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Com haureu vist a la coberta d’aquesta edició 
del Portada, som a punt de posar en marxa un 
nou sistema per a solucionar la problemàtica, 
ja endèmica, a la part baixa de la Riera de 
Caldes: les males olors. Es tracta d’una situació 
desagradable per culpa de l’aigua que s’estanca 
al Bassiot i les ferums i insectes que hi proliferen. 
La manca de salubritat en aquesta zona ens ha 
portat a prendre mesures perquè ens preocupa el 
benestar dels nostres vilatans. Així, hem demanat, 
de forma reiterada, la intervenció de totes les 
administracions, en tractar-se d’un indret en el 
que no hi teníem competències. Finalment, davant 
la nul·la resposta obtinguda d’uns i altres, hem 
decidit actuar a l’espai en què la llei ens permet 
fer-ho i hem fet els impossibles per a trobar un 
sistema que ens permeti solucionar aquesta greu 
problemàtica.
Igualment, en aquest Portada trobareu un ampli 
resum de la sessió pública informativa del passat 
18 de juny, on vam explicar la principal feina feta 
des de principis d’any. Naturalment, no hi ha espai 
per relatar-ho tot perquè és molta, no en va, hi 
dediquem moltes hores i molt esforç per millorar i 
fer realitat un altre Caldes; un Caldes al dia.
També trobareu explicació d’una qüestió que 
ens desagrada profundament, la de la denúncia 
presentada a Fiscalia per les presumptes irregu-
laritats comeses per l’anterior govern al pavelló 
poliesportiu. No es tracta d’una juguesca. Estem 
obligats a fer-ho, per llei, per responsabilitat, per 
rigor i, especialment, pels nostres ciutadans. Perquè 
si un tribunal confi rma aquests fets, algú n’haurà 
tingut la responsabilitat. La mateixa responsabilitat 
que haurà de tenir alguna persona si  les xifres de 
la presumpta estafa de la recollida de la brossa 
es confi rmen. Jutgeu vosaltres mateixos. Nosaltres 
creiem fermament que som a l’Ajuntament per a 
servir-vos i no pas per estafar-vos.
Com a complement a aquests temes, també trobareu 
informacions sobre activitats ja organitzades al 
nostre municipi i les que són a punt de celebració. 
Us convido, doncs, a llegir el butlletí que elaborem 
amb afany i rigor per a tots vosaltres.

Joaquim Arnó i Porras
Alcalde

de l’alcalde

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

A mida que es van coneixent noves dades 
es va confi rmant la magnitud de l’espoli de 
l’empresa Mare Nostrum SA i cada vegada 
més es planteja l’interrogant de com va 
ser possible que ningú se’n adonés. Ara 
per ara, la investigació només ha fet que 
començar el mateix que ocorre amb les 
diligències judicials.
Segons les dades de què disposa l’Ajun-
tament -facilitades des de la Planta 
de Tractament de Residus de Cabrera 
de Mar- durant els cinc primers mesos 
d’enguany s’han recollit 131.160 tones 
de brossa, xifra que contrasta amb les 
179.240 que es van comptabilitzar l’any 
passat durant els mateixos mesos. Ni més 
ni menys que 239.280 tones de diferència 
entre un i altre any.

Si se sumen aquests tones de més que es 
van facturar l’any passat, quan l’empresa 
Mare Nostrum feia la recollida, a la 
diferència ja detectada després que es 
descobrís l’estafa, la xifra arriba a unes 
391.000 tones de diferència, o el que és 
el mateix, més de 30.000€ facturats i 
cobrats de més. 

Preocupa la possible estafa en anys 
anteriors

No obstant aquesta no és la dada més 
inquietant de tot el que s’està posant 
de manifest. La que fa posar els pèls de 

punta pel que pot representar és la dada 
del promig actual de brossa recollida 
durant els darrers 9 mesos, que és de 1,3 
kg per habitant i dia, mentre que el promig 
d’abans es situava sempre per sobre dels 
2 kg per habitant i dia. Una xifra absolu-
tament desorbitant que excedeix la real 
en més d’un 35%.

Crida molt l’atenció que durant anys, en 
proporció, Caldes facturés molt més que 
qualsevol altre municipi del Maresme 
i que ningú ni tant sols sospités que les 
coses no s’estaven fent bé. 
En aquest sentit les evidències són 
aclaparadores. Segons el resum que 
regularment envia el Consorci a tots els 
ajuntaments, l’any 1995, el promig de 
recollida de brossa a Caldes era de 2,72 
kg/h./dia, mentre que el del conjunt del 
Maresme amb prou feines superava els 
1,53 kg/h./dia. 
Ja en aquell any, Caldes era amb diferència 
el primer municipi en proporció de brossa 
per habitant,  seguit, a distància, per 
Sant Vicenç de Montalt (2,33 kg) i Calella 
(2,24 kg), situant-se pràcticament tots 
els altres municipis per sota dels 2 kg, a 
la franja compresa entre El Masnou (1,18 
kg), Teià (1,22 kg) i Llavaneres (2,07 kg) i 
Cabrils (2,12 kg). 

Durant els anys següents i fi ns arribar al 
2000, les proporcions es mantenen més o 
menys iguals. En tots, Caldes té el dubtós 
honor de ser el municipi amb més kg per 
habitant de brossa recollida, o potser 
s’hauria de dir de “brossa facturada”: 2,50 
kg al 1996; 2,18 kg al 1997; 2,44 al 1998; 
2,40 al 1999; i 2,47 al 2000. Aquestes xifres 
contrasten, per exagerades, amb les del 
promig de la comarca, situat als 1,56 kg al 
1996; 1,57 kg al 1998; 1,60 kg al 1998; 1,64 
kg al 1999 i 1,65 kg al 2000.

Tot segueix igual fi ns els anys darrers. 
Al 2008, 1,99 kg/hab./dia quan els altres 
ajuntaments amb prou feines arriben als 
1,30 kg/h./dia. I al 2009, Caldes compta 
amb un promig de 1,97 kg/h./dia, mentre 
que la resta de municipis no passa dels 
1,22 kg/h./dia.
En resum, les evidències són cada cop 
més aclaparadores en dos sentits, un, 
en la magnitud de l’estafa, que segons 
estimacions aproximades pot superar els 
30.000 €/any; i dos, en la negligència dels 
anterior responsables municipals que no 
es van adonar de res, malgrat les xifres i 
estadístiques de què disposaven.

L’empresa que recollia la brossa s’hauria enriquit a 
costa de l’Ajuntament de Caldes

Durant els últims 15 anys, 
Caldes sempre ha facturat a la 

Planta més d’un 50% més de 
kg de brossa per habitant que 

la resta de la comarca

Que ningú de l’Ajuntament 
s’adonés de l’estafa, posa 
de manifest descontrol o 
negligència en la gestió, 

perquè les xifres són prou 
evidents

Les xifres de l’estafa es 
disparen i podrien arribar als 

400.000 euros
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en portada

Mentre les administracions públiques 
responsables no acaben de solucionar 
el problema endèmic de la pudor del 
Bassiot, l’Ajuntament ha fet un pas al 
front i a partir del proper 15 de juliol, 
aplicarà un sistema innovador que, amb 
tota probabilitat, eliminarà les pudors del 
tram final de la Riera, sinó del tot, segur 
en la seva major part.
I és que des de fa temps, l’Ajuntament 
es mira de trobar solució al problema de 
les aigües estancades al Bassiot, barreja 
d’aigües pluvials residuals i de la sorra 
que discorre per la Riera, que es queden 
totalment estancades en situar-se a 
un nivell més alt que l’aigua de mar, 
bloquejada per una barrera natural de 
sorra que el mar hi diposita a la desembo-
cadura i que actua com a tap.
El resultat és ben conegut per la població, 
sobretot la que viu al costat, que ha de 
suportar les males olors d’aquesta bassa 
que també produeix la proliferació de 
plagues d’insectes com el mosquit tigre, 
que es cria a les concentracions d’aigua.
Una solució prou efectiva i ràpida seria la 
destrucció de la duna de sorra per donar 
sortida a l’aigua fins el mar. Les adminis-
tracions implicades però no acaben de 
concretar. Mentre la Generalitat, a través 

de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ja 
ha actuat a la zona en alguna ocasió per a 
extreure la sorra acumulada, el Ministeri 
de Medi Ambient de l’Estat espanyol 
es limita a construir l’escullera que 
actualment delimita la sortida de la Riera a 

la platja, i té encara pendent el lliurament 
de les obres del varador i l’execució del 
projecte de construcció d’un passeig 
marítim entre Caldes i Arenys de Mar.
Aquesta situació, agreujada per les 
altes temperatures de l’època estival 
i l’augment d’insalubritat d’aquesta 
zona, ha fet que l’Ajuntament de Caldes 
resolgui el problema amb la posada 
en funcionament d’un sistema que 
permetrà reconduir la situació i que es 
basa en omplir el Bassiot d’aigua salada 
provinent del mar, que, per la seva 
composició rica en sodi, permet acabar 
amb les males olors i la proliferació de 
plaques d’insectes.

El sistema escollit consisteix en la 
instal·lació d’un molí d’energia eòlica de 
dimensions reduïdes, just al pont del final 
de la Riera, on l’Ajuntament sí que pot 

Adéu a la pudor del Bassiot

La solució consisteix en 
barrejar aigua de mar amb la 
que està estancada, gràcies a 
l’acció d’una bomba impulsada 

per un molí d’energia eòlica 
d’última generació.
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en portada

actuar. Aquest molí produeix electricitat, 
a través d’un generador, que s’injecta a la 
xarxa elèctrica municipal i que propulsa 
aigua del mar cap al Bassiot a través 
de la bomba prèviament instal·lada 
–que ja s’utilitzava de forma periòdica 
per bombejar l’aigua acabalada-, que 
també acumula energia per al seu 
funcionament.

Segons els informes tècnics, el balanç 
energètic d’aquesta actuació assegura 
que el molí genera una energia anual 

de 710 KWH, suficient per a omplir 
el Bassiot dues vegades l’any. Aquest 
molí la proporcionat l ’empres IGS 
Winds com a prova pilot perquè 
l’Ajuntament resolgui la problemàtica 
del Bassiot.

El cobriment del tram final de 
la Riera, a punt 

El proper 15 de juliol, data d’inauguració 
de l’actuació al Bassiot, també hauran 
finalitzat les obres de cobriment del tram 
final de la Riera. Les obres han consistit 
en cobrir el Bassiot amb una entarimat 
de fusta noble que permet ampliar la 
zona de vianants del Parc Maragall i els 
passejos. 
Aquesta actuació es finança a través del 
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC),  mitjançant una ajut rescatat del 
quadrienni 1999-2003 (l’anterior govern 
del PSC era a punt de perdre la dotació). 
L’import màxim d’aquesta actuació és de 
182.000€
L’entrada en funcionament del nou 
sistema de bombeig d’aigua i el  
cobriment del tram final de la Riera 
hauran permès transformar la part 
baixa de Caldes, convertint-la en un 
indret apte pel passeig pel nostre front 
marítim.

El proper 15 de juliol 
s’inaugura la nova instal·lació 

i el cobriment de la Riera
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actualitat

El passat 4 de juny va tenir entrada 
al registre de la Fiscalia del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, la 
denúncia presentada per l’Ajuntament 
de Caldes d’eEstrac per presumptes 
delictes de prevaricació, tràfi c d’infl u-
ències i malversació de cabdals públics, 
contra l’exalcalde, Josep M. Freixas (PSC), 
la secretària i interventora municipal M. 
Teresa Gisbert, i el regidor i Segon Tinent 
d’alcalde, Miquel González (PSC).
La demanda pretén aclarir els fets 
i depurar les responsabilitats sobre 
pagaments irregulars efectuats per 
l’Ajuntament en nom de l’empresa 
concessionària del pavelló poliesportiu, 
Caldesport SCP. L’import del presumpte 
frau és de 41.026,08€ en concepte de 
factures pels subministraments d’elec-
tricitat, aigua i gas pagades directament 
pel Consistori, en lloc de l’empresa 
que per contracte administratiu era la 
responsable de fer-se’n càrrec.
El dos primers denunciats, Alcalde i 
Secretària,  ho són en tant que pels 
seus càrrecs eren les persones que 
ordenaren els pagaments, mentre que 

González hauria estat directa o indirec-
tament l’inductor dels fets, atesos els 
vincles familiars amb un dels socis de 
Caldesport –la seva cunyada- i amb la 
principal treballadora de l’empresa (la 
seva esposa). 
En el seu escrit a Fiscalia, l’Ajuntament 
relata que els fets presumptament 
delictius es van produir de manera 
constant durant tres anys, i que en cap 
cas es pot al·legar desconeixement per 
part dels actuants ja que en diverses 
ocasions el Grup Municipal de CiU, llavors 
a l’oposició, havia denunciat els fets 
objecte d’irregularitat, de tal manera que, 
“ lluny de corregir la seva actuació i amb 
ple coneixement de l’ il·lícit que estava 
cometent, durant els anys 2005, 2006 i fi ns 
el mes de juny de 2007, el govern municipal 
del PSC i en concret els aquí denunciats, 
sistemàticament autoritzaren i ordenaren 
el pagament de les factures pel consum 
d’electricitat, aigua, i gas del poliesportiu 
amb càrrec als comptes de l’Ajuntament, 
sense que existís cap situació de necessitat 
que obligués a consistori a fer-se càrrec 
d’aquests pagaments”.

El Grup Municipal de CiU ho va denunciar 
davant el Síndic Major de Comptes de 
Catalunya que actualment elabora un 
informe de fi scalització al respecte.
La demanda interposada no dubta de 
la intencionalitat dels actuants, ja que 
foren advertits en diverses ocasions i 
no varen rectifi car; ni tampoc de la seva 

plena consciència de que no havien fet 
bé les coses, atesa la circumstància de 
que haurien desaparegut dels arxius 
municipals quasi totes les ordres de 
pagament de les factures abonades 
dels referits subministraments, que si a 
posteriori s’ha pogut restituir, ha estat 
mitjançant certifi cacions de les pròpies 
empreses subministradores.
Per tal de depurar responsabilitats, 
l’Ajuntament acaba demanant que la 
Fiscalia realitzi les diligències oportunes, 
comprovi els fets denunciats i a part 
dels imputats, també citi a declarar 
com a testimonis als dos copropietaris 
de Caldesport SCP, Joan Carles Morant 
i Cristina Fernàndez Mora, així com  Mª 
Teresa Fernàndez Mora, esposa del 
regidor Miquel Gonzàlez.

Paraules de l’alcalde en 
relació aquesta denúncia 

L’alcalde, Joaquim Arnó, ha manifestat 
que “vull deixar clar que aquesta actuació 
obeeix a la meva obligació com alcalde 
de posar en coneixement de la Justícia 
aquestes actuacions, un cop així hagi estat 
confi rmat per part dels Serveis Jurídics 
Municipals”, i ha afegit que “constituiria 
delicte d’ocultació o de complicitat no 
fer-ho i alhora seria un trist favor a la 
defensa dels interessos dels ciutadans als 
quals represento.
Segons l’alcalde “no és quelcom que em 
causi satisfacció i vull deixar clar que no 
ens mou cap afany partidista o de revenja. 
Més aviat al contrari, hauria preferit no 
haver-ho de fer mai, però en aquest cas, 
m’obliga la Llei i la meva responsabilitat 
com a representant i primer defensor dels 
ciutadans de Caldes que tenen el dret de 
saber què ha passat i a ser restituïts dels 
perjudicis causats”.
“Dit això, també vull posar de manifest 
amb total contundència que el conjunt 
de les actuacions de l’anterior equip de 

L’Ajuntament porta a Fiscalia les irregularitats 
del pavelló poliesportiu
L’Ajuntament de Caldes ha presentat davant la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, denúncia 
per presumptes delictes comesos per l’anterior Equip de Govern i la Secretaria de l’Ajuntament amb l’empresa 
concessionària del Poliesportiu. 

La denúncia també cita la desaparició de la documentació incriminatòria dels arxius municipals.

La demanda pretén aclarir 
els fets i depurar les 

responsabilitats sobre 
pagaments irregulars 

efectuats per l’Ajuntament 
en nom de l’empresa 

concessionària del pavelló 
poliesportiu

Paraules de l’alcalde en 
relació aquesta denúncia 

L’alcalde, Joaquim Arnó, ha manifestat 
que “vull deixar clar que aquesta actuació 
obeeix a la meva obligació com alcalde 
de posar en coneixement de la Justícia 
aquestes actuacions, un cop així hagi estat 
confi rmat per part dels Serveis Jurídics 
Municipals”, i ha afegit que “constituiria 
delicte d’ocultació o de complicitat no 
fer-ho i alhora seria un trist favor a la 
defensa dels interessos dels ciutadans als 
quals represento.
Segons l’alcalde “no és quelcom que em 
causi satisfacció i vull deixar clar que no 
ens mou cap afany partidista o de revenja. 
Més aviat al contrari, hauria preferit no 
haver-ho de fer mai, però en aquest cas, 
m’obliga la Llei i la meva responsabilitat 
com a representant i primer defensor dels 
ciutadans de Caldes que tenen el dret de 
saber què ha passat i a ser restituïts dels 
perjudicis causats”.
“Dit això, també vull posar de manifest 
amb total contundència que el conjunt 
de les actuacions de l’anterior equip de 
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actualitat

govern en relació la concessió de la gestió 
del poliesportiu, varen ser fetes com a 
mínim amb poc rigor i en força ocasions, 
amb presència d’elements sospitosos 
de tracte de favor i d’infl uències amb 
l’empresa concessionària, a part dels 
aquí denunciats i  tal com ja s’ha posat de 
manifest en diverses ocasions.”
La pròpia adjudicació de la concessió, 
prèvia modifi cació del procediment; 
l’atorgament d’una hipoteca de dubtosa 
viabilitat per valor de 180.000 €;  el no 
pagament primer i després, el pagament 

diferit del cànon de la concessió i 
l’obertura del local restaurant amb 
greus dèfi cits de seguretat i sense 
llicència que van obligar a que l’alcalde 
decretés el seu tancament, són només 
alguns exemples. Com també ho són, 
el mal estat de conservació de les 
instal·lacions, el pretès traspàs de la 
titularitat de la concessió entres dues 
societats, la condonació injustifi cada de 
deutes tributaris a un dels propietaris 
i la reconversió inaudita i insòlita del 
local social en Bar Musical nocturn amb 

denúncies per escàndols formulades per 
veïns, Policia Local i Mossos d’Esquadra.
Amb tot això, Joaquim Arnó assegura 
que “son masses actuacions juntes per 
a poder ser qualifi cades de casuals. 
Massa reiteració en les males pràctiques, 
malgrat les advertències, com per a que 
es pugui al·legar desconeixement o 
ignorància Massa ostentació pública per 
part d’alguns dels implicats com per a que 
haguessin pogut passar inadvertides “, 
afegeix, “en conjunt, massa alteració del 
funcionament i gestió d’un equipament 
de titularitat pública en benefi ci de pocs i 
en perjudici de molts”.

“Vet aquí el perquè dels nostres actes i 
el perquè d’aquesta actuació”, manifesta 
l’alcalde, que assegura que “el Tribunal 
decidirà, la Justícia dictaminarà, però fi ns 
avui tinc el convenciment d’haver fet el 
que és correcte, el que el Dret i la Justícia 
demanda i el que la pràctica democràtica 
de representació dels caldencs i 
caldenques obliga”.

La demanda interposada no 
dubta de la intencionalitat 
dels actuants, ja que foren 

advertits en diverses ocasions 
i no varen rectifi car

govern en relació la concessió de la gestió 
del poliesportiu, varen ser fetes com a 
mínim amb poc rigor i en força ocasions, 
amb presència d’elements sospitosos 
de tracte de favor i d’infl uències amb 
l’empresa concessionària, a part dels 
aquí denunciats i  tal com ja s’ha posat de 
manifest en diverses ocasions.”
La pròpia adjudicació de la concessió, 
prèvia modifi cació del procediment; 
l’atorgament d’una hipoteca de dubtosa 
viabilitat per valor de 180.000 €;  el no 
pagament primer i després, el pagament 

diferit del cànon de la concessió i 
l’obertura del local restaurant amb 
greus dèfi cits de seguretat i sense 
llicència que van obligar a que l’alcalde 
decretés el seu tancament, són només 
alguns exemples. Com també ho són, 
el mal estat de conservació de les 
instal·lacions, el pretès traspàs de la 
titularitat de la concessió entres dues 
societats, la condonació injustifi cada de 
deutes tributaris a un dels propietaris 
i la reconversió inaudita i insòlita del 
local social en Bar Musical nocturn amb 

denúncies per escàndols formulades per 
veïns, Policia Local i Mossos d’Esquadra.
Amb tot això, Joaquim Arnó assegura 
que “son masses actuacions juntes per 
a poder ser qualifi cades de casuals. 
Massa reiteració en les males pràctiques, 
malgrat les advertències, com per a que 
es pugui al·legar desconeixement o 
ignorància Massa ostentació pública per 
part d’alguns dels implicats com per a que 
haguessin pogut passar inadvertides “, 
afegeix, “en conjunt, massa alteració del 
funcionament i gestió d’un equipament 
de titularitat pública en benefi ci de pocs i 
en perjudici de molts”.

“Vet aquí el perquè dels nostres actes i 
el perquè d’aquesta actuació”, manifesta 
l’alcalde, que assegura que “el Tribunal 
decidirà, la Justícia dictaminarà, però fi ns 
avui tinc el convenciment d’haver fet el 
que és correcte, el que el Dret i la Justícia 
demanda i el que la pràctica democràtica 
de representació dels caldencs i 
caldenques obliga”.

La demanda interposada no 
dubta de la intencionalitat 
dels actuants, ja que foren 

advertits en diverses ocasions 
i no varen rectifi car
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notícies

El Joc del Reciclatge consta d’un tauler 
perfectament adaptat a Caldes pel que fa 
a infraestructures de recollida de residus 
com els contenidors, les deixalleries 
mòbil i fixa, etc., a més de la reproducció 
d’indrets o aspectes característiques 
del municipi com els banys termals, 
la parròquia, la biblioteca o l’edifici 
consistorial.
Unes cartes que reprodueixen els 
diferents tipus de residus permeten jugar 
i alhora aprendre en un joc en el que 
resulta guanyador qui es quedi sense cap 
carta, això sí, després d’haver dipositat 
cada tipus de residu al seu lloc corres-
ponent, ja sigui contenidor o deixalleria. 
Pel aconseguir-ho però existeixen tot 
tipus de penalitzacions i bonificacions 
segons a la casella que toca, que suposa 
agafar o deixar una carta o residu.
Aquest joc de foment del reciclatge és 
fruit de l’acord subscrit entre Acesa i el 
consistori caldenc pel qual la conces-
sionària de les autopistes, d’acord amb 
el seu programa de patrocini a accions 
de responsabilitat social amb el Medi 
Ambient,  fa una aportació econòmica de 
5.000 € per aquesta campanya mediam-
biental adreçada a nens i nenes de 
primària.
El Joc del Reciclatge ha estat creat per la 
Vicky Eckert i l’Efrén Zúñiga de l’Estudi 
Eckert + Zúñiga de Caldetes. Ells van crear 
recentment la editorial de jocs “Flaflafe-
ditions” que es dedica a inventar, dissenyar 
i produir jocs de taula temàtics i persona-
litzats amb èmfasi en temes de sosteni-
bilitat mediambiental. D’entre d’altres han 
fet jocs per Abacus, Acesa, l’Ajuntament 
de Sant Pol de Mar i per les Santes, la festa 
Major de Mataró.

El Joc del Reciclatge, una nova acció mediam-
biental adreçada als infants
L’Ajuntament repartirà 300 unitats 
d’aquest material didàctic entre 
els alumnes de primària de Caldes 
a principis del proper curs escolar, 
2010-11. Un conveni entre el Consistori 
caldenc i Acesa ha permès fer realitat 
aquesta proposta que té com a objectiu 
que els escolars aprenguin a través de 
l’entreteniment la forma correcta de 
separar els diferents tipus de residus

8



ocupació

De les estadístiques d’aquest servei 
municipal es desprèn que el 48% dels 
usuaris del Servei són homes, el 31% són 
dones i el 21% restant, joves entre 16 i 25 
anys. Respecte l’any passat, s’ha triplicat 
el nombre d’empreses que utilitza els 
serveis d’Ocupació, un fet prou important 
per les persones que estan en situació 
d’atur o volen canviar de feina.
Cal recordar que el mes de maig de 2008 
va entrar en funcionament el Servei 
Local d’Ocupació, un servei que fi ns 
llavors no existia a la vila. Des de llavors, 
explica la seva regidora responsable, 
Helena Gallardo, “ ja hem trobat feina a 
52 persones. L’any 2008 en vam col·locar 
11; l’any passat, 21; i en els 6 mesos que 
portem de 2010, 20 més”.
Per sectors, el que ha generat més 
ocupació és el d’hostaleria (38%), seguit 
de l’atenció a les persones (14%), el servei 
domèstic (13%) i la construcció (13%),.

Què fa el Servei Local d’Ocupació 
(SLO)?

Per a millorar el procés de recerca de 
feina i d’inserció laboral, el Servei Local 
d’Ocupació posa a la disposició del 
ciutadà, el suport d’un/a orientador/a 
laboral per tal  d’assessorar, orientar i 
acompanyar l’usuari fi ns a la seva inserció 
laboral o millora del lloc de treball.
Per passar a formar a part de la borsa de 
treball del Servei, cal fer una entrevista 
inicial d’orientació, la qual es fa una única 
vegada i proporciona informació sobre el 
temes laborals, assessorament individual 
i un Itinerari laboral personalitzat.
A partir d’aquesta entrevista individu-
alitzada es proporciona assessorament 
sobre Orientació i Tècniques de Recerca 
de Feina (canals i eines necessàries), així 
com informació sobre formació reglada 
i no reglada, formació ocupacional i 
contínua (per aturats i per a treballadors), 
i de l’oferta disponible a la comarca del 
Maresme.

Borsa de treball

Intermediació entre l’oferta i la demanda, 
entre les necessitats de personal de 
les empreses i els usuaris del Servei 
d’Ocupació que es troben en recerca de 
feina (siguin aturats o treballadors).
Comptem amb la Xarxa XALOC (Xarxa 
Local d’Ocupació) de la Diputació de 
Barcelona. Aquesta Xarxa, compartida 

per 200 entitats locals (ajuntaments, 
consorcis, mancomunitats) de la província 
de Barcelona i agents socials posa a 
l’abast de cada Servei un programari 
telemàtic d’entorn web que incorpora 
tots els àmbits de gestió de la interme-
diació laboral. Amb aquest programari, el 
procés de recerca de feina se simplifi ca 
i permet que en un període breu de 
temps una oferta de feina de qualsevol 

El Servei Local d’Ocupació troba feina a 52 
persones en dos anys i mig
L’Ajuntament de Caldes va posa en funcionament el Servei Local d’Ocupació el mes de maig de 2008. Des d’aleshores, 
aquest servei a les persones ofereix ajut, informació, formació i assessorament a totes aquelles persones que volen 
rebre ofertes de feina provinents del mercat laboral 
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empresa sigui coberta amb candidats/es 
de qualsevol borsa de treball de la Xarxa 
XALOC. Un usuari/ària pot prendre part 
en qualsevol de les ofertes de feina dels 
diversos Serveis adherits.

Club de Feina

És un servei actiu de recerca d’ocupació 
que ofereix als seus usuaris informació, 
assessorament i orientació professional 
i laboral, amb l’objectiu de facilitar 
la inserció d’aquells usuaris/es que 
estiguin en situació d’atur o que estiguin 
treballant i vulguin canviar o millorar la 
feina.
Es posa a l’abast de totes les persones els 
recursos necessaris per tal de portar a 
terme la seva inserció laboral.
•  Orientació laboral personalitzada
•  Cartellera informativa amb ofertes de 

treball
•  Premsa setmanal laboral
•  Accés gratuït a Internet
•  Accés gratuït a l’ús de telèfon, per 

trucades d’inserció laboral
•  Ofertes publicades del Servei Públic 

d’Ocupació
•  Informació d’Oposicions
•  Directori d’empreses
•  Borses de treball per Internet
•  Informació sobre formació continuada
•  Formació reglada i no reglada
•  Bibliografi a relacionada amb la inserció 

laboral

Formació laboral

El Servei Municipal d’Ocupació organitza 
cursos per a persones en situació d’atur, 
que els permetin millorar la qualifi cació 
professional i les seves possibilitats 
d’inserció laboral.
També s’organitzen per a persones en atur 
majors de 25 anys programes d’ocupació 
i formació com són els Tallers d’Ocupació, 
que permeten aprendre un ofi ci, alternant 
la formació teòrica i pràctica i tenir un 
contracte laboral.
Ens adaptem també a les necessitats 
dels treballadors i de les empreses 
amb l’objectiu d’oferir una formació 
de qualitat que permeti adquirir 
i actualitzar coneixements en les 
diferents àrees competencials de les 
empreses.
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ocupació

El Servei Local d’Ocupació de 
Caldes es troba a l’Equipament 
de Promoció Econòmica i 
Cultural (La Riera, 5-9, 1a 
planta), en horari de dimartsi 
dijous, de 8 a 15h, i dimecres 
de 16 a 19:30h. El telèfon del 
Servei és el 937 910 588 i el 
correu electrònic ocupacio@
caldetes.cat (Marta Rosario)

Tota 
la informació 

de Caldes 
la trobaràs 
al nou web 
municipal

Notícies, 
agenda, 
tràmits, 

guia 
comercial, 
turisme... 

tot a
www.caldetes.cat
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notícies

El govern de Caldes ha aprovat el 
calendari de l’escola bressol municipal per 
al curs 2010-2011 amb la principal novetat 
de l’ampliació d’obertura del centre 
durant les vacances de Nadal i Setmana 
Santa. Així, el proper curs començarà 

el 7 de setembre de 2010 i finalitzarà 
el 29 de juliol de 2011, mentre que les 
vacances de Nadal es redueixen del 24 al 
31 de desembre -ambdós inclosos- i per 
Setmana Santa únicament serà festiu al 
centre escolar els dies festius a Catalunya, 

el 22 d’abril (Divendres Sant) i 25 d’abril 
(Dilluns de Pasqua).
Amb la voluntat d’oferir més servei a les 
famílies i infants de Caldes, s’ha aprovat el 
nou calendari escolar de l´Escola Bressol 
municipal per al proper curs 2010-2011:

L’alcalde, Joaquim Arnó, va tallar la cinta 
que donava per inaugurades les obres de 
reforma del Mercat Municipal, el passat 
18 de juny. Abans, l’alcalde va explicar als 
presents els entrebancs que s’han produït 
durant l’execució de les obres i que han 
estat la causa del retard produït en la 
seva finalització. El nou mercat presenta 
una aspecte totalment renovat amb la 
unificació estètica de totes les parades, 
tant les centrals com les dels costats, 
que compten actualment amb tots els 
serveis bàsics per a la seva funcionalitat. 
Actualment, el Mercat ja funciona a ple 
rendiment amb les seves instal·lacions 
renovades –i mentre s’ocupen les parades 
que queden lliures-, que ha de contribuir 
a enriquir el sector comercial de Caldes.

L’Escola Bressol municipal obrirà les portes 
durant les vacances de Nadal i Setmana Santa

Les renovades instal·lacions del Mercat ja són realitat

El govern aprova el calendari del proper curs 2010-2011

Inici de curs 7 setembre de 2010
Final de curs 29 juliol 2011
Vacances de Nadal Del 24 al 31 de desembre de 2010, 

ambdós inclosos
Festius al llarg del curs 8 setembre de 2010 Festa Major

12 octubre de 2010 Dia de la Hispanitat
1 novembre de 2010 Festa de Tots Sants
Del 6 al 8 de desembre de 2010 Pont de la Constitució
13 desembre de 2010 Santa Llúcia 

(Festa Major d’Hivern)
6 gener de 2011 Diada de Reis
22 abril de 2011 Divendres Sant
25 abril 2011 Dilluns de Pasqua
2 maig de 2011 Dia del Treball
24 juny de 2011 Sant Joan

Vacances d’estiu Tancat tot el mes d’agost
Horaris Matí,  9 a 12h 

Tarda, de 15 a 17h
Servei de permanències Matí, de 7:30 a 9h 

Migdia, de 12 a 13h 
Tarda, de 17 a 18h (sortida)
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breus

Caldes rep un premi de la 
Diputació pel nou sistema 
d’enllumenat intel·ligent

El nou sistema d’enllumenat intel·ligent 
instal·lat per l’Ajuntament en els darrers 
mesos a diferents zones del municipi ha 
rebut el reconeixement de l’Àrea de Medi 
Ambient de la Diputació de Barcelona, a 
través d’un premi que 9 de juny van recollir 
l’alcalde, Joaquim Arnó i el regidor de Medi 
Ambient, Marcos Blázquez, a Granollers.
El guardó consisteix en un xec de 3.000€ 
i el reconeixement -en forma d’accèssit- a 
una iniciativa d’estalvi d’energia a través 
de l’enllumenat públic.
L’objectiu fonamental dels Premis a les 
millors iniciatives locals per l’estalvi 
d’aigua i energia, que convoca cada any 
la Diputació de Barcelona, tenen per 
objectiu reconèixer i recompensar els 
esforços de les entitats locals vers la 
protecció del medi en llur territori.

Segons ha fet públic la Diputació, la 
implantació del sistema Detectral aplicat 
a l’enllumenat de Caldes –per radiofre-
qüència- permet un estalvi i millora de 
l’eficiència energètica de l’enllumenat 
públic. El sistema Detectral es basa en 
uns software de gestió que, instal·lat en 
un servidor, ens permet centralitzar totes 
les operacions a realitzar en l’enllumenat 
(reduccions de potència, arrencades/
parades,etc.). La comunicació entre 
aquest software i el punt de llum 
és possible gràcies a uns balastres 
electrònics que incorporen un emissor/
receptor de ràdio per poder establir  
comunicació amb cada punt de llum.
Això suposa certs avantatges com 
l’optimització del factor de potència, la 
reducció d’energia necessària per a l’ence-
bament de les làmpades, la reducció dels 
armònics en un 85%, i protecció contra 
sobretensions. A més, s’hi afegeixen altres 
avantatges com el telecomandament dels 
punts de llum.

Nou tractor per a la brigada

L’Ajuntament de Caldes ja ha rebut el 
nou tractor destinat a les feines de la 
brigada d’obres i serveis. Es tracta d’un 
nou model adquirit per renting que 
també es destinarà, en un futur pròxim, 
a la neteja de les platges. Aquesta nova 
maquinària permet l’acoplament dels 
estris necessaris per a desenvolupar 
aquesta feina, fet que el model antic no 
permetia per ser de menor potència.

Tancament de contenidors 

La regidoria de Medi Ambient procedirà 
en breu a realitzar el tancament de 
contenidors per dissimular-los a la 
vista. En concret, en una primera fase 
es tancaran tres illes de contenidors 
situades a la Riera, número 41 i 82 i l’illa 
existent a l’estació de Renfe.

Càmeres de videovigilància 
i canvis de circulació com a 
mesures de seguretat

Tal i com es va anunciar, l’Ajuntament ha 
instal·lat en alguns carrers de la part alta 
del municipi, d’acord amb les peticions 
dels veïns, algunes càmeres de videovigi-
lància destinades al control de seguretat 
dels veïns de la zona. Aquesta mesura s’ha 
aplicat després de la reunió mantinguda 
amb els veïns d’aquesta zona alta de 
Caldes, com a mesura de prevenció per 
l’onada de robatoris produïts a finals de 
l’any passat i inicis del 2010. També s’ha 
canviat el sentit de circulació de vehicles 
d’alguns carrers d’aquesta zona per 
complementar aquesta acció.

Les càmeres instal·lades són càmeres 
de trànsit destinades a tasques de 
seguretat.

El Taller d’informàtica per a la 
gent gran començarà el 21 de 
setembre

Ja són obertes les inscripcions per aquest 
curs adreçat a aquelles persones grans, 
del municipi, que tenen curiositat per les 
noves tecnologies. Es promou arrel de la 
bona acceptació que va tenir la primera 
edició i es pretén ser una continuïtat 
per aquelles persones que van assistir al 
primer i, a més, la creació d’un nou grup 
d’iniciació per aquelles persones que 
estan interessades.  Cal inscripció prèvia 
a Serveis Socials.

Taller de pintura d’en Tàpies a 
la Fundació Palau

El passat 16 de juny a la Fundació Palau 
es va dur a terme el Taller de Pintura d’en 
Tàpies. Va consistir en que les persones 
assistents poguessin endinsar-se en el 
món de la pintura i, concretament, a 
través de les obres de l’Antoni Tàpies. En 
total varen assistir 15 persones. Aquesta 
activitat restava inclosa dins del Sortim a 
Passejar.

Sol·licitud subvenció del 
40% de la taxa de la brossa 
municipal

Els requisits per accedir a aquesta 
bonificació es basen en estar 
empadronats a Caldes i ser pensionista 
amb ingressos familiars inferiors al salari 
mínim interprofessional, que aquest any 
2010 és de 633,30€.
Per informar-vos sobre el procés a 
seguir per sol·licitar aquesta bonificació, 
poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament, 
937 910 005.

(Foto: Òscar Giralt / Diputació de Barcelona)
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Construcció del mur.
Col·locació d'una xarxa metàl·lica per a prevenir possibles esllavissades durant l'assentament de
terres del primer any.
Proper enjardinament del mur, segons projecte de la Diputació de Barcelona.
Futura urbanització del tram de la carretera comprès entre les escoles i el final de les escoles.

Principals actuacions dels darrers mesos i projectes inminents

Caldes al dia

MUR DE LA CARRETERA DE SANT VICENÇ

COBRIMENT DEL TRAM FINAL DE LA RIERA (al Bassiot)
INSTAL·LACIÓ D'UN MOLÍ EÒLIC

Aspecte del mur un cop
finalitzin les obres

Cobriment de la Riera amb una entarimat de fusta noble per allargar el apsseig amb el Parc Maragall.
Instal·lació d'un molí eòlic que, a través d'un generador, produeix energia, que injectada a la xarxa
elèctrica municipal, s'afegeix a l'energia produïda per la bomba existent, per omplir el Bassiot d'aigua
de mar.
Aquest sistema permetrà acabar amb les males olors que produeix l'aigua estancada al Bassiot i
la proliferació d'insectes.

de la bomba instal·lada que serveix per omplir el Bassiot d’aigua de mar i barrejar-se amb l’aigua 
estancada.

i permet el funcionament
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de 3 milions d’euros de la venda de l’energia produïda.
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gent gran

La celebració del 25è aniversari de 
l’Agrupació no va passar desaper-
cebuda a Caldes. Va ser una jornada 
de festa i alegria que va començar amb 
la celebració de la Missa solemne i va 
finalitzar amb una versió reduïda de 
castell de focs d’artifici. Pel mig, un 
dinar d’aniversari com Déu mana, una 
ballada de sardanes, un ball amb música 
en directe i un altre protagonitzat pels 
gegants de Caldes. En resum, un dia de 
celebració a l’alçada d’unes noces de 
plata de l’Agrupació.  

Enhorabona!

25è aniversari de l’Agrupació de Pensionistes i 
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

(Fotos: Joan Conill)
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notícies

Des del passat 21 de juny l’Equipament 
de Promoció Econòmica i Cultural és la 
seu de l’Oficina de Turisme de Caldes, 
per primer cop integrada a la xarxa de 
la Generalitat amb el número 222.  Amb 
aquest nou servei, el municipi ja disposa 
d’un espai on oferir informació i assesso-
rament de qualitat al visitant de Caldes 
quant a recursos turístics i culturals del 
municipi i entorn.. 
L’Ajuntament ha adequat les instal·lacions 
de l’Equipament per millorar-ne l’acces-
sibilitat, un dels requisits bàsics per a 
la integració de l’oficina a la xarxa de la 
Generalitat. Amb aquesta nova Oficina 
de Turisme “es centralitza la informació 
quant a Turisme, fins ara dispersa, i es 
complementa amb el Punt d’Informació 

Turística situat a la Fundació Palau”, 
explica el regidor de Turisme, Comerç i 
Promoció Econòmica, Àngel Rusiñol.
Els serveis que s’ofereixen des de la 
nova oficina són molt amplis i van des 
d’informació bàsica del poble i l’entorn 
fins a l’assessorament específic en matèria 
turística i cultural que poden ser d’interès 
pels visitants. A més, la nova Oficina de 
Turisme també és punt d’informació 
de Les Viles Termals de Catalunya i Les 3 
Viles.
Amb aquest salt en l’equipament “s’acon-
segueix una professionalització del servei 
turístic a Caldes, al mateix temps que se’n 
millora la qualitat que s’ofereix al visitant”, 
assegura el regidor. En aquest sentit, un 
professional s’encarrega d’aquest servei, 

que està obert en horari de dimarts a 
dissabte de 10 a 12 i de 16 a 18h, mentre 
que diumenges i festius l’horari és de 10 
a 14h (horari establert per Decret de la 
Generalitat). 

Fins el proper 15 de setembre és obert el període de platges 
amb tots els serveis funcionant a ple rendiment. L’Ajuntament 
ha realitzat algunes millores importants per aquesta temporada 
com ara el manteniment de tots els serveis existents i l’ampliació 
de la passarel·la, que ara arriba fins la zona humida del litoral.
A més, el consistori caldenc ha fet les gestions oportunes per 
sol·licitar a la Demarcació de Costes, del Ministeri de Medi 
Ambient, la cessió de la caseta de la Creu Roja del Varador - 
tot i que les obres encara no s’han recepcionat- per posar-la a 
punt amb l’objectiu que la Creu Roja local pugui desenvolupar la 
seva tasca amb total normalitat. En aquest sentit, l’Ajuntament 
agraeix al nou director de la Demarcació de Costas, Javier 
Uzcanga, la bona resposta a 
la seva petició. 
Enguany, s’ha tornat  confiar 
amb la Creu Roja de Caldes 
per a la realització de  les 
tasques de vigilància i 
socorrisme a les platges, amb 
un increment notable de la 
professionalització del cos 
de voluntaris.
D’altra banda, el consistori 
ha canviat l’empresa que 
realitza la feina de neteja de 
les platges.

La platja dels Tres Micos ha obtingut un any més el distintiu que 
l’acredita com una platja de primera línia segons els exigents 
criteris sanitaris, ambientals i d’accessibilitat que estableix la 
Fundació Europea d’Educació Ambiental, que és qui l’atorga cada 
any. La Bandera Blava és un distintiu de caràcter selectiu que es 
concedeix a més de 3000 platges i ports a 36 països d’Europa, 
El Marroc, República Sudafricana, Canadà, Nova Zelanda i el 
Carib.
La campanya Bandera Blava és un símbol reconegut que 
exigeix l’obligat compliment d’uns nivells sanitaris i ambientals 
força exigents, així com el servei de salvament, socorrisme i 
primers auxilis a la platja o el port distingit amb Bandera Blava. 
Aquests requisits fan referència a 4 eixos: qualitat de les aigües 

de bany; informació i 
educació ambiental; 
gestió mediambiental; i 
seguretat i serveis.
La resta de platges de la 
comarca amb bandera 
blava són a Arenys de 
Mar, Caldes d’Estrac, 
Calella, Canet, el Masnou, 
Malgrat de Mar i Pineda 
de Mar. Pel que fa a ports 
esportius, tan sols el de 
Mataró ha mantingut la 
distinció.

La nova Oficina de Turisme ja funciona a ple rendiment

La temporada de platja, en 
marxa

La bandera blava torna a 
onejar a la Platja dels Tres 
Micos

L’oficina té el número 222 de la Xarxa d’Oficines de Turisme de la Generalitat de Catalunya

Caldes ha iniciat la temporada de platja amb diverses 
millores en les infraestructures del litoral
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notícies

El Campus Lúdic i Esportiu acull 
enguany prop d’un centenar 
d’infants

El 23 de juny va començar el Campus 
2010, amb un alt registre de nens i nenes 
inscrits, en concret, prop de 100 infants 
que realitzaran diferents activitats 
durant els mesos d’estiu fins el dia 3 de 
setembre. 
Els nens i nenes que prenen part del 
curs s’organitzen en tres grups segons 
edats, de 3 a 5, de 6 a 8 i de 9 a 12 anys, 
per practicar un ampli ventall d’activitats 
programades que combinen la vessant 
esportiva amb un component lúdic i 
cultural. 
Les activitats es desenvolupen priorità-
riament a les instal·lacions esportives 
municipals i comprenen esports com 
l’handbol, el bàsquet, el futbol sala, el 
voleibol, el bàdminton, inici a l’escalada 
amb el nou rocòdrom recentment 
construït i activitats aquàtiques a la 
piscina. 
A més, cada divendres es realitzen 
sortides lúdiques a indrets de Caldes 
durant les quals tenen la possibilitat de 
situar-se en el seu context més pròxim 
a través de llegendes i la història del 
municipi. 
També destaquen les sortides que es 
faran a Llavaneres, El Balís, i a dos 
parcs aquàtics.

La platja de Caldes, seu de la 
primera fase del Campionat 
de Catalunya de Futbol 
Platja

Els dies 2 i 3 de juliol Caldes acull 
la primera fase del Campionat de 
Catalunya, la competició regular  
semblant a un campionat de lliga de 
Futbol Platja, una modalitat de futbol 
que es juga sobre una superfície 
d’arena llisa, entre dos equips de cinc 
jugadors cadascun, que es caracteritza 
per la seva espectacularitat de joc en 
combinar oci i espectacle.
El futbol platja va néixer espontàniament 
a les platges de Brasil i Estats Units, i és 
un esport atractiu que ha aconseguit 
captivar a un nombre cada vegada més 
gran d’adeptes. Actualment és l’esport 
d’estiu més practicat a les platges de tot 
el món.

El pavelló acull les finals 
nacionals de Voleibol Infantil 
Femení 

Organitzades pel Consell Esportiu 
del Maresme (UCEC) i la unió de 
Federacions Esportives de catalunya 
(UFEC),respectivament, aquestes finals 
es van disputar per primera vegada al 
poliesportiu de Caldes els dies 28, 29 i 30 
de maig, gràcies acords de col·laboració 
existents entre l’UCEC i l’Àrea d’Esports 
de l’Ajuntament de Caldes. Un any més, 
el Maresme ha estat la seu d’aquestes 
finals, que han obtingut un gran éxit 
de participació i organització. El 
regidor d’Esports, Joan Vázquez va ser 
l’encarregat de lliurar un dels premis a les 
guanyadores.

Torneig de Pentanca per a 
celebrar el 30è aniversari del 
club caldenc
El passat día 28 d’Abril el club Petanca 
Caldes d’Estrac, va fer 30 anys i per a 
celebrar-ho, el proper 18 de Juliol es 
jugarà el torneig del 30è aniversari. 
Els premis als gaunyadors es lluiraran 
el posteriorment, el 25 de juliol, en el 
transcurs del  dinar d’aniversari que 
es tindrà lloc al restaurant  Marola. El 
club ha convidat a aquest àpat els seus 
patrocinadors, concretament, el vicepre-
sident de laboratoris Thea, Florentino 
Micó i, per part del restaurant Marola, 
Josep Navarro i esposa. A banda, el club 
també prepara la sortida a Castelfranco 
(Itàlia) del proper mes de setembre, de la 
qual n’informarà en breu.

La 9a Festa de l’Esport omple 
d’activitat les instal·lacions 
esportives municipals
El dia 5 de juny es va celebrar la 9a edició 
de la Festa de l’Esport que pretén que els 
ciutadans gaudeixin de la pràctica esportiva 
l’esport de manera lúdica i festiva. Les instal-

lacions esportives municipals van acollir 
un ampli ventall d’activitats i participants 
durant el dia per a fer esport amb totes 
les modalitats programades: petanca, 
spinning, bàsquet, aikido, patinatge... Aquí 
en teniu una mostra!
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Torna el QRalbus!

Amb l’arribada de l’estiu i la celebració 
de concerts, nits joves, concerts i festes 
majors, torna el QRalbus, un servei de 
bus gratuït per a tot el jovent del Territori 
QRal, d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, 
Canet de Mar i Caldes. Us oferim les 
properes sortides del QRalbus.

Taller de Cuina Jove

El 16 de juny va finalitzar el Taller de 
Cuina Jove a l’Espai Jove. Durant quatre 
intensos dies, el jovent d’edats compreses 
entre els 15 i els 29 anys van aprendre, de 
la mà del cuiner caldenc Xavier Manau,  
una manera ràpida, fàcil i econòmica de 
cuinar.

esports i joventut

L’estiu jove arriba a Caldes amb 
propostes perquè el jovent no tingui 
temps per a l’avorriment. Així, els 
dimecres dies 7, 14, 21 i 28 de juliol 
l’Àrea de Joventut ha organitzat un 
Taller de construcció d’OFNIS (Objectes 
Flotants No Identificats), a l’Espai 
Jove, per a la 3a Exhibició d’OFNIS, que 
tindrà lloc el 7 d’agost (a la Varada, a 
les 18h). Es tracta d’una activitat que 
ha tingut bona acollida entre el jovent 
caldenc i que destaca per l’originalitat 

i vistositat de les propostes. Una altra 
activitat que l’any passat va obtenir un 
alta concurrència tant de participants 
com de públic i que enguany es torna 
a programar és el Campionat Intermu-
nicipal de Ping-Pong, que té lloc tots els 
divendres del mes de juliol a l’Espai Jove. 
A més de Caldes, participen en aquest 
campionat les poblacions d’Arenys de 
Mar, Arenys de Munt, Canet de Mar, San 
Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de 
Montalt.

Ping-pong i Ofnis centren l’estiu 
actiu del jovent caldenc

Foto :enric monge

El professor de l’Aikido Estrac, 
Toni Orduna, adquireix noves 
tècniques i pràctiques al Japó
El Toni Orduna és professor de l’entitat 
Aikido Estrac, de Caldes, que ostenta el 
títol de 3r Dan d’Aikido. El Toni ha viatjat 
recentment al Japó per aprendre i alhora 
perfeccionar la tècnica d’una disciplina 
d’Aikido que correspondria a l’esgrima 

japonesa. En concret, el Toni Orduna ha 
assistit a l’escola antiga Tatsumi Ryn (de 
l’any 1540) per aprendre aquesta nova 
vessant d’aikido que imparteix als seus 
alumnes de Caldes, que tenen entre 16 i 
30 anys.
El Toni ha quedat meravellat de la 
diferència de praxis de l’escola japonesa 
“és una altra manera de conceptualitzar 
tot el que té a veure amb la pràctica de la 
disciplina”. En aquest sentit, el professor 
caldenc destaca la disciplina japonesa 
present en  aquesta tècnica que “és una 
manera de viure” pels japonesos que la 
practiquen.
Malgrat tot, el Toni assegura que a Caldes 
només es poden fer exhibicions d’aquest 
disciplina de l’escola tradicional en la que 

es treballen formes establertes que no 
es poden distorsionar. Algun dia però, 
esperem que el Toni ens mostri tot el que 
ha après al Japó sobre aquesta tècnica i la 
cultura que l’envolta. 
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entitats

L’objectiu principal de l’Associació és 
promoure l’educació integral d’infants, 
joves i adults, especialment del col·lectiu 
de dones per tal de fomentar la seva 
autonomia i que puguin projectar un 
futur educatiu i/o laboral. La creació de 
l’escola “El Somriure dels Nens”, el passat 
11 de Setembre, ja ha donat els seus fruits 
i dos professors fan classe a 50 nens i 
nenes de forma permanent, en anglès 
i hindi. A més, el centre també compta 
amb una escola d’adults, amb classes 
d’alfabetització, principalment adreçades 
a dones. 
Actualment, la Xènia, principal impulsora 
de l’entitat caldenca, es troba a Baleba 
centrada en dues difícils tasques. L’una, 
la creació d’un centre del voluntariat que 
portarà el nom de “Casa Vostra”, per tal 
que els voluntaris tinguin la possibilitat 
d’anar a l’escola i ajudar en unes 
condicions que els siguin favorables. 
El segon objectiu en el que treballa 
l’entitat, a través de la Xènia, consisteix 
en fer arribar l’aigua potable a la població 
de Baleba, prèvia construcció d’un pou. 
Com molt bé explica la Xènia en els 
document que ha fet arribar al Portada, 
“el pressupost per aquesta fita és de 
9.000 euros aproximadament i ens falten 
diners”. És per aquest motiu que des de 
l’associació és fa una crida “a totes les 
persones que puguin i vulguin fer realitat 
aquesta complicada tasca, fent-se soci 
de la nostra entitat o fent una aportació 
econòmica al nostre compte bancari”. El 
número de compte és el 2100-4558-41-

0200076257 (El Somriure dels Nens). 
“A l’igual que gota a gota s’omple el got, 
doncs donatiu a donatiu, podem entre 
tots aconseguir fer arribar l’aigua al 
poble de Baleba”, explica la Xènia, “us ho 
agraeixo per avançat”.

L’exposició “Pensaments de dona” tracta 
el tema de la violència de gènere i plasma 
una visió molt realista de l’home a través 
de la fusió de dues tècniques diferents 
de les germanes Marta i Eva Monràs, d’El 
Somriure dels Nens. L’exposició romandrà 
oberta del 9 al 18 de juliol a l’Equipament 
de Promoció Econòmica i Cultural totes 
les tardes de 17:30 a 21h.

El Somriure dels Nens continua 
la seva tasca solidària
Després de la creació del centre escolar a Baleba, el projecte solidari de 
l’entitat caldenca es centra ara en fer arribar l’aigua potable al poble i la 
creació d’un centre de voluntariat

Exposició

Revetlla de 
Sant Antoni
A petició de la comissió 
de festes de la revetlla 
de Sant Antoni, reprodu-
ïm tot seguit el text ex-
plicatiu de l’acte del dia 2 
de juliol.

Passada la revetlla de Sant Antoni de 
Dalt de Caldes, s’han recollit opinions 
positives i negatives, observacions 
i crítiques. Abans de res, però, des 
d’aquí volem donar les gràcies a tots 
els veïns i veïnes que varen donar 
un cop de mà eficaç per organitzar, 
instal·lar i endreçar l’espai.     
El balanç de la festa és positiu  pel 
que fa el muntatge i l’estètica de les 
taules, el servei de bar, la qualitat de 
les begudes i Absenta, l’espectacle 
d’humor de la primera part. Però 
més aviat  negatiu  pel que fa el 
tipus de música proposada (malgrat 
ser de qualitat potser no era del 
tot adequada). Afegirem que la 
distribució del temps del concert-
ball, sense intermedi, no va ser la més 
encertada. Ho tindrem en compte per 
a futures revetlles, ja que l’objectiu 
és que la gent estigui contenta i s’ho 
passi bé.
Dit això volem subratllar que a la 
tarda, un incident tècnic important va 
fer passar mals moments als organit-
zadors: el generador de corrent, per 
al so i la il·luminació de l’escenari no 
va funcionar. Després de múltiples 
intents sense resultat, es van haver 
de connectar cables en cases 
particulars per poder tenir so, però 
va ser impossible per a la llum (de 
potència superior) cosa que explica 
l’aspecte “d’estalvi energètic radical” 
que presentava l’escenari. De passada 
agraïm també els intents de tots els 
caldencs (brigada, tècnic, coneguts 
i amics) que es van desplaçar per 
intentar posar en marxa el generador. 
De nou a tothom moltes gràcies. 

Comissió Revetlla Sant Antoni 
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cultura

El poeta Joan Maragall va passar 
llargues temporades a Caldes a partir 
de la primavera de 1901 per curar les 
seves afeccions amb les aigües termals 
caldenques. La família es va instal·lar al 
carrer de la Pau, número 20. L’obra de 
Maragall d`aquesta època és plena de 
referències a la població, entre la qual 
destaquen cinc poemes, “Vistes al mar”, 
escrit a Caldes l’any 1901, “Seguit de les 
vistes al mar”, 1907, un seguit de peces 
que es van publicar l’any 1911 amb el 
títol “Seqüències”, que també recull el 
poema “El pi d’Estrac”, inspirat en el 
lloc on Maragall acostumava a mantenir 
converses amb el seu amic Salvador 
Albert. A banda, el Parc Maragall està 
dedicat a la figura del poeta i compta amb 
un bust, recentment restituït.
Aquesta vinculació del poeta al nostre 
municipi fa que la celebració dels 150 
anys del naixement de Joan Maragall no 

passi desapercebuda a Caldes. Així, el 
nostre poble acollirà diversos actes, el 
primer dels quals tindrà lloc el proper 
18 de juliol al pati de la Fundació Palau 
(21h) amb el recital Com si entrés en una 
pàtria, de la Cia. Arrencacors, amb Mireia 
Chalamanch i Oriol Genís (interpretació), 
Josep Maria Miró (dramatúrgia i direcció) 
i Maria Andreu (música). Basat en l’obra 
poètica i periodística de Maragall, el 
recital –inclos en el festival Poesia i +- 
presenta l’estimació de Joan Maragall per 
la terra, que s’expressa en les reflexions 
del que li és propi, llengua, identitat, 
paisatge, i en una visió panteista de la 
natura. També reflecteix el regeneraci-
onisme que impregna els escrits a partir 

de 1898, la defensa d’una entitat política 
superior anomenada Ibèria, una visió 
federalista que enllaça amb les idees 
de Fernando Pessoa i un patriotisme 
que sorgeix de la seva preocupació pel 
futur de Catalunya. L’acte –inclòs en el 
festival Poesia i +- està organitzat per 
la Fundació Palau-Centre d’Art, l’Ajun-
tament de Caldes d’Estrac i la Institució 
de les Lletres Catalanes.
El dissabte dia 9 d’octubre, a partir de 
les 10:30h, tothom qui ho desitgi podrà 
gaudir d’una ruta literària -organitzada 
per l’Associació Cultural Arts i Lletres- 
que recorrerà els indrets signifi-
catius de l’estada que el poeta va fer a 
Caldes. Cal inscripció prèvia i el nombre 
d’inscripcions és limitat (Tel. 679 305 715 
o info@artsilletres.org).
La resta d’actes que es programaran 
a Caldes encara resten pendents de 
confirmació.

Diversos actes inclouen Caldes en la celebració 
de l’Any Maragall
Enguany es celebren els 150 anys del naixement de Joan Maragall, poeta vinculat a Caldes d’Estrac, fet pel qual  la 
població acollirà diversos actes dins la programació de l’Any Maragall arreu de Catalunya

Malgrat l’afectació de la crisi econòmica 
i l’aposta per la poesia, una gènere de 
minories, el festival Poesia i + ha tornat a 
la Fundació Palau amb una programació 
que alterna la poesia i la música amb 
espectacles de teatre familiar. Una oferta 
per tots els públics que clourà el proper 
25 de juliol.
El festival va començar el 25 de juny amb 
la Santi Arisa Band i el 3 de juliol es va 
celebrar un acte en record del Price dels 
Poetes, un acte d’agermanament dels 
autors dels anys setanta (recuperant 
part de la pel·lícula clandestina que 
Pere Portabella va rodar amb altres 
col·laboradors) i la nova generació de 

poetes actuals, amb Enric Casasses, David 
Caño, Núria Martínez i Carles Rebassa. 
La programació d’enguany també 
recorda l’any Espriu gràcies a una 
proposta de l’actriu Fina Rius. Big 
Mama i Teresa d’Arenys han elaborat un 
espectacle expressament per a l’ocasió 
sobre Rosa Leveroni en què alternen les 
lletres cantades i les recitades. Un recital 
sobre Màrius Torres amb els seus versos 
a càrrec del grup En Vers. També s’han 
inclòs actes a Barcelona, que podeu 
consultar junt a tota la programació al 
web de la Fundació Palau (www.fundaci-
opalau.cat) o de l’Ajuntament de Caldes 
(www.caldetes.cat).

El Poesia i + celebra els cinc anys amb 
recitals poètics pròxims al públic
El 25 de juny va començar aquest festival de poesia a la Fundació Palau, que 
s’allarga fins el 25 de juliol
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Acords del Ple ordinari 
del 31 de maig de 2010 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de 

la sessió anterior.
 Acta núm. 4, de 29 de març de 

2010. Aprovada per unanimitat.
2. Despatx de l’alcaldia
3. Donar compte i/o ratificació 

decrets de l’alcaldia i/o acords 
Junta de Govern Local.

(Ple suspès)

Acords del Ple extra-
ordinari del 21 de juny 
de 2010
(Reanudació del Ple Ordinari de 31 de 
maig de 2010)
1. EXP.230/2005 - MERCAT 

MUNICIPAL – Aprovació DEL 
dictamen d’aprovació inicial 
dels Annexos dels Plecs de 
condicions per a la concessió 
de la utilització privativa de set 
parades de venda del Mercat 
d’abastament Municipal. La 
proposta consisteix en acordar 
el canvi de productes que es 
podran  vendre en unes parades 
determinades del Mercat 
municipal i el ccanvi de la 
superfície d’un dels comerços.

 Aprovada amb 6 vots a favor de 
CiU i 3 en contra del PSC.

2. EXP. 230/2005 – MERCAT 
MUNICIPAL – Aprovació del 
dictamen d’inici del procés de 
licitació de les parades P3-M3 i 
P6-M6. Licitació de dues parades 
del Mercat municipal.

 Aprovada amb 6 vots a favor de 
CiU i 3 en contra del PSC.

3. Aprovació de la  licitació-con-
cessió dels mòduls 7 i 8 del Parc 
Maragall. Es convoca la licitació 
pública en règim de concessió de 
dos mòduls del Parc maragall de-
dicats a l’activitat de Bar-Restau-
rant.

 Aprovada amb 6 vots a favor de 
CiU i 3 en contra del PSC.

4. Exp.52/2010 - Adscripció dels 
edificis municipals a EPEL CAL-
DES XXI per la producció d’ener-

gies renovables. Aprovació del 
dictamen d’adscripció. Adscriu-
re a la l’ Entitat Pública Empre-
sarial Local “CALDES XXI” alguns 
equipaments municipals per tal 
que, en concordança amb el seu 
objecte social, directament o per 
mitjà de tercers,  pugui procedir 
a la construcció i explotació de 
diferents sistemes de producció 
d’energies renovables . 

 Aprovada amb 6 vots a favor de 
CiU i 3 abstencions del PSC.

5. Ratificació de l’acord de la Junta 
de Govern de data 19 d’abril de 
2010. Adjudicar definitivament el 
contracte de prestació de serveis 
de gestió interessada i explotació 
de la piscina coberta i gimnàs mu-
nicipal, rocòdrom i bar–restaurant 
situat a la zona esportiva munici-
pal, a l’empresa SIGE 2005 S.L. a 
la vista de la proposta feta per la 
Mesa de contractació.

 Aprovada amb 6 vots a favor de 
CiU i 3 en contra del PSC.

6. Aprovació de la creació de la 
seu electrònica de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac. Crear la Seu 
Electrònica de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac en la direcció 
electrònica www.gestiona.espu-
blico.com, amb l’objectiu de per-
metre l’exercici del dret que tenen 
els ciutadans a relacionar-se amb 
les Administracions públiques per 
mitjans electrònics, de conformi-
tat amb la Llei 11/2007, de 22 de 
juny d’Accés Electrònic dels Ciu-
tadans.

 Aprovada per unanimitat.
7. Aprovació inicial de l’ordenança 

reguladora de la creació i funci-
onament del registre electrònic 
municipal. Aprovar inicialment 
l’Ordenança Reguladora de cre-
ació i funcionament del registre 
electrònic municipal.

 Aprovada per unanimitat.
8. Aprovació de la voluntat de 

constitució de l’agrupació de la 
secretaria de Jutjat de Pau dels 
municipis de Caldes d’Estrac i 
Sant Vicenç de Montalt. Aprovar 
la constitució de l’agrupació de la 

secretaria dels jutjats de pau de 
Caldes d’Estrac i de Sant Vicenç 
de Montalt, amb seu a Caldes, 
que permetrà una major profes-
sionalització dels jutjats de pau i 
una millor rendibilitat dels recur-
sos.

 Aprovada per unanimitat.

9. Aprovació, si s’escau, de la de-
claració d’obres i activitats 
d’especial interès i/o utilitat 
municipal. Aprovar que les obres 
i activitats que el Departament 
d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya pretengui dur a terme 
al municipi de Caldes d’Estrac, 
tindran la consideració, d’obres 
i activitats d’especial interès i/o 
utilitat municipal amb una boni-
ficació del 95% de l’impost sobre 
construccions, llicència ambien-
tal, llicència de 1ª ocupació i s’es-
tableixin l’exempció de les taxes 
acreditatives per l’atorgament de 
llicències d’obra, llicències am-
bientals, primeres ocupacions, 
tributs i altres que puguin gravar 
l’activitat educativa.

 Aprovada per unanimitat.

10. Aprovació de la proposta de re-
solució de l’expedient sancio-
nador que recau sobre l’empre-
sa Aparcaments del Maresme, 
S.L. Sancionar a la concessionària 
Aparcaments del Maresme, S.L. 
per una falta greu reiterada con-
sistent en l’ impagament reiterat 
dels cànons de la concessió amb 
la rescissió de la concessió.

 Aprovada amb 6 vots a favor de 
CiU i 3 en contra del PSC.

11. Presa de coneixement del fet 
luctuós de la mort del regidor Sr. 
Ricardo Pérez de la Hoz. El Ple de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac 
pren coneixement del lamentable 
fet de la mort del regidor del grup 
municipal del PSC-PM Sr. Ricardo 
Pérez de la Hoz. 

 Es sol·licita a la Junta Electoral 
Central que nomeni i acrediti com 
a nou regidor del grup municipal 
del PSC-PM al Sr. Pedro Claver 
Montells LLaberia com a següent 
en la llista electoral.

sala de sessions
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DIVENDRES 2 DE JULIOL
A les 22 h al pati de la Fundació
FESTIVAL POESIA I +
ROSA LEVERONI amb  Big Mama i Teresa d’Arenys
Presentació a càrrec d’Oriol Izquierdo, director de l’ILC
Rosa Leveroni (1910-1985) fou una de les figures culturalment 
més actives durant la postguerra. Molt apreciada per Palau 
i Fabre, que la considerava una mestra, la seva llarga relació 
epistolar testimoni d’un temps i d’unes inquietuds: March, 
Llull, Espriu, Picasso... s’edità el 1998 (PAM)
Big Mama (Montserrat Pratdesaba) i la poeta Teresa d’Arenys 
han ideat aquest espectacle de poesia i música o a més de 
Leveroni s’escoltaran versos de Palau i Fabre, Rimbaud, Carle 
Riba i Teresa d’Arenys.
Big Mama ha ofert nombrosos concerts arreu i ha participat 
en els principals Festivals de Jazz i Blues i ha editat més de 
10 discos. Teresa d’Arenys és autora d’una desena de llibres 
entre poesia i novel·la.
Preu: 6 €
Organitza: Fundació Palau i Ajuntament de Caldes d’Estrac, 
amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes de la 
Generalitat de Catalunya

INICI DEL CAMPIONAT INTERMUNICIPAL DE PING-PONG 
El torneig es jugarà tots els divendres del mes de juliol
Inscripcions a l’Espai Jove. Tel. 93 791 17 78
Organitza: Espai  Jove

DISSABTE 3 DE JULIOL
A les 22 h al Parc de Can Muntanyà
FESTIVAL POESIA I +
PRICE DELS POETES
40 aniversari del Price dels Poetes
Projecció documental i combat poètic amb Enric Casasses, 
David Daño, Núria Martínez i Carles Rebassa.
El 25 d’abril de 1970, la sala Gran Price de Barcelona va acollir 
el I Festival Popular de Poesia Catalana. El Price dels Poetes 
va aplegar bons part de les tendències de la poesia catalana 
del segle XX: Bartra, Formosa, Oliver, Espriu, Vinyoli, Leveroni, 
Palau i Fabre, Brossa, Ferrater, Sarsanedas... Enregistrat 
clandestinament per Pere Portabella, la jornada es convertí 
en un acte d’afirmació de les llibertats més elementals.
Preu: 6 €
Organitza: Fundació Palau i Ajuntament de Caldes d’Estrac, 
amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes de la 
Generalitat de Catalunya

DIUMENGE 4 DE JULIOL
D’11 a 14:30 h al Parc Joan Maragall
PARADA DE PRODUCTES DE L’ÍNDIA
L’associació té una parada venda d’espècies, bijuteria i roba 
importada de l’Índia al Parc Joan Maragall. La recaptació va 
destinada a la construcció d’una escola i orfenat a l’Índia. Per 
a més informació: www.elsomriuredelsnens.org
 i elsomriuredelsnens@hotmail.com
Organitza: Associació “El somriure dels nens”

A les 19 h al pati de la Fundació Palau
FESTIVAL POESIA I +
PICASSO POR LOS PELOS. Cia. La mar de marionetas
Marta Bautista (actriu i direcció), Elsa Clavel, Gonzalo 
Cardona (marionetes), Toni Dalmau (percussió), Simào 
Felix (veu i guitarres)
L’obra explica l’amistat real entre Eugenio Arias i Picasso.  
Arias sempre va ser un nen intel·ligent i molt despert. Va 
aprendre l’ofici de barber amb el seu oncle, però es va veure 
obligat a exiliar-se durant la Guerra Civil espanyola. A París va 
establir una barberia, on va conèixer Picasso. Entre tots dos 
va nèixer una amistat que es consolidà amb el temps. Picasso, 
agraït, va regalar al seu amic moltes obres d’art. Quan Picasso 
morí, Arias es proposà algun projecte per perpetuar la seva 
memòria i així va nèixer el Museu Picasso de Buitrago de 
Lozoya, a Madrid.
Espectacle gratuït.
Organitza: Fundació Palau i Ajuntament de Caldes d’Estrac, 
amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes de la 
Generalitat de Catalunya

A les 21 h al Parc de Can Muntanyà
FESTIVAL POESIA I +
COM LA VEU DE L’AIGUA. EnVers canta Màrius Torres
Centenari Màrius Torres
Emilia Rovira (veu), Miquel Abella (guitarres), José Ramón 
Madrid (guitarres i baix), Marc Magrí (teclats) i Josep 
Ramon Jové (Quadrant Produccions)
El grup EnVers, presenta el seu primer disc, un monogràfic de 
cançons amb pomes de Màrius Torres.
El treball s’ha creat especialment per commemorar el primer 
centenari del naixement del poeta lleidatà, i és un homenatge 
a la seva mirada contemplativa, al seu amor per la música i a 
la riquesa del seu llenguatge, extremadament líric i personal. 
Una poesia eficaç i refinada il·lumina nou cançons fetes 
sense presses i que busquen, per sobre de tot, commoure 
l’espectador.

Preu: 6 €
Organitza: Fundació Palau i Ajuntament de Caldes d’Estrac, 
amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes de la 
Generalitat de Catalunya

DIMECRES 7 DE JULIOL
De 18 a 20 h a l’Espai Jove
TALLER DE CREACIÓ D’ OFNIS (objectes flotants no 
identificats)
Taller de construcció d’OFNIS per a la 3a exhibició d’OFNIS 
que se celebrarà el dia 7 d’agost.
Per a més informació: Espai Jove. Tel. 93 791 17 78
http://caldes-jove.blogspot.com/
 Organitza: Espai Jove

POESIA I + a Barcelona 
A les 19:30 h a l’Auditori del Cercle de Lectors, C/ Consell de 
Cent, 323. Barcelona (entre Balmes i Rambla Catalunya)
SALVAT-PAPASSEIT I EL MAR
Salvat fou el poeta de la Barceloneta, de l’amor, de 
l’avantguarda, de l’ambient mariner i d’un paisatge i una 
sensibilitat desapareguda. La música de Joan Alavedra, 
composada expressament per aquests poemes, ens 
transporta a l’imaginari vitalista de Salvat-Papasseit, mentre 
la dicció clara de Cinta Massip ens farà avinents uns poemes 
carregats de passió, de bellesa, de tendresa furiosa.
Espectacle gratuït
Organitza: Fundació Palau i Ajuntament de Caldes d’Estrac, 
amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes de la 
Generalitat de Catalunya

DIVENDRES 9 DE JULIOL
A les 22 h al Parc de Can Muntanyà
FESTIVAL POESIA I +
NIT DE  POETES
Lluís Solà,Joaquim Sala-Sanahuja, Albert Roig
Acte gratuït
Organitza: Fundació Palau i Ajuntament de Caldes d’Estrac, 
amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes de la 
Generalitat de Catalunya

I després, NIT DE PORTES OBERTES AL MUSEU

DISSABTE 10 DE JULIOL
A les 19 h
SIMULACRE DE SALVAMENT DE NÀUFRAGS
A càrrec de la Creu Roja de Caldes d’Estrac
Consulteu lloc específic a les cartelleres municipals
Organitza: Creu Roja de Caldes d’Estrac

A les 19:30h a Can Milans C. Església, 8 (al costat de la 
Biblioteca)
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE PINTURES: “Wild Side” 
d’Elisa Schaar
L’exposició restarà oberta de divendres a diumenge de 18 a 21 
h fins el 25 de juliol
Per a més informació: www.elisa-schaar-art.com

A les 22 h al Parc de Can Muntanyà
FESTIVAL POESIA I +
PER ART DE MÚSICA. Cia. Teatre Màgic
Amb Mag Gerard, Òscar Ribera (músic) i Neus Pàmies 
(actriu)
“Per art de música”, que s’estrena dins el Festival de Poesia i 
+, és un espectacle multidisciplinar on la música en directe,la 
màgia visual i el teatre còmic s’entrelliguen en escena 
reivindicant els antics espectacles de cabaret. Les varietés no 
només són uns divertiments lleugers per a l’espectador, sinó 
també una manera d’entendre el teatre i on es difuminen els 
límits entre el públic i els intèrprets, i on la il·lusió esdevé una 
manera de somiar despert. Poètiques de diverses naturaleses 
obren la porta d’un espai on les normes de la coherència es 
trenquen per inventar imatges impossibles i surrealistes on la 
màgia pot transitar a través d’objectes, melodies , gestos...
Preu: 9 €
Organitza: Fundació Palau i Ajuntament de Caldes d’Estrac, 
amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes de la 
Generalitat de Catalunya

DIUMENGE 11 DE JULIOL
A les 19 h a la Fundació Palau
FESTIVAL POESIA I +
CALDES D’ESTRAC, PERLA DE POETES
Ruta literària de la mà d’Anna Maluquer
A través d’una visita guiada per la població, anirem descobrint 
els espais compartits per poetes com Verdaguer, Apel·les 
Mestres, Maragall o Josep Palau i Fabre, mentre escoltem 
alguns dels seus versos recitats per Anna Maluquer.
Sortida des de la Fundació Palau
Acte gratuït
Organitza: Fundació Palau i Ajuntament de Caldes d’Estrac, 
amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes de la 
Generalitat de Catalunya
A les 22 h al Pati de la Fundació Palau

Juliol dia   a dia
agenda

JULIOL 2010
FESTIVAL “Poesia i +”
Del 25 de juny al 25 de juliol
Consulteu programa específic o al web: http://www.
fundaciopalau.cat
Organitza: Fundació Palau i Ajuntament de Caldes 
d’Estrac amb el suport de la Institució de les Lletres 
Catalanes de la Generalitat de Catalunya 

EXPOSICIÓ DE PINTURES:  “Pensaments de dona...”
Del 9 al 18 de juliol 
 A càrrec d’Eva i Marta Monràs
Horari: tardes de 17:30 a 21 h
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac 
i l’Associació  “El Somriure dels nens”
Lloc: Equipament de Promoció Econòmica i Cultural

EXPOSICIÓ DE PINTURES: “Llibres: memòria històrica” 
Del 23 de juliol al 1 d’agost  
A càrrec de Paco Ballesteros
Horari: de dilluns a diumenge de 18 a 21 h.
Lloc: Equipament de Promoció Econòmica i Cultural

EXPOSICIÓ DE PINTURES “Wild Side” d’Elisa Schaar
De l’11  al 25 de juliol
Inauguració: dissabte 10 de juliol a les 19:30 h
Horari: de divendres a diumenge de 18 a 21 h
Per a més informació: www.elisa-schaar-art.com
Lloc: Can Milans, C. Església, 8

TALLER DE CREACIÓ D’ OFNIS (objectes flotants no 
identificats)
Taller de construcció d’OFNIS per a la 3a exhibició 
d’OFNIS que se celebrarà el dia 7 d’agost.
Es portarà a terme tots el dimecres de juliol de 18 a 20 
h a l’Espai Jove
Per a més informació: Espai Jove. Tel. 93 791 17 78
http://caldes-jove.blogspot.com
Organitza: Espai Jove

TALLER: “Som creatius”
A càrrec de Pilar de Vilar, psicòloga
Adreçat a totes les edats. Cal inscripció prèvia a Serveis 
Socials. Tel. 93 791 00 05
Organitza: Àrea de Serveis Socials

CAMPIONAT INTERMUNICIPAL DE PING-PONG
Tots els divendres de juliol.
Inscripcions a l ‘Espai Jove. Tel. 93 791 17 78
Organitza: Espai Jove

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

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

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

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

Del 29 de juny al 27 d’agost
Melés golfes tots els dimarts i divendres a les 22 h
Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac

19, 21 i 22 de juliol
Setmana social. Torneig gratuït a les 18 h. Tripletes 
formades per sorteig, premis als tres primers classificats. 
Organització segons el nombre de participants.
Organitza: Club de Petanca de Caldes d’Estrac
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FESTIVAL POESIA I +
BALADES AMARGUES
Poemes de Josep Palau i Fabre
Esther Banyoles (veu i guitarra), Pep Arias (guitarra i 
arranjaments), Maria Laffitte (música).

Josep Maria Palau i Fabre i Maria Dolors Laffitte són dues 
persones unides tant en vida com en mort. Conservaren una 
bonica amistat al llarg de molts anys d’admiració mútua. La 
cantant morí un 15 de febrer de 2008 i el poeta una setmana 
més tard, el 23 de febrer.
Balades amargues (1943) és la primera obra poètica editada 
de Palau i Fabre i que Maria Laffitte va musicar íntegrament 
a finals dels anys setanta en un disc que no s’arribà a editar. 
Laffitte, però, ja havia cantat les cançons en multitud de 
concerts i algunes s’havien editat en altres treballs. Amb uns 
nous arranjaments de Pep Arias, Palau arribà a escoltar un 
enregistrament del disc, encara inèdit. La mort de Laffitte, 
però, aturà el projecte, que ara pren empenta amb la veu 
d’Esther Banyoles, col·laboradora de la cantant.
Preu: 6 €
Organitza: Fundació Palau i Ajuntament de Caldes d’Estrac, 
amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes de la 
Generalitat de Catalunya

DIMECRES 14 DE JULIOL
“SORTIM A PASSEJAR”
Passejades en grup pel municipi dirigides a la gent gran de 
Caldes.
Cal inscripció prèvia a Serveis Socials de l’Ajuntament. Tel. 93 
791 00 05 
Organitza: regidoria Serveis Socials Ajuntament de Caldes 
d’Estrac

A les 17:30 h a l’Equipament de Promoció Econòmica i Cultural
XERRADA: “Donar vida als anys”
A càrrec de Ramon Buscalla
Organitza: Àrea de Serveis Socials amb la col·laboració de 
l’Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat de Caldes d’Estrac

De 18 a 20 h a l’Espai Jove
TALLER DE CREACIÓ D’ OFNIS (objectes flotants no 
identificats)
Taller de construcció d’OFNIS per a la 3a exhibició d’OFNIS 
que se celebrarà el dia 7 d’agost.
Per a més informació: Espai Jove. Tel. 93 791 17 78
http://caldes-jove.blogspot.com
 Organitza: Espai Jove

POESIA I + a Barcelona 
A les 19:30 h a l’Auditori del Cercle de Lectors, C/ Consell de 
Cent, 323. Barcelona (entre Balmes i Rambla Catalunya)
LA MIRADA DE LORCA
Gemma Reguant (veu, dramatúrgia i direcció) i Anna 
Alemany (piano)
Des de ben jove, Josep Palau i Fabre va sentir una gran 
admiració per l’obra de Federico García Lorca. Tant fou 
així que Palau aconseguí entrevistar el poeta i dramaturg 
l’any 1935 a Badalona,el qual li signà un exemplar de seu 
Romancero gitano, avui exposat a la Fundació Palau. El recital 
de Reguant i Alemany combina l’obra de Lorca (poesia, teatre, 
prosa) am bla música d’Albéniz, Granados, Falla i Lecuona, de 
manera que pugui arribar intensament a l’espectador, tant 
en els aspectes festius i alegres com en els més dramàtics i 
profunds.
Espectacle gratuït
Organitza: Fundació Palau i Ajuntament de Caldes d’Estrac, 
amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes de la 
Generalitat de Catalunya

DIVENDRES 16 DE JULIOL
PROGRAMA FESTIVITAT MARE DE DÉU DEL CARME
A les 22 h a la platja de les barques
HAVANERES amb el grup “Moralla”
Organitza: Associació de Pescadors de Caldes d’Estrac

DISSABTE 17 DE JULIOL
A les 22 h a la capella del Carme 
CONCERT AMB EL DUET “El Violí2” 
Duet format per Laura Gaya i Laia Pujolassos.
Organitza: Arrels Cultura i Agrupació de Pensionistes i Tercera 
Edat de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac

DIUMENGE 18 DE JULIOL
Durant tot el dia al Parc Joan Maragall
FIRA D’ALIMENTACIÓ I ARTESANS 
Organitza: Arrels Cultura

De 10 a 14 h a la Plaça de les Barques
VINE A DONAR SANG!
La donació de sang és un gest de civisme i de responsabilitat 
vers el conjunt de la societat.
Organitza: Banc de Sang i Teixits de Catalunya-Delegació de 

Caldes d’Estrac; Associació de Donants de Sang del Maresme
Amb el suport de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

A les 19:30 h a la Parròquia del Carme 
MISSA SOLEMNE I OFRENA FLORAL EN HONOR A LA MARE 
DE DÉU DEL CARME
Organitza:  Parròquia de Santa Maria i Associació de 
Pescadors de Caldes d’Estrac

DIUMENGE 18 DE JULIOL
A les 19 h a la Sala Cultural
FESTIVAL POESIA I +
LA TEMPESTA de William Shakespeare. Cia. Príncep Totilau
Maria Casellas, Jaume Montané, Fiona Rycroft 
(interpretació), Marc Hervás (direcció i adaptació del 
text), Martí Doy (escenografia i titelles)
L’espectacle és una adaptació pensada per a tots els públics 
de La Tempesta, una de les grans peces teatrals de William 
Shakespeare, a partir de la traducció al català de Miquel 
Desclot. Explica la història de Próspero, antic duc de Milà, el 
qual, mitjançant el seu domini de la màgia, fa naufragar el 
vaixell on viatgen aquells que, anys enrere, el van desterrar 
a l’illa on ara viu amb la seva filla Miranda. A partir d’aquest 
moment, Pròspero ha d’escollir entre castigar els seus 
enemics a bé allargar-los la mà i perdonar-los sense rancúnia.
Espectacle gratuït
Organitza: Fundació Palau i Ajuntament de Caldes d’Estrac, 
amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes de la 
Generalitat de Catalunya

A les 21 h al Pati de la Fundació Palau
FESTIVAL POESIA I +
COM SI ENTRÉS EN UNA PÀTRIA. Cia. L’Arrencacors
Any Maragall
Amb Mireia Chalamanch i Oriol Genís (interpretació), 
Josep Maria Miró (dramatúrgia i direcció), Maria Andreu 
(música).
Basat en l’obra poètica i periodística de Maragall, el recital 
presenta l’estimació de Joan Maragall per la terra, que 
s’expressa en les reflexions del que li és propi, llengua, 
identitat, paisatge, i en una visió panteista de la natura. 
També reflecteix el regeneracionisme que impregna els 
escrits a partir de 1898, la defensa d’una entitat política 
superior anomenada Ibèria, una visió federalista que enllaça 
amb les idees de Fernando Pessoa i un patriotisme que 
sorgeix de la seva preocupació pel futur de Catalunya.
Preu: 6 €
Organitza: Fundació Palau i Ajuntament de Caldes d’Estrac, 
amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes de la 
Generalitat de Catalunya

DIMECRES  21 DE JULIOL
“SORTIM A PASSEJAR”
Passejades en grup pel municipi dirigides a la gent gran de 
Caldes.
Cal inscripció prèvia a Serveis Socials de l’Ajuntament. Tel. 93 
791 00 05 
Organitza: regidoria Serveis Socials Ajuntament de Caldes 
d’Estrac

De 18 a 20 h a l’Espai Jove
TALLER DE CREACIÓ D’ OFNIS (objectes flotants no 
identificats)
Taller de construcció d’OFNIS per a la 3a exhibició d’OFNIS 
que se celebrarà el dia 7 d’agost.
Per a més informació: Espai Jove. Tel. 93 791 17 78
http://caldes-jove.blogspot.com
Organitza: Espai Jove

DIVENDRES 23 DE JULIOL
A les 18:30h al  Parc Joan Maragall
HORA DEL CONTE D’ESTIU
“Contes d’arreu d’Europa”
A càrrec de Joan Boher
Organitza: Biblioteca Can Milans

A les 22 h al Parc de Can Muntanyà
FESTIVAL POESIA I +
AMOR HERMÈTIC.( Aniversari Espriu)
Fina Rius (actriu), Teresa Vilardell (direcció), Rosa Delor i 
Teresa Vilardell (dramatúrgia).
En les veus de Letizia, Laia, Carlota, Fedra i la mare es 
construeix, seguint l’estela d’Espriu, un itinerari de perfils 
pitagòrics terra, aigua, aire, foc i esperit on es cerca què és 
l’amor entre un home i una dona. Espriu mostra la mort que 
hi ha darrera el miratge de l’amor i ho fa des del conte gòtic, 
la novel·la, el relat breu, el teatre i la poesia, o si voleu, des de 
la ironia i l’emoció.
Després de 25 anys de la seva mort, descobrim un Espriu 
secret, apassionat i desconegut, allunyat de les referències 
més fressades.
Preu: 6 €
Organitza: Fundació Palau i Ajuntament de Caldes d’Estrac, 
amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes de la 

Generalitat de Catalunya

I a continuació
VISITA GUIADA AL MUSEU

DISSABTE 24 DE JULIOL
A les 17 h a les pistes de vòlei platja
20 ANIVERSARI DEL DRAC ASTHAROTH
PLANTADA I TROBADA DEL BESTIARI

A les 18 h a les pistes de vòlei platja
ACTIVITATS INFANTILS PER ALS MÉS PETITS

Tot seguit
CERCAVILA DE BESTIARI I FINAL DE FESTA A LA PLAÇA DE 
LES BARQUES
Per a més informació consulteu cartelleres municipals.
Organitza: Diables d’Estrac

DIUMENGE 25 DE JULIOL
EXCURSIÓ A BEGUET
Per a més informació: Local de l’Agrupació. Tel. 93 791 17 50
Organitza: Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat de Caldes 
d’Estrac

A les 19:30 h al Parc de Can Muntanyà
FESTIVAL POESIA I +
DE BRACET. Cia. Samfaina de Colors
Mirna Vilosis (veu), Xavi Múrcia (veu i guitarres), Rafel 
Roca (tècnic de llums)
A partir de poemes que diferents autors han escrit pensant 
en el públic infantil  (Joana Raspall, Carles Hac Mor, Miquel 
Desclot, Helena Vidal, Eva Dènia, Lluïsa March, Lola Casas i 
Maria Dolors Pellicer), Samfaina de Colors ha ideat aquest 
espectacle amb música composada expressament per a 
l’ocasió.
Amb un senzills elements escenogràfics, l’obra pretén acostar 
els més menuts (i també els més grans) al món de la poesia.
Espectacle gratuït
Organitza: Fundació Palau i Ajuntament de Caldes d’Estrac, 
amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes de la 
Generalitat de Catalunya

A les 20:45 h al Parc de Can Muntanyà
FESTIVAL POESIA I +
PARAULES A BANDA. Amb la Big Band Valona i Anna 
Maluquer
Cercavila i concert de cloenda
“Paraules a banda” és una cercavila perquè la Big Band Valona 
irromp als carrers cercant i desvetllant les personalitats 
festives; és un recital perquè l’Anna Maluquer diu les paraules 
dels poetes, i és transversal perquè en Marc Egea traça els 
camins que travessen les línies paral·leles de la música i la 
poesia.
L’espectacle gira entorn de textos de diversos autors catalans 
(Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Joan Vinyolli, Màrius Torres, 
Josep Palau i Fabre...) que es barregen amb improvisacions 
musicals, melodies populars o peces de Mestres Quadreny 
o Caravan
Espectacle gratuït
Organitza: Fundació Palau i Ajuntament de Caldes d’Estrac, 
amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes de la 
Generalitat de Catalunya

DIMECRES 28 DE JULIOL
De 18 a 20 h a l’Espai Jove
TALLER DE CREACIÓ D’ OFNIS (objectes flotants no 
identificats)
Taller de construcció d’OFNIS per a la 3a exhibició d’OFNIS 
que se celebrarà el dia 7 d’agost.
Per a més informació: Espai Jove. Tel. 93 791 17 78
http://caldes-jove.blogspot.com
 Organitza: Espai Jove

DIVENDRES 30  DE JULIOL
A les 18:30h al Parc Joan Maragall
HORA DEL CONTE D’ESTIU
“Qui no té nas”
 A càrrec de Mon Mas
Organitza: Biblioteca Can Milans

DISSABTE 31 DE JULIOL
SOPAR GEGANTER
Venda anticipada de tiquets del 19 al 30 de juliol, de dilluns a 
divendres de 12 a 14 h, a la planta baixa de l’Ajuntament.
Preu tiquet: 20 €
Consulteu web de la Colla: http://webs.gegants.cat/
caldesdestrac
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Caldes d’Estrac

Juliol dia   a dia
agenda
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Davant l’agressió del 
Tribunal Constitucional, 
Montilla renuncia a liderar

Després d’unes primeres declaracions arrauxades, el president 
de la Generalitat, José Montilla, s’ha afanyat molt la seva reacció 
a la retallada de l’Estatut per part del TC. En una intervenció molt 
meditada i mesurada, el president català ha donat les dues claus 
de la seva resposta: una, que el PP (l’únic culpable, segons ell) 
no ha aconseguit el seu objectiu d’anul·lar el nucli de l’Estatut, i 
dues, que la Constitució del 1978 segueix sent vàlida en ella ma-
teixa, encara que la dreta en faci una interpretació restrictiva. Per 
aquests dos motius, Montilla considera que encara hi ha marge 
per “refer el pacte estatutari i reforçar el pacte constitucional”.
És per això també que Montilla va anunciar la seva intenció de reu-
nir-se amb José Luis Rodríguez Zapatero per tractar aquest assump-
te. No cal dir que el president de la Generalitat s’ha quedat sol en 
aquesta interpretació tan optimista de la situació. Això significa, d’al-
guna manera, que José Montilla ja ha renunciat a liderar una res-
posta catalana digna i solvent a la sentència del Constitucional.
Contra l’autocomplaença de Montilla, CiU ha donat una versió to-
talment diferent dels fets, començant pel detall que no tota la cul-
pa és del PP, sinó que Zapatero i el PSOE hi tenen bona part de la 
responsabilitat. Per a Artur Mas, alguna cosa molt important s’ha 
trencat:  el pacte Catalunya-Espanya que va ser una de les bases de 
la Constitució. “Ens podíem sentir còmodes en un marc obert i flexi-
ble de la Constitució, però aquest marc s’ha esgotat i això ens obliga 
a repensar coses, a explorar noves vies”.  Davant del mur que ha 
posat el TC, i que han beneït tant PP com PSOE, Mas creu que 
Catalunya ha d’avançar en la via del dret a decidir.
La diferència de plantejament entre Montilla i Mas sembla, 
doncs, insalvable, i tot apunta que el president de la Generali-
tat farà el galdós paper de delegat del PSOE a Catalunya. Però 
no acaben aquí les discrepàncies. Com és habitual, el PSC tam-
poc no ha aconseguit posar-se d’acord amb els seus socis del 
Tripartit. Montilla ha desqualificat les posicions d’Esquerra (que 
afirma que no  acatarà la sentència) i d’Iniciativa (que ha propo-
sat un nou referèndum sobre l’Estatut retallat).
Catalunya té un seriós problema de lideratge. En moments com 
aquest, li faria falta un líder capaç de teixir acords i generar con-
sensos. Montilla no és aquest líder: està sol i en minoria. I tot fa 
témer que, més enllà de la manifestació convocada per Òmnium 
per al dia 10 de juliol, la resposta catalana serà feble i dispersa.

tribuna
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informació

Per a renovar la targeta, només cal 
aportar la targeta antiga i la fotocòpia 
del DNI de la persona titular del vehicle. 
En cas d’expedició de nova targeta cal 
aportar la documentació acreditativa a 
cada cas. Podeu consultar les tarifes en 
el següent requadre.
Quedaran exempts d áquesta taxa els 
vehicles que estiguin inclosos en el 
Padró de Vehicles subjecte a l´IVTM de 
Caldes d´Estrac i que estiguin al corrent 
de pagament d´ITVM i de les sancions 
municipals.

TARIFA 1a = 60 € ANUALS PER VEHICLE TARIFA 2a = 120 € ANUALS PER VEHICLE

Vehicles de persones que són titulars o 
ho és la seva parella d’algun bé immoble

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

Vehicles de persones que viuen a 
Caldes d’Estrac en règim de lloguer 
d’habitatge  o ho és la seva parella i hi 
fi guren empadronades

Vehicles d’empresa utilitzats per 
persones no empadronades

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

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

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

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

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

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

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

 

Vehicles d’empresa utilitzats per 
persones empadronades al municipi

 

Vehicles de persones de localitats 
veïnes que utilitzen la RENFE (només 
aparcament NII) segons conveni

 

Poden obtenir bonifi cacions :
Pensionistes i persones amb 
disminució màxima del 33%
Joves fi ns a 16 anys

CARNET D’ESTUDIANT / Joves fi ns als 
16 anys: 

Persones empadronades i que 
estiguin en la següent situació:

Persones d’edats compreses entre 
els 12 i els 16 anys.
Estar empadronat al municipi de 
Caldes d’Estrac

Documentació necessària
Carnet Bus Any 2010

DNI o full d’empadronament

CARNET PENSIONISTA I PERSONES 
AMB DISMINUCIÓ: 

Persones empadronades i que es 
trobin en la següent situació:

Persones que estiguin en situació 
de jubilació.
Aquelles persones que tinguin un 
grau de disminució igual o superior 
a un 33%, que s’ha d’acreditar 
mitjançant un certifi cat que facilita 
l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials.

Documentació necessària
Fotografi a color tipus DNI.
Fotocòpia del DNI.
Fotocòpia de notifi cació de pensió 
expedit per l’Institut Nacional de 
Seguretat Social.
Fotocòpia del certifi cat d’invalidesa 
expedit per l’Institut Català d’Assis-
tència i Serveis Socials
3 €, per despeses de confecció del 
carnet. 

Per a més informació sobre l’expedició 
dels carnets, dirigiu-vos a l’OAC (tel. 937 
913 330) o bé al web www.caldetes.cat

Renovació i expedició dels permisos d’estacio-
nament de vehicles en zona blava

Bonificacions transport urbà

La tramitació es pot realitzar a l’Ofi cina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 
hores o a les ofi cines de la Policia Local (al costat de l’OAC)
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