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En Josep Palau i Fabre ens ha deixat

en portada

Dissabte 23 de febrer Josep Palau i Fabre,
el poeta, dramaturg i estudiós de l’obra del
seu amic Picasso moria als 90 anys després
d’una llarga malaltia. “El príncep de les
lletres”, com se l’ha anomenat des de la
Generalitat de Catalunya, deixava enrere
tota una vida lligada a la literatura catalana.
Creu de Sant Jordi, Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes, Medalla d’Honor al Mèrit
Artístic de l’Ajuntament de Barcelona i Fill
adoptiu de Caldes d’Estrac són algunes de
les distincions que en Palau ha rebut al
llarg dels seus 90 anys de vida.

La Fundació Palau obria diumenge 24 de
març al matí les seves portes per acollir
els visitants i, sobretot, aquelles persones
que van voler signar en el llibre de
condolences, per tal de retre el seu personal
homenatge al poeta mort dissabte 23 de
març. Les persones que van signar van
destacar l'obra i trajectòria de Palau i Fabre
i la promoció que va fer de Caldes d'Estrac,
quan va decidir instal·lar-hi el seu llegat.

A banda, el Palau de la Generalitat va ser
l'escenari dilluns 25 de febrer d'un emotiu
acte de comiat al poeta. Hi va assistir una
nodrida representació del món de la cultura
i també de la política, entre ells, el president
de la Generalitat, José Montilla, el
vicepresident del govern, Josep-Lluís Carod
Rovira, el conseller de Cultura i Mitjans de
Comunicació, Joan Manuel Tresserras,
l’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó i
l’exalcalde, Josep M. Freixas. La cantant
Maria del Mar Bonet i l'actriu Montserrat
Carulla posaven veu a textos de Palau i
Fabre, qui a banda de poeta era també
dramaturg, traductor, assagista i, sobretot,
un dels principals experts en l'obra i la vida
de Pablo Picasso, de qui va ser amic
personal.

En sortir de la Generalitat, la comitiva
fúnebre es va dirigir a Caldes, on Palau i
Fabre havia de ser enterrat. Un centenar
de persones esperaven l’arribada del fèretre
per donar l'últim adéu al poeta a peus de
la fundació que duu el seu nom, la Fundació
Palau. El delegat del govern a Catalunya,
exalcalde de Caldes i patró d’honor de la
Fundació Palau, Joan Rangel, va intervenir
per recordar que “ara fa cinc anys ens
reuníem tots per festejar la inauguració de
la Fundació Palau” i va afegir que “la gent
de Caldes s’estimava Palau i en Palau

s’estimava Caldes”. Entre els presents
destacaven familiars, amics, representants
institucionals -entre els que es trobaven
l’alcalde, Joaquim Arnó, la resta de l’equip
de govern i els regidors de l’oposició-,
representants de la Fundació amb els seu
director, Josep Sampera, i personalitats del
món artístic i cultural com Jordi Coca,
David Castillo, Hermann Bonnín,
Montserrat Carulla, Rosa Vergés, Maria
del Mar Bonet o el poeta Perejaume. La
comitiva es va dirigir, tot seguit, al cementiri
de Caldes on descansen les despulles de
Josep Palau i Fabre. Abans, el poeta
Perejaume va llegir Comiat, un dels primers
poemes del desaparegut autor.

En Palau ja descansa al cementiri de Caldes
però el seu esperit i la seva trajectòria
artística continuen ben vius al bell cor del
municipi. La posada en marxa de la
Fundació Palau l’any 2003 ha estat el seu
particular somni fet realitat. Un somni del

que Caldes forma part, un fet del que tot
el municipi s’enorgulleix. En conèixer la
desaparició d’en Palau, van ser molts els
veïns que es van acostar fins a la seu de la
Fundació per escriure unes ratlles i signar
en el llibre de condol que la institució va
obrir. I és que són molts els caldencs que
han volgut donar les gràcies a en Palau i
Fabre per posar el nom de Caldes en un
lloc destacat de la cultura no només
catalana sinó d’arreu del món mitjançant
l’activitat de la Fundació que duu el seu
nom.

La Fundació Palau es va inaugurar al mes
de maig de l’any 2003 i té com a vocació
conservar, exhibir i difondre el fons artístic
i documental de Josep Palau i Fabre. A
més, disposa d’un important fons
documental i bibliogràfic sobre Picasso i
l'art i la literatura catalanes del segle XX,
destinat tant a públic nacional com
internacional, i organitza exposicions
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temporals,  conferències i  altres
manifestacions culturals al voltant de
qualsevol de les diferents variants de la
creació artística, sigui en el terreny plàstic,
teatral o poètic.

A més de les sales d’exposicions
permanents, la Fundació organitza
diferents activitats relacionades amb les
arts plàstiques i la literatura, així com
exposicions temporals i el Festival de
Poesia de Caldes d’Estrac “Poesia i +”
que té lloc a l’estiu.

Palau i Fabre, fill adoptiu de Caldes

El 22 d'abril de 2007 l’Ajuntament de Caldes
nomenava Josep Palau i Fabre fill adoptiu
del municipi, un dia després del seu
aniversari, com a mostra de reconeixement
i gratitud per establir-hi la fundació que
porta el seu nom.

El llavors alcalde, Josep Maria Freixas, li
lliurava el pergamí on consta el títol de fill
adoptiu del poble que l'Ajuntament en Ple
va acordar atorgar al Príncep de les Lletres,
com ha definit la Generalitat de Catalunya
a Josep Palau i Fabre. L’acte va omplir de
gom a gom la sala cultural municipal i va
comptar amb la intervenció de diverses
persones, entre les quals destacava el patró
d’honor i actual delegat del govern espanyol
a Catalunya, el caldenc Joan Rangel, qui
declarava: “la Fundació Palau s'ha convertit
en el vaixell insígnia de Caldes, ja que el
termalisme i la cultura sempre n’han estat
els eixos".

Josep Palau assegurava que la distinció
com a fill adoptiu de Caldes "és més una
sorpresa que altra cosa, perquè jo no he vingut
a aquest poble perquè em facin homenatges,
però he estat més apreciat del que m'esperava,
i en aquest sentit m'afalaga molt".

El Príncep de les Lletres, Josep Palau i
Fabre (1917-2008)

Poeta, dramaturg, contista i assagista, en
Palau ha estat una de les figures més
importants de la literatura catalana del
segle XX, a més d'un dels especialistes
més prestigiosos en l'àmbit mundial sobre
la vida i l'obra de Pablo Picasso, del qual
també era amic personal. Doble assaig sobre
Picasso (1964), El Gernika de Picasso (1979)
o Picasso cubisme (1990) són alguns dels
seus estudis més destacats sobre aquest
artista. A més, Palau i Fabre ha connectat
la cultura catalana amb els corrents artístics
més importants d'aquest segle gràcies a
la seva relació amb personalitats com ara
Picasso, Artaud, Octavio Paz, Cocteau i
Lorca, entre d'altres.

La Fundació Palau exhibeix de forma
permanent una part del seu fons artístic,
del qual destaca sobretot una sala dedicada
íntegrament a Picasso en què, a més de
contemplar la creació del geni amb
tècniques diferents, es comprova també
la relació d'amistat que tots dos van
mantenir durant molts anys. A més, integra
un important fons documental i bibliogràfic
sobre Picasso i l'art i la literatura catalanes
del segle XX, així com una sala dedicada a
artistes contemporanis.

Cercle de Lectors/Galàxia Gutenberg, que
ja havia publicat l’obra completa de Palau
i Fabre, es farà càrrec de la seva obra i
editarà els textos inèdits que s’estan
recuperant mitjançant l’arxiu de la Fundació
Palau.

Fotografia cedida per la Fundació Palau
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El PSC guanya les eleccions a Caldes

En una jornada sense cap incidència digna
de menció i un cop escrutades les butlletes
de votació dels 1.384 caldencs i caldenques
que varen acudir a dipositar-les al col·legi
electoral situat a la Sala Cultural de
l’Ajuntament, el resultat va atorgar la victòria
al PSC per primera vegada a la història en
unes eleccions generals.

Seguint la tònica general de tot Catalunya,
els socialistes s’han imposat i han avantatjat
CiU per 43 vots de diferència, donant la
volta al resultat de les votacions del 2004
en què CiU va quedar en primera posició
per 27 vots diferencials.

De la lectura dels resultats, a més del ja
comentat, destaca la forta davallada de
vots d’ERC i el manteniment, més o menys
exacte de PP i IC-V.

Resultats anys anteriors

9M Eleccions Generals

Nota d’edició

Aquest butlletí s’edita i reparteix just després de la jornada electoral del 9 de març per així respectar la normativa
vigent de no interferir en la campanya electoral. Aquesta circumstància motiva que algunes informacions que
s’hi contenen ja no siguin d’estricta actualitat, si bé el seu indubtable interès en justifica la seva publicació.
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Amb el títol “2008: obrint pas cap al Caldes del futur”, una seixantena de persones van assistir el passat 26
de gener a una sessió pública informativa en la que l’alcalde, Joaquim Arnó, va fer un repàs de la feina feta
per l’equip de govern que ell mateix encapçala durant els primer mesos de legislatura.

L'alcalde fa balanç dels primers mesos al
capdavant de l’Ajuntament

L’alcalde va informar que té la intenció
d’organitzar altres sessions de caràcter
públic per explicar al poble de Caldes la
gestió a l’Ajuntament perquè “la
transparència és el nostre lema”. Arnó va
destacar la situació amb la que es van
trobar l’Ajuntament en accedir al govern
municipal després de guanyar les eleccions
del 27 de maig amb majoria absoluta.
Primer va destacar les diferències quant a
l’organització municipal respecte a
l’anterior govern i va dir que “abans la
gestió estava centalitzada en una gerència
potent i els regidors tenien unes
reposabilitats i tasques difuses”, va afegir,
“ara l’alcalde i els regidors tenen més
dedicació, més responsabilitats i les seves
competències estan clarament definides”.

L’alcalde va explicar que “ens hem trobat
una situació econòmica una mica fosca.
Ben aviat, però, tindrem els resultats de
l’auditoria que hem encarregat” i va avançar
que “si haguéssim continuat amb el ritme
de despeses dels últims mesos de govern
socialista, avui parlaríem d’un deute
important”.

Joaquim Arnó va fer un breu repàs a les
obres que s’estan realitzant a Caldes i va
informar els presents sobre actuacions
com la varada, la piscina i els vestidors del
pavelló, les obres de reforma del mercat
municipal i la construcció d’un pas de
vianants directe de l’aparcament a l’estació
de Renfe.

Arnó va lamentar que “hem hagut de
prendre decisions a mida que anàvem
descobrint coses que inicialment
desconeixíem”. Un bon exemple ha estat
l’augment de tres impostos per sobre de
l’IPC (+3,5%): l’IBI, la brossa i les llicències
urbanístiques. La resta de taxes i
ordenances han experimentat un augment
del 3,5% per sota de l’IPC que ha estat xifrat
en un 4,21%.

L’alcalde de Caldes va continuar el seu
discurs amb una projecció que avançava
els futurs projectes previstos per al
municipi. Així, Arnó va explicar que ja es
disposa del nou projecte del Pla de les
Escoles “sense túnel”. Amb aquest projecte,
“aconseguim eliminar el binomi

túnel/escola, generem un espai verd públic
de més 8.000m2 i  concentrem
l’edificabilitat privada en un únic sector
sense incrementar el sostre edificable”. Per
Arnó, “aquest nou projecte ha estat el
símbol d’aquest govern, fins i tot en període
electoral perquè el vam defensar
aferrissadament”. A més, va destacar que
“amb diàleg s’aconsegueixen moltes
coses”, fent referència a la posició de
l’anterior govern del PSC en aquesta
qüestió. Arnó va afegir que “nosaltres hem
dialogat i hem exigit una nou traçat”.

Quant al tema del pavelló poliesportiu
municipal, Arnó va destacar que “les
irregularitats existents ens han portat a
prendre decisions” i va explicar el mal estat
en el que l’Ajuntament s’ha trobat les
instal·lacions, mostrant les fotografies
corresponents. “En aquesta situació de
degradació, els nostres fills i filles acudien
a aquestes instal·lacions esportives”, va
concloure.

En la part final de  la sessió pública, l’alcalde
va explicar les prioritats del seu equip de
govern, destacant de forma especial “els
serveis a les persones, que és el que més
ens diferencia de l’anterior govern”. En
aquest sentit, Joaquim Arnó va reconèixer

que “dedicar íntegrament una regidora a
les polítiques d’atenció a les persones ha
estat la millor inversió que hem pogut fer,
amb un salt qualitatiu en polítiques
d’ocupació, joventut, atenció social i
sanitat”.

L’alcalde també va avançar la voluntat de
fer de Caldes un municipi sostenible. I
entre les primeres actuacions a fer va
destacar “la instal·lació de plaques
fotovoltaiques a l’aparcament situat a
l’entrada de Caldes, al costat de l’N-II. Una
instal·lació que ampliarem a d’altres
indrets”.

Finalment, l’alcalde de Caldes va anunciar
la voluntat de l’Ajuntament  de potenciar
la recollida selectiva per reduir sobretot els
costos de la factura de la brossa, a més
del beneficies mediambientals que aporta
el sistema.

Al final de la intervenció de l’alcalde de
Caldes, diferents veïns i veïnes van
participar de la sessió amb preguntes
diverses referents a projectes ja en marxa
o de futur. Cal destacar que l’alcalde va
rebre un fort aplaudiment pel seu projecte
de Pla de les Escoles amb la supressió del
túnel inicialment previst.
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L’alcalde presenta el nou “Pla de les
Escoles”, sense cap túnel

En una sessió pública informativa, l’alcalde de Caldes, Joaquim
Arnó, va presentar dissabte 26 de gener el seu projecte de Pla
de les Escoles en què suprimeix el túnel que havia de passar per
sota de l’actual escola i es guanyen més de 3.000m2 de zones
verdes públiques. Arnó explicava que amb el nou projecte,
“aconseguim eliminar el binomi túnel/escola, generem un espai
verd públic de més 8.000m2 i concentrem l’edificabilitat privada
en un únic sector, sense incrementar el sostre edificable”. Segons
l’alcalde també es millora la vialitat amb un nou eix.  Per a Arnó,
“aquest nou projecte ha estat el símbol del nostre govern, fins i
tot en període electoral perquè el vam defensar aferrissadament”.

Cal recordar que el Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM)
de Caldes d’Estrac establia un traçat quant al Pla de les Escoles,
que es va modificar l’any 2004 amb la incorporació d’un túnel
per sota del pati de l’actual escola de Caldes, una sortida nord
del municipi, camí de Sant Vicenç de Montalt. L’AMPA del centre,
així com un ampli sector de veïns, s’hi van oposar en el seu
moment. El grup municipal de CiU també n’era contrari i fins i
tot va interposar un recurs d’alçada contra el projecte de la
Generalitat.

La proposta del govern municipal, sorgit arran les darreres
eleccions municipals, no incrementa el sostre edificable i concentra
aquesta edificabilitat en una sola zona a tocar de l’actual traçat

de la carretera. També s’ha previst concentrar les zones de cessió
per a futurs equipaments al costat de l’actual centre escolar,  en
un sector de més de 3.000 m2. Com va explicar l’alcalde, “en
aquest sector es podria construir una nova escola de dues línies
perquè si sumem aquests metres quadrats als 4.000 que
actualment ocupa el centre escolar, són 7.000 m2 totals, que és
el que sol·licita el departament d’Educació per a construir el nou
centre educatiu”.

Un Pla polèmic

El 7 de novembre de 2005, el govern del PSC va aprovar incialment
el Pla Parcial de les Escoles, mitjançant el qual el consistori caldenc
obtenia uns terrenys de 15.000 m2 al costat de les dues escoles a
canvi que els propietaris d’aquest sòl construïssin 39 habitatges
d’acord amb el Pla General del 1984.

El que més polèmica va aixecar va ser que aquest Pla preveia la
construcció d’un nou vial d’accés que afectava en forma de
semitúnel el pati de l’actual escola. Aquest pas va provocar la
protesta dels pares i mares del CEIP Sagrada Família, que s’hi
van oposar des del principi perquè entenien que suposava un
perill la construcció d’aquest petit túnel sota el pati del centre
escolar. L’AMPA de l’escola no va deixar de moure’s per aconseguir
aturar el Pla, traslladant el seu desacord als departaments
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d’Ensenyament i Obres Públiques de la Generalitat, al Síndic de
Greuges per a temes d’infància i a la Federació de Mares i Pares
d’Alumnes de Catalunya (FAPAC).

Per la seva banda, el grup municipal de CiU, aleshores a l’oposició,
es va abstenir en l’aprovació del Pla Parcial de les Escoles perquè
considerava que abans de tirar-lo endavant s’havia d’haver fet
un estudi geològic, d’impacte ambiental i/o acústic. Els
nacionalistes van presentar diverses al·legacions per millorar el
projecte incial, com ara la creació de l’entrada principal als centres
per la nova zona d’equipaments a tocar de l’escola bressol o la
concentració de les zones d’equipaments del nord de les escoles
mitjançant la perllongació del fals túnel.

L’equip de govern del PSC assegurava entretant que el Pla Parcial
oferia les millors possibilitats de totes les que s’havien estudiat
i estava del tot decidit a tirar-lo endavant. CiU, però, va guanyar
les eleccions del passat maig de 2007 amb majoria absoluta i,
en accedir el govern, es va posar a treballar en aquest polèmic
Pla.

Els resultats d’aquesta tasca arribaven a finals del mes de
setembre, quan la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat
va respondre afirmativament a l’escrit que li havia adreçat l’alcalde,
Joaquim Arnó, i acceptava la paralització de la tramitació
administrativa i urbanística del Pla de les Escoles fins que no
s’arbitrés una proposta alternativa. A partir d’aquí, les tres parts
implicades -promotors, Ajuntament i Generalitat- es van posar
a treballar de forma conjunta i coordinada per trobar una solució

alternativa que respectés els drets i la seguretat de tots.

El nou projecte és fruit de les converses mantingudes a tres
bandes i les llargues negociacions dutes a terme per l’equip de
govern. Com explica l’alcalde, Joaquim Arnó, “amb diàleg
s’aconsegueixen moltes coses, i nosaltres parlant hem exigit un
altre traçat amb un nou vial que no passa per sota de les escoles.
La veritat és que ens en sentim molt satisfets”.
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El passat 20 de febrer va reiniciar-se
l’activitat esportiva a les instal·lacions del
pavelló poliesportiu municipal. Dos dies
abans un ple extraordinari aprovava, amb
els vots a favor de l’equip de govern  de
CiU i en contra del PSC, l’inventari de béns
i material del poliesportiu i el canvi de
model de gestió anterior -una concessió a
tercers- a l’administració directa per part
de l’Ajuntament de Caldes, que es realitzarà
d’acord amb l’ordenança fiscal i el
reglament de funcionament vigents
actualment.

Aquest va ser el darrer tràmit administratiu
perquè la gestió del pavelló poliesportiu
municipal passés a mans de l’Ajuntament.
D’aquesta manera es culmina un acte
administratiu  que començava ara fa set
mesos i en base al qual s’ha rescindit el
contracte i es reverteixen les instal·lacions
municipals, el poliesportiu i annexos a
l’Ajuntament de Caldes perquè en dugui
una gestió directa. La pista esportiva la
gestionarà directament l’Ajuntament a
través dels tècnics municipals  i la zona de
bar-restaurant s’externalitzarà mitjançant
una nova concessió, els ingressos de la
qual es revertiran en el pagament del
condicionament i millora de la pista.

El dia 7 de febrer, l’Ajuntament de Caldes
obria oficialment les instal·lacions
esportives del pavelló per posar fi al procés
que va finalitzar amb el ple de dilluns 20
de febrer. Com va explicar aleshores
l’alcalde, Joaquim Arnó,  “hem arribat a
aquesta situació per l’incompliment del
plec de clàusules que tenia el concessionari
envers la població de Caldes i
l’Ajuntament”. A partir d’ara, l’objectiu de
l’equip de govern és el de gestionar les
instal·lacions esportives municipals, donar

El pavelló poliesportiu torna a funcionar bé

concessió al bar del poliesportiu i, sobretot,
procurar que les entitats de Caldes puguin
practicar l’esport de forma gratuïta, sobretot
l’esport base. L’alcalde explicava que “fins
ara el pavelló ha patit una situació força
anòmala perquè no estàvem donant el
servei que havíem de donar”.

La situació irregular dura des de l’any 2003
però va ser des de mitjans de l’any 2006
a principis del 2007 quan la situació va
esdevenir “estrambòtica”, segons l’alcalde.
“Fins i tot hi ha denúncies del departament
de Jocs i Espectacles de la Generalitat,
denúncies de treballadors...”. Joaquim Arnó
afegeix, “s’han dut a terme irregularitats o
males pràctiques de les que hem donat
compte en el Ple Extraordinari del passat
15 de gener en què vam aprovar l’extinció
de la concessió del servei per part de
l’empresa Caldesport”.

Entre les situacions irregulars, el govern fa
incidència en la manca de manteniment,
la brutícia, l’incompliment d’horaris però,
sobretot, en el tancament unilateral de les
instal· lacions –des de l’agost- i

l’acomiadament dels treballadors. Joaquim
Arnó ha dit que “hem de garantir no només
que les instal·lacions estiguin obertes, sinó
també que es doni el servei. En acomiadar
els treballadors, no es donava el servei de
gimnàs, de pavelló, de restaurant, etc. I
això no ho pot consentir una administració
pública”.

El mal funcionament d’aquest equipament
esportiu ha perjudicat especialment cinc
entitats esportives locals que l’utilitzaven,
a banda de tots aquells usuaris que
individualment practicaven esport, ja sigui
gimnàs o individualment, a la pista
esportiva. L’Ajuntament té la voluntat
d’aconseguir el retorn a les instal·lacions
municipals de totes aquestes persones
“amb l’objectiu de generar més activitat, i
potenciar la pràctica esportiva dels més
petits a Caldes”.

Paral·lelament al retorn de l’activitat
esportiva al pavelló, l’Ajuntament realitza
algunes obres de millora de les
instal·lacions, que es trobaven en un estat
molt evident de deteriorament.

LA COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA DE LA GENERALITAT INFORMA FAVORABLEMENT
LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DEL POLIESPORTIU

Quan el Ple de l’Ajuntament del passat 15 de gener va prendre la decisió de rescindir el
contracte administratiu de concessió del servei públic del poliesportiu, encara no s’havia
rebut el dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat que, de fet,
el va emetre al límit del temps legal de què disposa per a fer-ho. L’alcalde va dir que s’havia
rebut comunicació verbal de que era favorable al procés seguit per l’Ajuntament, fet aquest
que s’afegia a les altres motivacions que justificaven la resolució de la concessió.

Ara el dictamen ja s’ha rebut i el text no admet cap dubte. És favorable al procediment emprat
per l’Ajuntament fins al punt que afegeix la possibilitat de demanar indemnització al
concessionari per danys i perjudicis per la seva actuació durant els mesos en què va ser el
titular del servei.
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L’Ajuntament no vol els alumnes caldencs
de secundària en barracons

El regidor d’Educació, Francesc Garcia,
ha adreçat una carta al departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya
en què sol·licita mantenir els alumnes de
secundària en la seva actual adscripció i
no canviar - los  a l  nou Inst i tut
d’Ensenyament Secundari (IES) que el
govern català ha de construir a Sant Vicenç
de Montalt, “fins que es garanteixin les
condicions òptimes per l´educació dels
joves i s’expliqui, per part del Departament,
el cronograma establert i la infraestructura
de què es disposarà”.

La postura del consistori caldenc consisteix
en estalviar als alumnes fer classes als
mòduls prefabricats eventuals fins que la
Generalitat acabi les obres del nou institut
o que es garanteixi una formació de qualitat
com fins ara. Segons el regidor d’Educació,
Francesc Garcia, “quan l’IES estigui
construït, el criteri de proximitat haurà de
prevaldre a l’hora de considerar l’adscripció
dels alumnes de Caldes”.

L’equip de govern sol·licita al departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya que no traslladi els alumnes fins que el nou centre de
Sant Vicenç de Montalt ofereixi garanties òptimes per a la docència

Un nou IES a Sant Vicenç de Montalt

Aquest va ser un dels compromisos que
adquiria el delegat territorial del
Departament d’Educació de la Generalitat,
Camil Fortuny, en la reunió que el passat
26 de juliol va mantenir amb els alcaldes
de les tres viles de Caldes d’Estrac,
Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt,
Joaquim Arnó, Bernat Graupera i Miquel
Àngel Martínez, respectivament. En aquesta
reunió, el representant de la Generalitat es
va comprometre a impulsar la construcció
d’un nou centre d’ensenyament secundari
a Sant Vicenç de Montalt per resoldre la
saturació actualment existent a l’IES de
Llavaneres, que rep els alumnes de les tres
poblacions veïnes.

Amb la posada en marxa del nou centre,
Llavaneres podrà iniciar, la tardor del 2008,
els tràmits perquè l’IES del municipi ofereixi
estudis de grau mig. Segons va anunciar
durant l’esmentada reunió el delegat

Territorial d’Ensenyament, el departament
preveu instal·lar els primers mòduls
provisionals en un solar d’uns 7.600 m2
de terreny al Sot del Camp, que
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
ha cedit a la Generalitat pel curs 2008-
2009. El centre s’estrenarà amb dues
primeres aules de 1r d’ESO, per a 55
alumnes.

Els alumnes de Sant Vicenç que actualment
cursen l’ensenyament secundari a
Llavaneres acabaran els seus estudis al
mateix centre, però els nois i noies de Sant
Vicenç que comencin l’ESO a partir del
curs 2008-2009 ho faran ja al nou
equipament, on també hi aniran, en un
futur, els alumnes de Caldes d’Estrac, que
tindran el desplaçament i el menjador
gratuïts.

E l  c re i xement  de l  nou cent re
d’ensenyament serà progressiu, s’anirà
ampliant fins a completar tots els cursos
d’ESO i de batxillerat a mesura que els
alumnes vagin passant de curs. La previsió
del Departament és que el gener del 2008
s’encarregui la redacció del projecte de
construcció de l’edifici definitiu.

Es posa en coneixement de la ciutadania en general que davant
la situació de sequera que pateix el país -deguda a la insuficiència
de pluges en tot el territori nacional que ha minvat els  cabals
a rius i afluents, així com els  nivells d´aqüífers, el que comporta
reducció de les reserves d´aigua i permet vaticinar que, si es
manté la situació actual, aviat es poden produir problemes  per
l’abastiment públic d’aigua potable.

En previsió d’això, el Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya va dictar el decret  84/2007, de 3 d´abril,
d´adopció de mesures excepcionals i d´emergència en relació
amb la utilització dels recursos hídrics, on es prohibeix
obligatòriament l´ús d´aigua potable en els següents supòsits:

1. Reg de jardins, prats, horts, zones verdes i esportives, de
caràcter públic o privat.

2. Reg o aigualeig de vials, carrers, sendes i voreres, de caràcter
públic o privat.

3. Emplenament de piscines, estanys i fonts, privats o públics.

4. Fonts de consum humà que no disposin d´elements automàtics
de tancament.

5. Rentat de mànega de tota mena de vehicles exceptuant l´efectuat
per una empresa dedicada a aquesta activitat.

Per la nostra banda us preguem que  també  tingueu en compte
els següents

CONSELLS  D’ESTALVI  D’AIGUA POTABLE  EN EL SEU ÚS
DOMÈSTIC:

·Tanqueu l´aixeta mentre us ensaboneu les mans, us renteu les dents
o us afaiteu.

·Preneu una dutxa en lloc d´un bany. Estalviareu 100 litres d´aigua.

·Repareu totes les aixetes i cisternes que gotegin. Una aixeta que
goteja pot perdre fins a 50 litres d´aigua al dia i una cisterna fins a
250 litres al dia

·Utilitzeu la rentadora i el rentaplats només quan estiguin ben plens
i si és possible utilitzeu els programes curts.

·Utilitzeu el vàter per la seva funció. No el feu servir de cendrer o
paperera. Tireu de la cadena només quan sigui necessari.

·Utilitzeu l´escombra enlloc de la mànega per netejar patis i terrasses

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

CALDES D'ESTRAC, 18 de febrer de 2008.

L'ALCALDE,

Joaquim Arnó i Porras

BAN
COMBATIM LA SEQUERA ESTALVIANT L’AIGUA



10

notícies

La voluntat de la regidoria d’Acció Social de Caldes i de la
d’Ocupació i Promoció Econòmica de Sant Vicenç de Montalt
és potenciar el desenvolupament social i econòmic d’ambdós
municipis i facilitar l’accés dels seus ciutadans a aquells serveis
que no poden prestar individualment en l’àmbit de la promoció
econòmica i el desenvolupament local. Així, i per dur a terme
polítiques de dinamització del mercat laboral, formació i
assessorament empresarial i assessorament a nous emprenedors,
les dues regidories han elaborat un conveni de col·laboració que
el Ple de Caldes aprovava el 28 de gener, amb els vots favorables
de l’equip de govern de CiU.

Les accions establertes en l’esmentat conveni entre els
Ajuntaments de Caldes d’Estrac i Sant Vicenç de Montalt són
les següents:

 Dinamització del mercat laboral

 Assessorament empresarial i a nous emprenedors

 Formació adreçada a aturats, treballadors en actiu i
programació de formació específica per a empreses
creades o de nova creació

 Altres projectes relacionats amb les polítiques actives
per a l’ocupació i amb el desenvolupament local

 Promoure el desenvolupament de polítiques locals al
territori que afavoreixin l’esperit emprenedor, la millora
de l’ocupació, la igualtat davant l’ocupació i l’articulació
del territori

 Afavorir l’intercanvi d’experiències, pràctiques i projectes
desenvolupant una estratègia de xarxa de serveis

El conveni preveu l’ampliació de la jornada laboral de la tècnica
d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt perquè
pugui dur a terme el Servei de Dinamització del Mercat de Treball

Acord entre Caldes i Sant Vicenç de Montalt en temes
d’ocupació i promoció econòmica
Els alcaldes de Caldes d’Estrac i Sant Vicenç de Montalt, Joaquim Arnó (CiU) i Miquel Àngel Martínez (CiU),
respectivament, van signar un conveni de col·laboració entre ambdós municipis en els àmbits d’ocupació i
promoció econòmica. El nou acord, que es va signar el passat 12 de febrer, té com a objectiu treballar de forma
conjunta polítiques actives d’ocupació. Entre altres punts, el conveni inclou el servei d’una insertora laboral a
Caldes

a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. Com explicava la regidora
d’Acció Social, Helena Gallardo, en el Ple de Caldes celebrat el
passat 28 de gener, “la tècnica realitzarà 14 hores setmanals a
Caldes (el 37,33% de la jornada completa), i 20h/s a Sant Vicenç
de Montalt (53,33% de la jornada completa). Els dimarts i dijous
de 8 del matí a 3 de la tarda, la tècnica estarà a Caldes d’Estrac”.
Per a Gallardo l’acord significa que “per primera vegada els
ciutadans de Caldes tindran una insertora laboral al seu servei”.

Ambdós ajuntaments posen a disposició dels usuaris diferents
recursos com ara:

 Servei d’ocupació adherit a la Xarxa Xalox Intermediació
(borsa de treball, orientació, assessorament laboral i
formatiu, i ofertes de treball gestionades)

 Material d’orientació i d’assessorament en tècniques
de recerca de feina

 Projectes de plans d’ocupació

 Club de feina, alfabetització digital i atenció a col·lectius
amb risc d’exclusió social

 Assessorament empresarial i a nous emprenedors (Punt
d’informació)

 Programació conjunta de cursos adreçats a persones
en atur, treballadors en actiu, empreses existents i nous
emprenedors

 Tallers de sensibilització a les noves tecnologies i al
programari lliure

 Equipament de promoció econòmica per a formació,
assessorament i xerrades

 Casal de joves per accions orientades als joves i
biblioteca per a tallers o Club de Feina

Tant l’Ajuntament de Caldes com el de Sant Vicenç de Montalt
vetllaran per assolir els objectius establerts en el conveni i faran
les propostes adients per millorar els projectes i garantir-ne la
bona marxa.
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El passat 15 de febrer els ajuntaments de Les 3 Viles,
Caldes d’Estrac, Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç
de Montalt van signar un conveni per garantir una millor
seguretat ciutadana als seus veïns. L’acord es va signar a
Llavaneres en un trobada a la qual van assistir els alcaldes
dels tres municipis, Joaquim Arnó, Bernat Graupera i Miquel
Àngel Martínez, respectivament, el regidor de Governació
de Llavaneres, Juan Manuel García i els inspectors de les
tres policies locals.

L’objectiu del conveni és la coordinació dels cossos de
seguretat dels tres municipis i estableix uns principis de
cooperació, col·laboració i auxili mutus entre les Policies
Locals. Aquests principis de cooperació són molt amplis
i contemplen actuacions molt diverses.

Aquests són els principis de cooperació i coordinació que
fixarà l'acord:

1. Promoure l´homogeneïtzació dels mitjans tècnics, la
uniformitat i la retolació dels vehicles.

2. Establir un sistema d’informació recíproca.

3. Formació conjunta i homogènia.

Caldes signa un acord amb Llavanerers i Sant Vicenç
per a la millora de la seguretat ciutadana
Els ajuntaments de Les 3 Viles signen un conveni que referma la voluntat d’avançar en la mancomunació de
serveis

4. Cooperació eventual entre els diferents cossos policials
per atendre necessitats urgents temporals i/o
extraordinàries.

5. Adquirir i compartir recursos materials.

6. Establir una xarxa de transmissions via ràdio conjunta
per ser utilitzada en casos relacionats amb seguretat
ciutadana, protecció civil i altres necessitats o urgències.

7. Participar conjuntament, els caps i comandaments
de les Policies Locals, en els processos de selecció
d´agents i comandaments de llurs policies.

L'interès per aquesta iniciativa de Les 3 Viles ja s'ha
començat a fer evident per part d'altres municipis catalans,
que s'han posat en contacte amb els tres municipis per
aplicar l'acord al seu territori. Alguns dels municipis que
s'hi han interessat són Argentona, Torredembarra i Santa
Eulàlia de Ronçana. Tot i que es tracta d'un compromís
de col·laboració a tres bandes, aquest tipus de relació
només pot signar-se entre municipis limítrofs, d'acord
amb la Conselleria d'Interior.

Fotografia de Jaume Raventós
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La petició l’ha fet directament l’Ajuntament
al Consell Comarcal del Maresme –després
d’aprovar-la per Ple- per ser aquest
l’organisme encarregat de gestionar les
subvencions que atorga la Generalitat de
Catalunya –a través del Departament
d’Acció Social- per a subvencionar
parcialment els equips d’atenció social
primària als ajuntaments de la comarca.
Amb l’entrada en vigor de la nova Llei de
Serveis Socials i la nomenada Llei de la
Dependència, els consistoris catalans han
hagut de fer un replantejament tant a nivell
de funcionament com de finançament dels
serveis socials que presten.

En el cas de Caldes, la regidoria de Serveis
Socials ha previst un increment del personal
destinat a l’atenció social, així com beques
i ajudes, amb un cost de 125.000 euros,
dels quals en sol·licita 85.000 al Consell
Comarcal del Maresme per l’any 2008.
Actualment, aquest organisme comarcal
fa un aportació de 21.184 euros per a
finançar els programes d’atenció social
primària, servei d’ajut a domicili, equips
d’atenció a la infància i adolescència en
situació de risc, PRODEP, transport
adaptat, polítiques migratòries i serveis de
resposta urgent a persones víctimes de
violència domèstica.

La regidora de Serveis Socials, Helena
Gallardo, responsable de la iniciativa,
explicava que “ens hem marcat com a
objectiu polític el servei a les persones i
l’atenció a les seves necessitats”, va afegir,
“amb el nou marc normatiu de la Llei de
Dependència i la Llei de Serveis Socials
entrem en una nova fase pel que fa a la
necessitat d’incrementar els pressupostos
en política social”.  Segons les dades
obtingudes per un informe realitzat per
l’Ajuntament en l’àmbit dels serveis
d’atenció social, “hi ha la necessitat urgent
d’ampliar l’equip de Serveis Socials a
jornada completa, afegint una altra
treballadora social i un psicòleg, per poder
assolir els objectius que marca la nova llei
i formar part del pla de gestió que s’integra
dins la Llei de Dependència”.

L’Ajuntament vol incrementar les prestacions dels Serveis
Socials
L’Ajuntament ha presentat una sol·licitud a la Generalitat a través del Consell Comarcal del Maresme perquè
augmenti l’aportació econòmica destinada a Serveis Socials fins a un total de 85.000 euros per l’any 2008.
Aquest increment es destinarà, íntegrament, a l’ampliació de personal que presta actualment el seu servei a
l’Ajuntament de Caldes. L’entrada en vigor d’una nova Llei de Serveis Socials i de la Llei de Dependència
obliguen el consistori a replantejar el funcionament i finançament del serveis que presta. A més,  l’envelliment
de la població de Caldes i l’arribada d’estrangers en els darrers anys fan necessari ampliar la plantilla de
personal que presten els Serveis Socials municipals.

Diversos indicadors fan que l’Ajuntament
decideixi demanar un increment de
l’esmentat ajut per cobrir l’ampliació de
personal. Segons l’informe emès per
Serveis Socials municipals, en tancar l’any
2007 s’han obert 84 expedients nous i
s’està treballant amb un total de 170
expedients, el temps d’espera per a una
entrevista no urgent és d’un més vista,
s’han efectuat 520 entrevistes durant l’any
passat i s’ha atorgat més d’un 50% més
de beques que en l’any anterior. Helena
Gallardo afirma que “dels  170 expedients
oberts  en l ’actual i ta t  s ’atenen
aproximadament unes 500 persones d’una
població de 2.782 -dades del padró
d’habitants del 28 de novembre de 2007-
i d’aquestes, unes 500 són usuàries de
Serveis Socials” i conclou que “estem
atenent aproximadament més d’un 18%
de les persones empadronades a Caldes
d’Estrac”.

Cal tenir en compte també altres aspectes
rellevants com “l’envelliment de la població,
és a dir, de persones majors de 60 anys,
que ha estat d’un 24%, i la massiva arribada
d’estrangers en els últims anys, el que fa

de Caldes un municipi multicultural”,
explica la regidora de Serveis Socials.

Quant al desplegament a Caldes de la  Llei
de Dependència, ja s’han atès 25 casos, 6
dels quals estan aprovats, fet que implicarà
un Pla Individual d’Atenció (PIA) per a
cadascun d’ells. Tenint en compte que la
població major de 60 anys és del 24%,
“només que s’hagués d’atendre un 10%
d’aquest col·lectiu, estaríem parlant d’uns
300 plans individuals per acomplir la Llei,
fet del tot impossible tenint en compte que
l’equip ni tan sols fa jornada completa”,
explica la regidora.

Per la seva part, l’alcalde, Joaquim Arnó,
destacava en el Ple del passat 28 de gener
que la prioritat del seu govern són les
persones i argumentava que una bona
mostra ha estat “establir la figura d’una
persona responsable de coordinar i
impulsar aquestes polítiques, així com la
de gestionar la seva execució en
col·laboració amb l’equip de professionals
adequat i amb la destinació dels recursos
econòmics i materials necessaris” fent
referència a la regidora, Helena Gallardo.
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La nova Llei de Serveis Socials aprovada en el Ple
del Parlament de Catalunya, en sessió del 3 d’octubre
del 2007, fixa entre d’altres les següents qüestions
que són de capital importància per entendre les
peticions que formula l’Ajuntament de Caldes en la
moció que va aprovar el Ple Municipal.

Art 60, 1.

- L’Administració de la Generalitat té la responsabilitat
de garantir els recursos necessaris perquè l’ordenació
i la provisió dels serveis socials que estableix aquesta
llei es compleixin adequadament.

Art 62, 1.

- Els ajuntaments i l’Administració de la Generalitat
comparteixen el finançament dels serveis socials
bàsics, incloent-hi els equips de serveis socials, els
programes i projectes, el servei d’ajuda a domicili i
els altres serveis que es determinin com a bàsics.

Art 62, 2.

- L’aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics
s’ha de fixar en els seus pressupostos, d’acord amb
el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials
i la Cartera de serveis socials, i s’ha de pagar
mitjançant un conveni quadriennal amb la corporació
local titular de l’àrea bàsica de serveis socials. Aquesta
aportació no pot ser inferior, en cap cas, al 66% del
cost dels equips de serveis socials bàsics, dels
programes i projectes, i dels serveis d’ajuda a domicili
i de tele-assistència que el Pla i la Cartera estableixen
per l’àmbit territorial de cada àrea bàsica de serveis
socials.

Algunes dades que justifiquen la petició de l’Ajuntament

No sempre la realitat del diagnòstic es correspon amb les xifres
del nombre d’habitants. És el que se’n diu “geometria variable”
que vol dir que en el cas de Caldes es donen algunes
circumstàncies específiques que justifiquen molt més la petició
que va aprovar el Ple de l’Ajuntament. Les més destacades són
les següents:

- Estadísticament la població de Caldes és envellida, ja que el
percentatge de persones majors de 60 anys supera el 24 %. Per
tant d’aquí a 5 anys hi haurà un 24% més de jubilats.

- Caldes és el tercer municipi en nombre d’immigrants del
Maresme, després de Calella i Pineda. Hi són presents 37
nacionalitats i un 16’6% de la població són persones immigrades
 (475 persones a finals 2007).

- La previsió de creixement  és de més de 4.000 habitants en
pocs anys. Actualment s’atén aproximadament un 18% dels
empadronats, que no arriben als  3.000. Òbviament, a més
població, més atenció, més necessitats.

- Indicadors del servei (dades a tancament d’any 2007)

1. Increment  d’obertura d’expedients: 170 expedients.

2. Temps d’espera per entrevista personalitzada no urgent:
1 mes

3. Entrevistes efectuades: 520

4. Aparells de  telealarmes atorgats: 15.

5. Beques entregades: un 50% més respecte l’any 2006.

6. Augment de la campanya d’aliments: 4 vegades l’any amb
demanda de 150 famílies.

7. Informes d’arrelament social i habitabilitat per efectuar
reagrupament familiar: 18 de mitjana.

- La nova Llei de Dependència acaba de col·lapsar el servei amb
la quantitat de persones que s’hi adrecen demanant un PIA (Pla
Individual d’Atenció). Aquests plans, són un pla de treball
personalitzat, no només un tràmit administratiu que demanda
força dedicació dels professionals. En l’actualitat s’han consultat
40 famílies, i d’aquestes, s’han fet ja uns 15 PIAS tramitats.

El que diu la Llei de Serveis Socials
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Parc de Can Muntanyà: itinerari per
descobrir el nostre patrimoni natural, és
un projecte d’itinerari pel Parc que es va
presentar el passat dissabte 15 de març, a
la Sala Cultural, després que l’acte, previst
inicialment pel 23 de febrer, s’hagués de
suspendre per la mort de Josep Palau i
Fabre. L’itinerari promogut per l’entitat
Arrels Cultura, i patrocinat per l’Ajuntament
de Caldes i la Diputació de Barcelona, va
ser presentat per la biòloga Carme Buxalleu.

L'actual Parc de Can Muntanyà, de titularitat
municipal, era antigament part integrant
del "Puig Castellar", conegut també com la
Torre dels Encantats, amb el seu entorn.
Més endavant va tenir entrada pròpia
juntament amb la casa situada en el
número 1 del carrer de la Santema, que va
ser terme municipal d'Arenys de Mar, fins
l'any 1929. 

L'any 1994, Arrels Cultura va presentar a
l'Ajuntament un primer projecte d'itineraris
dins del Parc, amb l'objectiu de fer conèixer
aquest espai singular, la seva flora i la seva
fauna als vilatans i als visitants, guiats per
faristols dins el Parc i tríptics distribuïts a
diferents llocs de la vila, incloent-hi
restaurants i comerços. El projecte que
Arrels Cultura ha elaborat en col·laboració
amb la biòloga Carme Buxalleu d'Arenys
de Mar, consisteix en uns Itineraris pel
Parc de Can Muntanyà, amb les
explicacions presentades en faristols dins
el mateix Parc, de manera que els visitants
amb el tríptic a la mà, puguin descobrir el
patrimoni natural que amaga en el seu

Es presenta
un itinerari
per a
descobrir el
patrimoni
natural del
Parc de Can
Muntanyà

interior, de bracet entre la natura més
feréstega i la més domesticada, entre les
espècies autòctones -de casa nostra-, i les
al·lòctones -de fora-. Per a la seva millor
comprensió, aquest patrimoni natural està
diferenciat en quatre ambients:
L'enjardinament (subdividit en humit i
sec), la pineda, l'alzinar i les basses. 

L’associació organitzadora ja preveu una
segona etapa del projecte, consistent en

un gran mural amb la informació general
del que podem trobar en tot l'àmbit del
Parc, amb un plànol de situació i en arribar
a dalt la informació s'ampliarà amb murals
i faristols sectorials amb l'explicació de
cada ambient, de la fauna en general, dels
ocells i de les espècies de flors, plantes i
herbes, incloses les remeieres. I també
cada arbre tindrà el seu nom i fitxa tècnica. 

L’objectiu d’Arrels Cultura és “que tot aquest
esforç sigui ben profitós per a tots i que
els visitants curiosos hi trobin un centre
d'interès, i el respecte que es mereix aquest
espai, en el "cor" de Caldes”.

El programa d’actes de la presentació
també incloia una plantada d’alzines i
aladerns a la zona de l’alzinar del Parc, que
es va celebrar el dia 8 de març, amb una
nombrosa participació dels nens i nenes
de l’Escola de Caldes.
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“La prolongació de la línia fins Arenys,
un nou pas del ferrocarril de Mataró (1848-
1857)”  va ser el títol de la conferència
organitzada per Arts i Lletres –amb el
suport de l’Ajuntament- a càrrec de Carles
Guasch, el vicepresident del Centre
d’Estudis Històrics del Ferrocarril Espanyol,
que va tenir lloc el passat 9 de febrer. L’acte
va ser tot un èxit de públic i va fer petita la
sala on es va celebrar, a l’equipament de
Promoció Econòmica i Cultural.

Aquesta era  la segona vegada que Carles
Guasch visitava Caldes d’Estrac, en aquesta
ocasió com a vicepresident del Centre
d’Estudis Històrics del Ferrocarril Espanyol,
una institució privada dedicada a la
investigació històrica dels ferrocarrils de
l’Estat espanyol.

Van acompanyar Guasch en aquest acte
alguns membres de la Junta de Govern del
Centre d’Estudis Històrics del Ferrocarril
Espanyol, com el seu president, Ricardo
Oliver i Antoni Biada i August Pi-Gibert,
dos descendents directes de Miquel Biada
i Manuel Gibert, els dos homes claus en
el procés de construcció i desenvolupament
d’aquest primer ferrocarril.

El president d’Arts i Lletres, Manel Llanas,
va inciar el torn de paraules agraint
l’assistència al nombrós públic assistent.

Èxit de públic en la conferència sobre la
línia fèrria Mataró-Arenys (1848-1857)

El president del Centre d’Estudis Històrics
del Ferrocarril Espanyol, Ricardo Oliver va
agrair la confiança dipositada en la seva
institució en recrear aquest significatiu
episodi de la història de Caldes. Tot seguit,
va cedir la paraula al vicepresident, Carles
Guasch, conductor de la conferència.

Carles Guasch va fer un repàs dels
principals aspectes de la construcció i
entrada en funcionament del primer
ferrocarril a l’Estat espanyol. Guasch va destacar que el primer ferrocarril espanyol

no va ser el de Mataró, sinó el que es va
inaugurar als territoris ultramarins, a Cuba,
entre l’Havana i Güines. Quant a la línia
de Mataró, Guasch va centrar el seu discurs
en les dificultats que Miquel Biada i el seu
equip van haver de superar per a motivar
els inversors en aquella aventura incerta i
reunir capital suficient per fer possible la
constitució de la societat. El vicepresident
del Centre d’Estudis Històrics del Ferrocarril
Espanyol va descriure els treballs realitzats
pels constructors anglesos de la línia i va
explicar-ne nombroses anècdotes.

En finalitzar l’acte, l’alcalde de Caldes,
Joaquim Arnó, va obsequiar la
respresentació del Centre amb diverses
obres referents a l’evolució històrica del
municipi.
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Caldes enceta la 14a Pesolada amb la
participació de 16 restaurants

Amb una Sala Cultural plena de gom a
gom, el popular cantautor i conductor d’un
programa radiofònic sobre gastronomia,
Pere Tàpies, va inaugurar dijous 13 de març
la 14a edició de la Pesolada de Caldes
d’Estrac. Entre el 15 de març i el 27 d’abril,
un total de 16 restaurants del municipi i
dels del voltant ofereixen plats en els seus
menús elaborats amb l’anomenada perla
del Maresme, el pèsol de la floreta.

Pere Tàpies va ser l’encarregat de presentar
la 14a Pesolada i va fer una intervenció
consistent en recitar les excel·lències del
pèsol de la floreta, destacant la versatilitat
del producte a la cuina.

Tant el regidor de Promoció Econòmica de
Caldes, Àngel Russinyol (CiU), com
l’alcalde, Joaquim Arnó (CiU), van destacar
la plena consolidació de la Pesolada al
municipi, “que ha servit per posar Caldes
al mapa, a més de produir activitat al
poble”, assegurava l’alcalde. De fet, Caldes
ha estat el municipi pioner en organitzar
aquesta mostra gastronòmica entorn del
pèsol, que més tard han seguit altres pobles
de la comarca.

En aquest sentit, l’alcalde explicava que la
Pesolada “ha fet revifar la producció del
pèsol quan aquest estava en perill
d’extinció”. Arnó anunciava com a objectiu
pròxim l’obtenció de la denominació
d’origen pel pèsol de Caldes.

Abans del tast ofert pels restauradors
participants, l’acte va servir també per a
presentar el llibre “Les extravagàncies del
fashion-food, un llibre agredolç”, del
periodista de TV3 Eugeni Rius, que ell
mateix va definir “com a elogi a la cuina
tradicional, en la que s’inclou el pèsol”.
L’obra critica les noves fòrmules culinàries
imposades en els darrers anys a Catalunya
i, en aquest sentit, Rius assegurava que
“sembla que si no fas una frivolitat no surts
a la foto”.

Enguany participen en les jornades un total
de 16 restaurants, la majoria d’ells de Caldes

–Fonda Manau, Can Suñé, Marola, El Taller,
Voramar, Best Western Hotel Jet, El Vellard
i Hotel Colón-, si bé també hi prenen part
alguns restauradors dels pobles veïns com
ara Arenys de Mar –L’Òliba, Bare Nostrum
i Can Majó-, Sant Andreu de Llavaneres –Il
Porto, Pins Mar i Petit Suñé- i Sant Vicenç
de Montalt (Montaltmar i Celler de l’Isard).

Tots aquests restauradors van oferir tasts
dels seus plats elaborats amb el pèsol de
la floreta. Sols o acompanyats, els plats
oferien diverses possibilitats amb aquest
llegum verd protagonista d’aquest mes i
mig de mostra gastronòmica que cada any
celebra Caldes d’Estrac. L’acte també va
comptar amb la col·laboració de les entitats
locals Arrels Cultura i Amics del Bonsai,
ambdues encarregades d’engalanar la sala
per a l’ocasió.

El conegut actor i presentador Pere Tàpias presenta les jornades a l’acte inaugural del 13 de març
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Carnaval        08
Recull d’imatges de diversos moments de les festes celebrades a Caldes
amb motiu del Carnaval
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A les 10 del matí, l’alcalde de Caldes
d’Estrac, Joaquim Arnó, va donar el tret de
sortida a la 19a Cursa Popular, una prova
que el govern municipal ha recuperat
després que l’any 2004 es corrés per
darrera vegada. La cursa, inscrita en la
Federació Catalana d’Atletisme, va discórrer
amb una total normalitat i l’èxit de
participants va ser rotund, amb 250
corredors, alguns de Caldes i d’altres
provinents d’altres municipis del Maresme
i de comarques veïnes. La celebració
d’aquesta prova esportiva va esdevenir una
festa pel poble de Caldes.

La prova –organitzada per la regidoria
d’Esports i el Club Atlètic Laietània– no va
patir cap incidència i poc abans de mitja
hora d’haver-se iniciat, començaven a
arribar a la meta els primers corredors.
L’esplanada de Can Muntanyà era el punt
d’arribada de la prova, on l’Ajuntament de
Caldes havia desplegat una important
infraestructura perquè als corredors no els
faltés de res i reposessin forces després
de l’esforç. A més, el safareig municipal va
servir perquè els corredors relaxessin la
musculació després de la prova. La
infraestructura de la cursa també va
comptar amb la participació de molts
voluntaris que van contribuir a l’èxit de la
prova. El control de la cursa va ser doble,
a través dels serveis informàtics de
l’associació mataronina Maimakansu i els
jutges de la Federació Catalana d’Atletisme.

Alta participació en la 19a Cursa Popular
de Caldes d’Estrac
Un total de 250 inscrits van participar en la prova atlètica el 16 de març

Els guanyadors de la 19a Cursa Popular
van ser Ibrahim Ezzaydouni, amb un temps
de 28 minuts 52 segons, el segon lloc per
a Mohammed El Hmidi amb 29’08’’ i el
tercer, Dani Cuartero, amb 29’25’’. La
primera corredora classificada va ser la
Carla Moreno amb un temps de 35’33’’.
Quant als corredors de Caldes, el millor
temps va ser pel segon classificat de la
general, Mohammed El Hmidi (29’08’’),
mentre que la millor corredora local
classificada va ser la Teresa Sansa (45’05’’).

Tots ells van agrair el suport de la gent al
llarg de la cursa. El circuit, anomenat de
les “4 Viles” –perquè passava pels pobles
veïns d’Arenys de Mar, Sant Vicenç de
Montalt i Sant Andreu de Llavaneres (Port
Balís), a més de Caldes d’Estrac–, consistia
en un traçat urbà de 10 quilòmetres. Un
cop finalitzada la cursa, els participants en
destacaven les seves bones característiques
perquè es tracta d’un circuit ràpid i
valoraven el fet que fós en terreny pla.
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sala de sessions

Acords del ple extraordinari de 15 de gener de 2008
n Poliesportiu Municipal

Votació:  Si 6 (CiU) – No 3 (PSC)
Absències: Josep M. Freixas (PSC), excusat, Miquel Gonzàlez (PSC), incompatibilitat.

S’extingeix la concessió del servei públic municipal del poliesportiu adjudicada per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de juny de
2004 a Caldesport SCP.

Es procedeix al cessament de la gestió per part del concessionari i la seva inhabilitació, es confisquen els elements de l’empresa afectes
del servei i es notifica aquest acord als interessats.

Es requereix a Caldesport SCP, i als seus legals representants perquè a les dotze hores del dia hàbil següent a la notificació d’aquest acord,
compareguin a les instal·lacions per atorgar junt amb els funcionaris municipals l’acta de  lliurament i reversió de les instal·lacions en favor
de l’Ajuntament, advertint-los que en cas de no comparèixer es procedirà a la recuperació d’ofici.

n Despatx d’Alcaldia: Desestimació del recurs relatiu a la marca
“Caldes, balneari de Barcelona”.

L’alcalde dóna compte de l’escrit del Ministeri d’Indústria, Turisme
i Comerç (Oficina Espanyola de Patents i Marques) pel qual es
resol desestimar el recurs d’alçada interposat contra la resolució
de dita oficina d’autorització d’inscripció i ús com a marca o
denominació comercial de “Caldes, Balneari de Barcelona” per
part de la fundació privada Martí l’Humà, de la Garriga. L’alcalde
assenyala que ha contactat amb el municipi de Caldes de Montbui,
qui coordinava el recurs interposat per sis municipis i s’ha
consensuat no continuar l’oposició a dita autorització per recurs
jurisdiccional.

n Modificació del Consell Sectorial de Cultura i del Consell
Sectorial d’Esports.

Votació: Sí 6 (CiU) – Abstenció 5 (PSC)

Es modifiquen els estatuts d’ambdós Consells, amb canvis que
afecten la seva composició i funcionament. Així els Consells
estaran formats pel regidor delegat de l’àrea corresponent; un
regidor delegat per cadascun dels grups polítics amb representació
municipal; 4 veïns nomenats per l’Ajuntament; el tècnic
corresponent (Cultura i Esports, respectivament); un representant
de cadascuna de les entitats que tinguin com a finalitat la Cultura
i l’Esport; persones vinculades amb aquests àmbits; i la secretària
del Consell.

Els acords d’ambdós consells s'adoptaran per majoria simple
dels membres presents; el vot serà personal i no es podrà delegar
i es realitzaran ordinàriament a mà alçada. Les sessions d’ambdós
consells es faran cada 4 mesos.

Acords del ple ordinari de 28 de gener de 2008
n Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Caldes d’Estrac i
Sant Vicenç de Montalt en temes d’ocupació i promoció econòmica.

Votació: Sí 6 (CiU) – Abstenció 5 (PSC)

La voluntat d’aquest acord és treballar de forma conjunta polítiques
actives d’ocupació i potenciar el desenvolupament social i econòmic
d’ambdós municipis i facilitar l’accés dels seus ciutadans a aquells
serveis que no poden prestar individualment en l’àmbit de la promoció
econòmica i el desenvolupament local. El conveni preveu l’ampliació
de la jornada laboral de la tècnica d’ocupació de l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Montalt perquè pugui dur a terme el Servei de Dinamització
del Mercat de Treball a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.

n Aprovació del Compte General 2006.

Votació: Sí 5 (PSC) – Abstenció 6 (CiU)

Aprovar el Compte General de l'Ajuntament corresponent a l'any  2006,
que ha estat informat per majoria favorablement per la Comissió Especial
de Comptes.

n Sol·licitar a la Generalitat i al Consell Comarcal del Maresme increment
de l’aportació econòmica pels equips de Serveis Socials.

Votació: Sí 6 (CiU) – Abstenció 5 (PSC)

Aquest increment s’hauria de fer en aplicació del contingut de la Llei
de Serveis Socials i tenint en compte el contingut d’un informe que es
llegeix en el Ple, relatiu als indicadors d’increment del servei.

Prec: El regidor Josep M. Freixas, proposa de continuar amb la recuperació
de l’estàtua de marfil del poeta Joan Maragall, en la qual el senyor
Bartomeu Roig hi estava treballant.

Acords del ple extraordinari i urgent de 18 de febrer de 2008
n Declaració de la urgència de la sessió.

Votació: Sí 6 (CiU) – No 5 (PSC)

n Assumpció de l’Ajuntament del servei públic municipal dels poliesportiu municipal i designació, per raons d’interès públic, de la gestió
directa a través del propi Ajuntament.

Votació: Sí 6 (CiU) – No 5 (PSC)

L’Ajuntament assumeix el servei públic municipal del poliesportiu municipal i per raons d’interès públic, s’encarregarà de la seva gestió
directa. El servei vindrà regulat per l’ordenança fiscal actualment vigent, i pel reglament del servei aprovat per l’Ajuntament. També es
nomena un tècnic d’activitats en lleure.
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Malgrat aquesta no sigui la nostra tònica habitual, creiem necessari
dedicar aquestes ratlles a comentar, ni que sigui de passada, el paper
que està desenvolupant el PSC local en tot l’afer del POLIESPORTIU
perquè no ens deixa de sorprendre i fins a cert punt d’avergonyir-nos
com a ciutadans de peu que també som.
No entenem com és possible que la regidora portaveu vagi dient a cada
Ple i a cada oportunitat que se li presenta que el poliesportiu funcionava
bé fins el dia del canvi de govern municipal i faci veure que abans tot
eren “flors i violes” malgrat les múltiples evidències de que no era així.
No negarem que algunes actuacions esportives es van fer bé, però
encara és l’hora que cap del responsables municipals d’abans hagi
entonat el “mea culpa” i hagi explicat als caldencs i caldenques per què
es varen pagar un piló de factures de subministrament que no corresponia,
per què no es va exigir el compliment del contracte amb el concessionari
en qüestió d’assegurances i per què es va deixar de cobrar el cànon
variable que per contracte havia de pagar la concessionària.
No entenem com és possible que la regidora portaveu reclami rigor en
la tramitació administrativa i en canvi no expliqui per què el govern
anterior va “perdonar” sense cap justificació els deutes tributaris que
tenia pendents la persona  que va entrar a formar part de l’empresa
concessionària.
No entenem com la regidora portaveu estigui “reclamant” al govern de
CiU per la gratuïtat d’ús per part dels clubs caldencs i “s’oblidi” de dir
que precisament si CiU posa en pràctica aquesta mesura és perquè el
govern anterior no va ser capaç de fer-ho. Si tant clar ho té ara, caldria
demanar-li per què no ho va posar en pràctica mentre manava.
Escoltant les seves paraules i llegint el que publiquen de tant en tant,
semblaria que es tracta d’un grup de regidors que acaben d’arribar i que
no tenen cap responsabilitat en el que ha passat. Demanen i exigeixen
un pla de viabilitat per saber el que costarà l’explotació futura del
poliesportiu però en cap moment els hem sentit dir què pensen fer en
relació el que “ja ha costat” per culpa de la seva mala gestió i deixadesa.
Encara és l’hora que donin alguna explicació mínimament coherent
sobre el perquè de les seves actuacions anteriors. No han dit encara
per què varen permetre un canvi de concessionari il·legal, amb informe
jurídic contrari, ni tampoc han explicat per què no varen actuar mai en
relació a les denúncies i queixes dels veïns per les molèsties que els
ocasionava la mala gestió del poliesportiu i del seu “bar-restaurant”
reconvertit il·legalment en “bar musical”.
No entenem gens com un grup municipal es pot saltar totes les normes
ètiques i morals pròpies dels seus càrrecs i malgrat ser conscients de
les malifetes existents i del procediment iniciat per part de l’Ajuntament,
seguir recolzant un concessionari en situació irregular i presentar-se
davant el plenari defensant les seves darreres actuacions, enlloc de
posar-se al costat del govern municipal en la defensa dels interessos
dels ciutadans de Caldes.
Fins i tot han arribat a dir que els semblava “normal” que tanqués durant
el mes d’agost passat i també que els semblava “raonable” que no
pagués el cànon mensual vista la “pressió” de l’Ajuntament. Alhora els
ha faltat temps per incentivar alguns  usuaris i clubs per a que seguissin
acudint al poliesportiu, pagant les seves quotes corresponents que,
òbviament, han anat a parar directament a la “butxaca” del concessionari
que no ha pagat res a l’Ajuntament des del mes de maig del 2007.
En definitiva per aquestes raons i per altres que podríem seguir explicant,
reclamem que els regidors del PSC reconsiderin la seva postura, assumeixin
la seva responsabilitat i demanin disculpes públiques per tota aquesta
mala gestió que, una de dues, o és una manifestació evident d’incompetència
i descontrol, o estem davant d’alguna cosa més que demandarà intervenció
d’altres instàncies –llegeixi’s tribunals de justícia-.
Per reclamar segons quines coses, a més d’estar legitimats per les urnes
–que ho estan- els regidors socialistes han de tenir una autoritat moral
que ara no tenen. No poden fer veure que res ha passat i que el tema
del poliesportiu ha començat fa quatre dies. Les proves del que han fet
hi són i per molta demagògia que facin, no les poden amagar.
El govern de CiU s’ha trobat amb el que s’ha trobat. Ni en els nostres
pitjors malsons haguéssim pensat que hi havia tantes irregularitats,
tanta negligència. Estàvem –i estem- convençuts que el poliesportiu es
podia gestionar d’una altra manera i millor, però no ens esperàvem
aquest embolic tan considerable. Les proves són irrefutables i les
evidències de que els errors no han estat involuntaris cada vegada són
més certes. Un es pot equivocar una vegada, fins i tot dues, però la
persistència en l’error té un altre nom.

22

En la Portada anterior el nostre grup municipal, posava de manifest
les traves que CIU interposa per a poder exercir la funció de control
de govern i per poder participar en la gestió local.

El tema que ens ocupa avui, posa en evidència novament aquest fet,
juntament amb un altre, la disbauxa publicitària i informativa sense
cap rerafons seriós.

En la sessió pública del dissabte, 26 de gener, l’Arnó, va presentar
un suposat nou projecte del  “Pla de les Escoles” del municipi i va
acompanyar aquesta explicació verbal amb imatges gràfiques i plànols.

El desconcertant i incongruent és que, en l’expedient de l’Ajuntament
corresponent al “Pla de les Escoles” no hi consta cap projecte nou.
És més, l’expedient no presenta cap moviment des del mes d’octubre
del 2007.

És inadmissible que l’Arnó hagi actuat d’aquesta manera, amb un
projecte tan significatiu pels veïns i veïnes de Caldes.

Un dels eixos bàsics del seu discurs en la presa de possessió, era
oferir la màxima comunicació, diàleg i transparència. En la solemnitat
i respecte d’una presa de possessió, 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.

Aquesta manca de correcte procediment en el “Pla de les Escoles”,
i  també en altres projectes,  posa en evidència que l’equip de Govern
de CIU  “tira pel dret” saltant-se qualsevol disposició administrativa
i que la comunicació, el diàleg i la transparència brillen per la seva
absència.

Actuant així, l’Arnó, no només no deixa de banda de la gestió local
al grup municipal del PSC, també nega la participació a les 461
persones que van votar a favor dels socialistes de Caldes en les
darreres elecccions, perquè, deixant de banda la ideologia política,
els socialistes de Caldes representem un projecte de poble.

Actua com un alcalde sectari, no deixant participar de la gestió local
al grup municipal del PSC que representa gairebé a mig poble.

La  notícia  sobre aquest suposat nou “Pla de les Escoles” ha estat
difosa des de  l’Ajuntament mitjançant una nota de premsa a diferents
mitjans de comunicació, que en rebre-la l’han publicat: el Punt,
Tribuna Maresme, Tr3s Micos, .... L’actual equip de govern dedica
uns grans esforços a  “vendre imatge”  però d’una manera molt poc
formal i estricta. Ho fa venent  “fum”, sense cap rerafons fidedigne
i seriós.

Les notes de premsa de l’Ajuntament als diferents mitjans de
comunicació són constants i tenen un cost. A tall d’exemple, el mes
d’octubre en va enviar 13, al novembre 17 i el mes de gener 9, amb
un cost mensual de 696 euros que es  paga a una empresa externa,
donat que no és el coordinador de Comunicació Imatge i Protocol
qui les redacta.

És increïble que amb els diners que es gasten per notes de premsa,
l’Ajuntament, no doni sempre una informació real, tangible i  avalada
en els expedients municipals.

Desaprovem  com s’ha portat aquest tema, perquè no s’ha respectat
ni el procediment administratiu ni les formes. Confirma que l’Arnó
fa el contrari d’allò que predica. I a més a més, ho fa de forma grollera.

Per tot plegat, hem d’exigir a l’Arnó que compleixi la paraula que va
donar, deixar que el grup municipal a l’oposició participi en la gestió
local, que sigui molt més auster en la despesa que suposen aquestes
notes de premsa i per damunt de tot, que el que amb tanta celeritat
vol difondre estigui garantit en els expedients  municipals.

IncoherènciaPerò... de què van (PSC) ?
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Les recomanacions del mes de Can Milans

MÚSICA

NOVEL·LA

CINEMA
Mentes en blanco / Simond Brand

Cinc homes es desperten tancats en un
magatzem sense que cap d'ells recordi com van
arribar allí ni qui són. No trigaran en adonar-se
que han participat en un segrest, sense saber si
són segrestats o segrestadors. El repartiment,
encapçalat per James Caviezel i Greg Kinnear
com dos dels homes la memòria dels quals ha
estat esborrada, dos protagonistes que poden
ser un el segrestador de l’altre.
El desconegut Simon Brand dirigeix un thriller
del qual el misteriós absolut és l’essència, una
espècie de novel·la d’Agatha Christie actualitzada
amb elements postmoderns, però el centre
narratiu dels quals és el mateix: descobrir
l’assassí, o els assassins.

La navidad de Maisy y otras historias

El nadal s’apropa i Maisy et convida a decorar
la casa, l’arbre de nadal i moltes sorpreses més.
Vine amb la maca rateta Maisy i els seus amics
a divertir-te i viure mil aventures.
Avui és 24 de desembre i a casa de la Maisy res
no es mou, només una bonica rateta molt
animada.

Con otro aire / Chambao

Chambao publica el 12 de novembre el seu nou
treball discogràfic, ‘Con otro aire’, el quart àlbum
del grup, que ofereix un so més fresc i ètnic.
Nou de les onze cançons que conté estan
composades per la Mari i les lletres parlen de
temes que influeixen, preocupen o diverteixen
l’artista, tractant temes de caràcter social com
a la cançó “Papeles Mojados”.

La vida es un ratico / Juanes

El colombià presenta un disc fresc i madur en
què barreja el rock amb ritmes  llatins.
Al disc de Juanes hi han col·laborat Andrés
Calamaro i Campino, dos duets contundents i
en què segurament s'hi trobarà el segon senzill.
Després de Fíjate bien, Un día normal i Mi sangre,
ara Juanes vol donar la sensació d'haver arribat
a un moment de la seva vida on ja ha après a
dominar els seus instints i les seves ganes de
lluitar.
Segons el mateix artista, la darrera experiència
amorosa (la reconciliació amb la mare dels seus
fills) és la que l'ha motivat a construir aquests
tretze temes que van de l'amor festiu a l'amor
sentit, passant per l'amor a les persones i l'amor
a uns ideals socials. És un disc amb moments
per emocionar-se i moments per saltar i ballar,
en la línia del que li agrada fer a Juanes.

Viatges i flors / Mercè Rodoreda

Aquest llibre exquisit abraça tot l'arc de la
maduresa creativa de Mercè Rodoreda (1908-
1983), l'escriptora més universal de la literatura
catalana. La primera part conté dinou Viatges a
uns quants pobles que l'autora va escriure cap
al final dels anys setanta, a Romanyà de la Selva,
alhora que enllestia la seva última novel·la,
Quanta, quanta guerra...
La segona part del volum, Flors de debò, és un
recull de trenta-vuit peces que Rodoreda va donar
per acabat prop de vint anys abans, a Ginebra,
mentre escrivia La plaça del diamant, és a dir en
el moment en què reprenia la carrera literària
que la guerra i l'exili li havien fet interrompre.

El bruixot, l’horrible i el llibre vermell
dels encanteris / Pablo Bernasconi

Lietmeritz, el bruixot, resol els problemes de
tothom amb l'ajuda del llibre Vermell dels
Encanteris. Però no pot fer res pel seu ajudant,
Chancery; l'home blau i trist que la gent del poble
anomena l'Horrible. Un dia, mentre el bruixot
és fora del castell, Chancery demana al llibre
Vermell del Encanteris:
- Vull ser bell.
I aquest desig té conseqüències inesperades...

NOVEL·LA




