l’alcalde de Caldes, Joaquim
Arnó, amb el màxim responsable de la
Direcció General de Costes del Ministeri,
Manuel Novoa, s’ha previst que en el tram
que afecta el terme de Caldes, s’hi acabin
adaptant les instal·lacions de les pistes de
petanca i serveis col·laterals, a prop del lloc
on actualment hi ha el mòdul de serveis.

Els serveis tècnics d’ambdues adminis-
tracions treballen conjuntament ultimant els
treballs de les obres.
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Les IX Jornades Gastronòmiques de la
Mongeta del Ganxet han atret un bon
nombre de visitants durant el mes llarg en
què s’han celebrat. Des del 16 de novembre
i fins al darrer cap de setmana, coincidint
amb Santa Llúcia, vuit restaurants de la
vila -Best Western Hotel Jet, Can Suñé, El
Taller, El Petit Suñé, Fonda Manau-Can
Raimon, Hotel Colón-Mariagalante, Marola
i Voramar, han ofert els seus millors plats
a base de mongetes del ganxet

A 31 de desembre de 2006, els padrons dels 30 ajuntaments del Maresme comptabilitzaven
una població de 416.718 habitants, 47.888 dels quals eren estrangers. Aquestes xifres
indiquen que la mitjana de població immigrada se situava en l'11,5%,  havent augmentat
en un any un 0,2%. En xifres totals, durant el 2006, la població del Maresme va crèixer
en 3.878 persones, de les quals 1.331 eren immigrades (54,5% homes i 45,5% dones).

Pel que fa a les dades concretes de Caldes, cal dir que el percentatge supera en molt
la mitjana i es situa entorn el 16,5%, la qual cosa fa que sigui el tercer municipi on
percentualment hi ha més persones estrangeres, després de Calella i Pineda de Mar i
per sobre de Mataró i Premià de Mar i de totes les altres.

Segons les dades del padró de finals de 2006, a Caldes hi havia 463 persones immigrades

provinents de 32 països diferents. Els col·lectiu més nombrós és el de ciutadans
marroquins, 60 (34H+26D) ; seguits dels argentins 54 (22+32), uruguaians 48 (20+28),
colombians  35 (16+19), alemanys 32 (19+13),); equatorians 23 (13+10), italians 22 (16+6)
i dominicans 20 (6+14).

Helena Gallardo, regidora de Serveis Socials del consistori caldenc, no s’ha mostrat
sorpresa per les dades. “Ja ho sabíem i des del primer moment hi estem treballant” ha
dit. Bàsicament, l’esforç de l’Equip de Serveis Socials es centra en intentar garantir les
condicions mínimes d’habitabilitat per a aquests ciutadans, en igualtat de condicions
a la resta de veïns i veïnes de Caldes. En aquest sentit Gallardo ha explicat que s’està
completant un estudi que, entre d’altres consideracions, expressa la necessitat d’ampliar
els recursos i la dotació de l’equip de serveis socials de l’Ajuntament i de l’Àrea Bàsica
d’Assistència Social que depèn del Consell Comarcal.

La
“Mongetada”
d’enguany
referma el
prestigi dels
restauradors
de Caldes

Caldes és el
tercer municipi
amb el
percentatge més
alt d’estrangers
del Maresme:
un 16,5%

Els qui han escollit Caldes com a destinació
gastronòmica també hauran pogut gaudir
de les activitats paral·leles que s’han
celebrat durant aquest mes. Una era i és,
fer una ruta literària guiada, “Caldes
d’Estrac, perla de poetes” o bé una visita
també guiada a l’entorn del patrimoni de
la vila sota el títol “Caldes d’Estrac: poetes,
personatges i llegendes”. Òbviament, la
visita a la Fundació Palau també ha format
part de les recomanacions que recullen
aquestes jornades, ja que es regalava una
entrada a cada persona que degustava un
menú de la Mongetada.

Pels qui encara no ho coneguin convé
explicar que la ruta “Caldes d’Estrac, perla
de poetes” és una immersió per la vila a
partir de la mirada de Jacint Verdaguer,
Joan Maragall, Apel·les Mestres i Josep
Palau i Fabre, de la mà de la poetessa i
rapsode Anna Maluquer.

L’altra ruta literària possible, la de “Caldes
d’Estrac: poetes, personatges i llegendes”
és una visita guiada a l’entorn del
patrimoni cultural caldenc per a descobrir
el termalisme, l’estiueig, els poetes...
Aquest itinerari pel patrimoni cultural
caldenc també es pot fer de forma
autoguiada, gratuïta i sense reserva,
seguint el full guia i els faristols situats
en els indrets destacats de la població,
partint de la Fundació Palau.
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La regidoria
de Serveis
Socials
endega un
nou i original
programa
destinat a la
gent gran

Sortim a passejar és el nom d’aquesta
nova acció de dinamització de la gent gran
a través de passejades pel municipi i el seu
entorn, i que serveixen per a reconèixer
l’entorn i compartir les històries personals
i col·lectives al llarg de la història
relacionades amb Caldes d’Estrac.

El programa Sortim a passejar ha començat
el mes de desembre i, com el seu nom

Tallers per a la gent gran

Taller de la memòria, nivell II

S’ha portat a terme al llarg de 10 sessions de dues hores cadascuna,
impartides per Francesc Fossas, durant els mesos de setembre i
octubre, amb notable èxit d’assistència i participació.

Taller “Fer-se gran en positiu”

També de vint hores de durada, s’ha realitzat durant aquestes
darreres setmanes de tardor, a plena satisfacció dels assistents,
que han vist com millorava la seva percepció personal i col·lectiva
del fet natural d’anar envellint.

Xerrades

Serveis socials municipals i l’atenció a la gent gran i a les seves
famílies

El passat 31 d’octubre, al Casal d’Avis, amb una trentena d’assistents
que varen escoltar per boca del professionals tècnics i de la regidora
responsable, quin són els principals serveis i activitats que porten
a terme els serveis socials municipals.

“Estimar-se, art difícil i necessari”

Al Casal d’Avis, el passat 22 de novembre, el psicòleg i expert
Ramon Buscallà va explicar i comentar les dificultats que suposa
la vida en parella i en família a mida que van passant els anys.

“Vincles afectius, cuidar-se dels amors que maten”

Al Casal d’Avis l’11 de desembre a les 17’30 a càrrec de Ramon
Buscallà.

ACTIVITATS DE SERVEIS SOCIALS

indica, consisteix en treure a passejar a
grups de gent gran del municipi per
diversos indrets de Caldes d’Estrac. Les
passejades estan organitzades en dos
grups i serveix per a dinamitzar la gent
gran. Com explica la regidora de Serveis
Socials de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac,
Helena Gallardo, “hem detectat alguns casos
en què la manca d’exercici físic és prou

important com per endegar aquest projecte
el qual permet, alhora, estimular la seva
memòria”.

Amb aquest nou programa, s’ofereix a la
gent gran un espai de relació i integració
i un coneixement del seu entorn natural.
A partir d’aquí, explica Helena Gallardo,
“reconeixen l’entorn i comparteixen en grup
les seves vivències personals i aquelles que
tenen relació directa amb aquest entorn”.
Així, el programa funciona com un punt
de trobada i proporciona alhora una
oportunitat i una motivació per a sortir de
casa i relacionar-se amb els seus veïns, a
més d’efectuar exercici físic durant aquestes
passejades. A més, es tracta d’una iniciativa
que potencia l’ajuda mútua entre els
participants.

El programa d’activitats que s’aplica és la
passejada per indrets que poden
representar algun tipus de record o
vivències entre les persones que hi
participin. Es tracten temes com la història
dels banys a Caldes, les llegendes locals i
els gegants, l’evolució i transformació
d’oficis i activitats econòmiques,
l’empremta de la Guerra Civil, una visita
al mercat per a treballar amb l’alimentació
i la possibilitat d’efectuar un taller de cuina
amb intercanvi de receptes incloses...

A banda d’aquest objectius del programa
Sortim a passejar, “la seva potencialitat rau
en què no es precisa de transport, s’estimula
la relació entre veïns i és una manera de
prevenir l’aïllament social”, explica la regidora
de Serveis Socials. A més, no hi ha costos
econòmics, s’aprofiten els equipaments
del municipi per a realitzar les reunions i,
com avança Helena Gallardo, “el programa
pot ser el punt de partida a d’altres futurs
projectes de la regidoria”.
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Les Jornades dels Bolets van seguir la
tradició i van aconseguir esgotar els 80 kg
que se n’havien comprat, després que els
col·laboradors habituals treballessin de
valent el dia abans per a preparar-los.

Per la seva banda la Trobada de Creadors
va assolir el seu principal objectiu de donar
a conèixer les noves obres dels artistes
locals, si bé la mort de Bartomeu Roig i el
seu record van enterbolir un xic totes les
Jornades. Menció a part mereix la Baixada
d’Andròmines que, malgrat el canvi d’horari,
va congregar força públic que gaudí de
l’enginy i de l’esforç dels “enginyers” i
“dissenyadors” de vehicles de tota mena
i condició. Igualment destacable per la
novetat i la voluntat de continuitat fou la
Trobada de Col·leccionistes de Xapes amb
l'edició d'una d'especial del cava "Estrac".

El mateix es pot dir del conjunt d’actes de
la Festa Major de Santa Llúcia, enguany
un xic deslluïda per culpa del mal temps
que obligà a suspendre el Correfoc i que
segur també va retreure que més gent
assistís al ball popular del mateix dia.
L’Església va viure un nou acte de celebració
de l’acabament de les obres de restauració,
i l’exposició “República, cartells i
cartellistes” de l’Equipament ha merescut
unànimes elogis dels seus nombrosos
visitants. També els del concurs de
fotografia. A la propera edició de la revista
en publicarem les més destacades.

Àlbum de fotos:
activitats a Caldes

La Fundació Palau inaugura una nova exposició temporal sobre Joan Miró, de caràcter
itinerant i organitzada conjuntament per la Fundació Joan Miró i el Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya que es podrà visitar
fins el 6 de gener de 2008.

La mostra compta amb vint-i-cinc peces originals de Miró. Algunes de les obres incloses
permeten confrontar els elements reals, punt de partida de les peces, i el resultat
definitiu de bronze situant l’espectador en l’àmbit de treball de l’artista, a través d’una
sèrie d’imatges que ens mostren, d’una banda, un racó del taller amb esbossos i
projectes d’escultures improvisats directament al damunt de la paret i, d’altra banda,
alguns dels objectes reals emprats per a les seves escultures.

Aquesta és una exposició de caràcter itinerant, que ja s’ha pogut visitar a Rubí, Pineda,
Sant Boi de Llobregat, Tortosa, Sabadell, Sant Feliu de Guíxols i Santa Coloma de
Gramenet al llarg de l’any 2007, i que es podrà veure a Ripollet, Terrassa i Canovelles
l’any 2008.

La Fundació Palau
acull l’exposició
“Joan Miró. La
metàfora de l’objecte”
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La Fundació Montañá, propietària dels
terrenys dins els quals es troba la
popularment denominada “Esplanada
Muntanyà” manté una dura disputa legal
contra l’Ajuntament de Caldes i també
contra la Generalitat des de que
l’Ajuntament a l’any 2004, va canviar la
qualificació dels seus terrenys, passant-los
d’ús residencial a l’hoteler-balneari. A més
dels recursos jurídics ja interposats, la
Fundació reclama en concepte de
“responsabilitat patrimonial” una
indemnització mínima de 6.708.300 euros,
justificats, segons explica, pels danys i
perjudicis ocasionats per la reducció de
les seves possibilitats edificatòries.

L’Ajuntament per acord plenari unànime
del passat 30 d’abril de 2007, va desestimar
aquesta petició que ara, també ha estat
rebutjada pel Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques mitjançant resolució
dictada el 16 d’octubre de 2007 i de la qual
l’Ajuntament n’ha tingut coneixement fa
poques setmanes, per considerar-la poc
justificada i exagerada. Per la seva banda,
la Fundació ha anunciat la interposició de
recurs.

Els antecedents

La finca en qüestió es troba al centre del
poble i d’acord amb el PGOU aprovat
definitivament l’any 1984 i el PERI
corresponent aprovat el setembre de 1988,

te una superfície de 9.571 m2 i una
edificabilitat màxima de 6.000 m2 de sostre
corresponents a 40 vivendes agrupades
en un màxim de dos blocs de quatre
plantes.

L’any 1991, l’Ajuntament, presidit per UPC
i CiU, va aprovar el Projecte d’Urbanització
amb una moratòria de dos anys sense
actuacions per a permetre mentrestant la
possibilitat d’executar el que en aquells
temps es va batejar com a Projecte Caldes
XXI que entre d’altres qüestions preveia la
construcció d’un hotel balneari en la zona
del canyers en substitució dels habitatges.

L’any 1992 però, es va desestimar aquesta
via i el 12 de maig, l’Ajuntament –ara
presidit pel PSC– va aprovar el projecte de
compensació pel qual ja s’acomplia tots
els requisits necessaris per a construir els
habitatges. Cal recordar que aquest pas va
originar una forta tempesta política local,
ja que el Grup de CiU, a l’oposició, va
mostrar-s’hi contrari i va recollir signatures
demanant la convocatòria d’un referèndum
popular que mai s’arribà a celebrar.

No hi hagué cap altra iniciativa fins que el
31 d’octubre de 2003, l’Ajuntament –amb
majoria absoluta del PSC i el suport de
CiU– va acordar la suspensió de la
tramitació de llicències d’obres d’aquest
àmbit, quan va saber o endevinar que la
propietat estava a punt de tirar endavant
el projecte d’obres. El 31 de maig de l’any

següent, el Ple, altra cop per unanimitat,
va aprovar la modificació puntual del Pla
General segons la qual es prohibia l’ús
residencial a la parcel·la, tot mantenint
però el sostre edificable i només acceptant
l’ús hoteler i de balneari. Aquest acord va
ser impugnat per la Fundació que va
interposar recurs que es troba actualment
pendent de resolució del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.

La conseqüent tramitació de l’acord anterior
i la seva aprovació per part de la Comissió
Provincial d’Urbanisme es va allargar fins
el març de 2006, raó per la qual, abans no
expirés el termini legal per a fer-ho, el 7 de
març de 2007, la Fundació “Adolfo
Montañà” va presentar reclamació per
“responsabilitat patrimonial” contra
l’Ajuntament i la Generalitat, per haver
variat les condicions urbanístiques de la
seva propietat, reclamació que valorava en
6.708.300 euros.

El Ple de l’Ajuntament va rebutjar aquesta
petició en acord unànime del 30 d’abril de
2007, fet aquest que ocasionà la
interposició d’un segon recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat per part de
la Fundació que actualment també segueix
el seu curs, si bé, de moment, el
Departament de Política Territorial de la
Generalitat ja ha emès informe jurídic i
resolució segons el qual considera
inacceptable la petició de la Fundació.

La Fundació “Adolfo Montañá” reclama més de
6,5 milions d’euros a l’Ajuntament per haver canviat
l’ús de zona de l’Esplanada
La Generalitat ho rebutja, igualment com ja havia fet l’Ajuntament
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El Tribunal Suprem ha reclamat a l’Ajuntament de Caldes per
a que pagui en els propers dies de gener de 2008, 4.401.29 euros
a l’Ajuntament d’Arenys de Mar, per l’import de les costes judicials
a que el va condemnar a pagar, ara fa un any, com a culminació
del darrer recurs de cassació interposat pel consistori caldenc
en relació el litigi dels límits territorials d’ambdós municipis i
que va acabar amb la desestimació dels arguments i en la
imposició de costes.

Un cop s’hagi satisfet la condemna, serà el darrer episodi del
conflicte jurídic obert entre els dos municipis veïns, iniciat ja fa
alguns anys pel consistori caldenc per tal d’obtenir per la via
judicial allò que l’administració competent en el tema, la
Generalitat, no l’hi havia concedit: la incorporació dins el seu
terme municipal dels territoris adjacents dels municipis veïns
d’Arenys de Mar i Sant Vicenç de Montalt.

L’alcalde Joaquim Arnó, s’ha mostrat contrariat per la notícia,
malgrat reconèixer que era una qüestió que ja se sabia que
arribaria un dia o altre. “Ja ho varem dir en el seu moment que
aquest recurs era innecessari i que acabaríem pagant els excessos de
l’anterior govern del PSC que només buscava el redit electoral local,
més que no pas la veritable solució al problema”.

L’Ajuntament ha de pagar 4.401 euros al d’Arenys
de Mar pel conflicte dels límits territorials

ANTECEDENTS HISTÒRICS

1853.- A petició de l’Ajuntament de Caldes (1851), el d’Arenys de Mar accedí a la cessió de 4,93 hectàrees, les corresponents

a la zona marítima delimitada pel traçat del camí Ral i la Riera de Caldes, és a dir els actuals carrers Sant Josep, Sant Pere

i Santa Teresa. La resolució s’adoptà per iniciativa del Govern Civil de la província de Barcelona i després de que s’hagués

consultat la voluntat dels veïns residents a la zona (26 a favor, 8 en contra).

1929.- També a petició de l’ajuntament caldenc (1916) que alhora responia a la que havien formulat tots els residents al

carrer de la Santema –conegut llavors com “Passatge de’n Riera”–,  i després de dotze anys d’oposició, el  municipi d’Arenys

de Mar va concedir al de Caldes d’Estrac, 10,15 hectàrees, corresponents  a la zona de la Santema i Sant Pere Abanto.

1981-83.- L’Ajuntament de Caldes d’Estrac va proposar una annexió no reeixida de 17,65 hectàrees.

1996.- L’Ajuntament de Caldes d’Estrac planteja l’annexió de 27,92 hectàrees d’Arenys de Mar i 8,90 de Sant Vicenç de

Montalt. Davant la negativa dels ajuntaments, el Consistori caldenc –per unanimitat de les seves forces polítiques– optà

per la via unilateral, interposant, davant la Generalitat de Catalunya, un expedient administratiu contra l’Ajuntament d’Arenys

de Mar i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.

1998.- La Generalitat no resol l’expedient malgrat disposar de prous arguments favorables i opta per la discrecionalitat de

no modificar els límits, fet aquest que motiva la interposició un recurs contenciós-administratiu per part de l’Ajuntament

de Caldes –en aquest cas, sense unanimitat política–.

2004.- El Tribunal Superior de Justícia dóna la raó jurídica a la resolució anterior del Govern de la Generalitat, citant a més

que no hi ha arguments jurídics per segregar, una part dels terme municipal d’Arenys de Mar i de Sant Vicenç i agregar-

los a Caldes d’Estrac.

2006.- El Tribunal Suprem desestima el recurs de cassació presentat per l'Ajuntament de Caldes d'Estrac i condemna el

Consistori a pagar el cost d’aquest darrer procés judicial.

Gràfic cedit per Els Tr3s Micos



13

RECOLLIDA
D’ANDRÒMINES,
TRASTOS VELLS
I OBJECTES VOLUMINOSOS

Cada dilluns, previ avís a l’Ajuntament
especificant el detall de la recollida a efectuar

Tel.: 93.791.00.05

RECOLLIDA
D’ANDRÒMINES,
TRASTOS VELLS
I OBJECTES VOLUMINOSOS

Cada dilluns, previ avís a l’Ajuntament
especificant el detall de la recollida a efectuar

Tel.: 93.791.00.05
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Un dels eixos bàsics del discurs de l’actual Alcalde Arnó, en la presa
de possessió, era oferir la màxima comunicació, diàleg i transparència.
Literalment va dir : “....deixant que l’oposició pugui exercir la seva funció
de control de govern i a la vegada participar en la gestió local amb una
mà oberta des del propi govern local...” i va afirmar que amb ell havia
arribat la democràcia a l’Ajuntament .

Són paraules exactes i precises, pronunciades a la Sala de Plens en la
solemnitat i respecte d’una presa de possessió.

Aquest “esperit democràtic” que havia de regir l’actualitat política del
nostre Caldes, ha estat absolutament ignorat i deixat de banda per l’actual
Equip de Govern.

En el transcurs dels tres Plens ordinaris celebrats, l’Arnó, s’ha mostrat
com un alcalde sectari destacant, clarament, un caràcter autoritari i
intransigent.

En el primer Ple va demostrar una ben particular manera d’entendre la
democràcia: no permetre a la Portaveu de l’oposició intervenir en un segon
torn de paraula i gairebé no deixar-la parlar en el primer. Per poder expressar-
se, la Portaveu, li va haver de recordar el Reglament Orgànic Municipal.

En el segon Ple, les formes d’autoritarisme es repetiren, però el més gruixut
succeí en el tercer Ple. Va PROHIBIR presentar les interpel·lacions
reglamentàries del Grup Municipal del PSC, quedant aquestes únicament
amb preguntes, sense part expositiva i rèplica.

Repassem el Reglament Orgànic de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. En
la secció 1a Del Ple, article 31, diu: 1er “Finalitzat l’examen dels punts inclosos
en l’ordre del dia de les sessions ordinàries, els regidors, per sí mateixos, o a
través dels Portaveus del grup podran presentar precs, preguntes o interpel·lacions
 i 2n “Si han estat formulades per escrit dos dies hàbils abans de la sessió, seran
contestades oralment en la mateixa sessió. Si es formulen oralment durant el
decurs d’ aquesta podran ser contestades en la mateixa sessió o en la propera
que se celebri”.

Queda clar que estan reglamentades. A més havien estat entrades
puntualment dins el termini establert per registre d’entrada de l’Ajuntament.

Concernent  a la forma de les interpel·lacions, el Grup Municipal PSC, va
proposar la figura anàloga, seguint el model del Parlament de Catalunya,
del Congrés de Diputats i adoptat per Ajuntaments ( exposició del tema
per part de l’oposició, resposta del govern, rèplica de l’oposició i rèplica
del govern).

L’Arnó, amb una actitud totalment antidemocràtica, va obviar el Reglament
impedint la presentació de les interpel·lacions.

Davant d’aquest gest tant negatiu la Portaveu va haver de plantejar i insistir
vàries vegades, que el Grup Municipal PSC aposta per una oposició basada
en el debat polític i que aquest s’ha de fer en el Ple.

Davant d’aquestes precisions l’Arnó no va respondre amb cap argument
sòlid i democràtic. Estrictament s´hi va oposar amb un autoritarisme total
que recordava èpoques pre-democràtiques.

Aquesta postura contrària a  la Llei, podria impugnar-se, però el Grup
Municipal PSC no vol sistemàticament una oposició  plegada de judicis
com va fer CIU en la darrera legislatura. Vol un estil d’oposició constructiu,
fidel, ferm i aportant projectes alternatius.

Recordem el primer article del  Grup  Municipal PSC a l’anterior Portada
on es proposava reflexionar sobre les primeres mesures preses pel Govern
Municipal ( dedicació exclusiva Regidora i contractació Cap de Comunicació,
Imatge i Protocol ), mesures contràries al que afirmaven en la Campanya.
No les havien promès en la Campanya Electoral i ara les porten a la pràctica.

Avui ens fem el plantejament a la inversa. Sí, havien promès diàleg,
comunicació i mà oberta i en canvi ens trobem amb procediments impropis
d’un govern democràtic i d’un autoritarisme total.

Les seves promeses on són ?

El  seu comportament  confirma que no compleix la paraula que va donar.

En conseqüència, cal continuar reflexionant  i és imprescindible, també,
exigir  a CIU el debat polític i l’exercici de la democràcia.

Comunicació, diàleg i mà oberta?

Aquest grup Municipal es vol expressar amb fermesa i transparència,
informant, no, des informant, conciliant, no creant més fractura, i
estenent la mà als caldencs i caldenques tant pels seus drets com pel
respecte que ens mereixen.  Estem aquí per millorar el poble i començar
a engegar tot allò que en setze any no s’ha estat capaç.

En aquests  últims anys, s’ha donat molt d’ èmfasi a les grans
infraestructures elitistes i molt poc a qui realment s’ho mereix, els
nostres avis i àvies, els nostres joves i nens, les famílies necessitades,
els nouvinguts, ja siguin comunitaris o no, la participació, el suport a
nous projectes i en definitiva a la qualitat de vida i la cohesió de la nostra
gent.

Primer de tot, cal apuntar que els Serveis Socials, no estan coberts, que
amb l’onada migratòria (16’6%) i l’envelliment de la població (23’53%),
els serveis socials es col·lapsen. Cal preguntar-se el per què d’aquesta
situació, cal preguntar-se quina política de prevenció s’ha fet en aquests
últims anys , o si ben al contrari, la política ha estat d’ assistencial isme
i d’apagar focs. De fet hi ha hagut alguna política de Serveis Socials?

Amb la Nova Llei d’Universalització dels Serveis Socials, que entra en
vigor el proper 1 de gener i la nova Llei de Dependència, necessitem
inevitablement de més personal per poder assumir la gestió i els plans
d’acció que suposen. L’equip de Serveis Socials, consta d’una Assistent
Social, que fa 30 hores i la previsió es la de que faci  jornada complerta,
l’Educadora social feia 15 hores i només entrar se li va augmentar a 20
hores setmanals, la treballadora familiar va plegar abans de que el nou
govern entres a l’Ajuntament, així que es va haver de fer per procediment
d’urgència,  i de 15 hores es va augmentar a 20. Ja s’han efectuat
aproximadament, un 50% més d’entrevistes que l’any passat. Serveis
Socials te oberts 160 expedients, això vol dir, entrevistes, gestió i
supervisió de 160 famílies. El nombre d’aparells de telealarmes atorgats
doble el nombre d’aparells del 2006, la qual cosa corrobora l’envelliment
de la població. Les beques i els ajuts es donen sota els mateixos criteris
de renda bàsica i situació personal i social per tots els caldencs i
caldenques.

Pel que fa a Joventut, en aquests moments hi ha un sol
tècnic/dinamitzador, i, pel que fa a ocupació hi ha un tècnic compartit
amb promoció econòmica.

La Regidora d’Atenció Personal, Joventut i Ocupació,és una plaça
necessària per tirar endavant els nous projectes, algú s’hi ha de dedicar
amb exclusivitat en tot allò que fins ara no s’ha fet, hem de recuperar
les accions que altres pobles ja porten temps coordinant i hem de
trencar amb els mals hàbits que la mala gestió ha instaurat a Caldes.

La feina de la regidora, és dissenyar les polítiques socials, juvenils i
d’ocupació, cercar recursos propis i d’altres administracions per
aconseguir equips cohesionats que treballin amb professionalitat i
eficiència, gestionar aquest recursos per optimitzar-los i posar al dia a
Caldes en tot allò que avui en dia, en matèria de serveis a les persones,
fa que estiguem a la cua respecte als altres municipis de la comarca.

Sabem de les dificultats pressupostàries d’un municipi petit, és per això
que la regidora cobra 36.000¤ amb seguretat social inclosa,(3000¤ més
que qualsevol tècnic), i no 50.000¤ com l’anterior gerent.

Caldes a dia d’avui te 2.777 habitants, la previsió és que arribem a 4.000
habitants. Per tant necessitem, de professionals que donin sortida a les
demandes dels que ja som i dels que vindran. La política de CIU no és
la de quedar-se parats i solucionar els problemes quan arribin, la política
de CIU, és la de preveure i planificar per evitar mals majors.

Quan a la nostra Regidora se li va preguntar quines eren les seves funcions,
es va a negar a contestar, callar no vol dir atorgar, vol dir tenir la resistència
suficient per esperar i contestar en el moment oportú.  No volem malgastar
els recursos dels ciutadans fent política de safareig, volem fer realitat el
programa electoral i assolir les fites que ens hem marcat, demostrant-
t’ho dia a dia amb la feina i l’esforç del nostre equip de govern.

Maneres de manipular la
informació
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Les recomanacions del mes de Can Milans

MÚSICA

NOVEL·LA

INFANTIL

CINEMA
La vida de David Gale / Alan Parker
Kevin Spacey s'enfronta a un gran repte en aquest
film sobre la pena de mort. El Dr. David Gale és
un professor de la universitat de Texas. Gale està
totalment en contra de la pena de mort. No
obstant això, un bon dia és acusat de violar i
assassinar a una alumna seva. Tres dies abans
de la seva execució, és entrevistat per la periodista
Elizabeth Bloom, qui després de diverses
converses amb David tractarà de provar la seva
innocència.

High School Musical / Kenny Ortega

Durant unes vacances de Nadal, els joves Troy
(popular capità de l’equip de bàsquet) i Gabriella
(molt bona estudiant i membre del Club de
Química) es coneixen. Ambdós descobreixen el
seu interès mutu per la música durant un concurs
de karaoke i decideixen presentar-se al càsting
del musical de l'institut. Quan assoleixen els
seus somnis tothom aprèn una lliçó sobre el
treball en equip, l’acceptació dels altres, i la
importància de ser el que cadascú vol ser, lluny
d’estereotips i condicionants.

Food & Liquor / Lupe Fiasco’s
Food & Liquor és l’àlbum del debut de l’artista
americà de hip hop Lupe Fiasco.  Les cançons
que componen aquest disc mostren la realitat
dels barris baixos americans, de tal manera que
en destaca les seves coses bones i les no tant
bones. De fet, segons el cantant, el nom del disc
fa referència a la gran quantitat de supermercats
d’aliments i begudes alcohòliques que existeixen
a Chicago, la seva ciutat de naixement. Així, els
aliments en són la part bona i les begudes, la
part dolenta. El disc fou nomenat com el millor
àlbum de rap dels Grammys del 2007.

Jo Jones / Smiles
Amb una claredat de toc, un sentit de l’anticipació
únic i una elegància rítmica  impecable, “Papa”
Jo Jones és una icona del seu instrument. Des
que inventés als anys 30 la tècnica moderna de
tocar la bateria, la seva influència s’estén a tots
els estils sorgits en els darrers seixanta anys.
Malgrat això, va preferir treballar com a
acompanyant de grans músics com Billie Holiday,
Lester Young, Teddy Wilson o Count Basie,
enregistrant molt pocs discos sota el seu nom.
Amb un so excel·lent, aquest CD recull una sessió
en trio de 1974 amb Gerry Wiggins al piano i
Major Holley al contrabaix, més 5 temes en
directe on s’afegeix el saxofonista Illinois Jacquet.
Una ocasió per recordar tot un First Class que
mai va perdre el somriure quan actuava.

La suma de los dias  / Isabel Allende
Isabel Allende narra a la seva filla Paula tot el
que va succeir amb la família des de  moment
en què ella mor. El lector viu, juntament amb
l’autora, la superació personal d’una dona
envoltada sempre d’amics i familiars. La seva
historia és emotiva i, alhora plena d’humor,
personatges pintorescos i divertides anècdotes
sobre la complicitat, l’amor, l’esperança, la màgia
i el poder de l’amistat.

Mussa, el fill de Barba-rossa / Joan Pla
Mussa és el fill del terrible pirata Barba-rossa.
Des de ben menut, la seva mare l'ha educat en
la lectura, mentre que el seu pare vol fer d'ell un
pirata temible. El problema és que Mussa només
està interessat pels llibres i per arribar a ser un
gran escriptor. Als 11 anys el seu pare l'embarca
en el seu vaixell perquè comenci a entrenar-se
en la lluita pirata. Què farà Mussa quan abordin
un vaixell mercant, o entrin a Eivissa o a Salou?
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2008: obrint pas cap al Caldes del futur
“On som, què fem, cap on anem”

parla l’alcalde Joaquim Arnó

retransmès en directe per Caldetes Ràdio: 92.3 FM

dissabte 26 de gener, 6 tarda, a la Sala Cultural

“M’agradaria que tots els vostres
projectes i il·lusions per al 2008 es
converteixin en realitat o, si més
no, que gaudim de la salut
necessària per a intentar-ho”

(J. Arnó, alcalde)


