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Encetem aquest número de la revista municipal 

informant d’un tema que ens afecta a tots: el re-

tard en algunes actuacions municipals previstes 

degut a l’endarreriment en el cobrament d’ajuts i 

subvencions, especialment les provinents de la Ge-

neralitat de Catalunya. No es tracta ni molt menys 

de donar excuses sinó de reivindicar el que és una 

realitat: el mal fi nançament que patim tots els ajun-

taments, agreujat per la situació de crisi econòmica 

d’abast mundial.

Cal afrontar doncs la realitat i denunciar un mal en-

dèmic de tots els consistoris: el seu fi nançament. Les 

inversions a través de Fons Estatals –dels quals en 

portem dues edicions– no solucionen ni molt menys 

aquesta mancança com tampoc resolen les reivin-

dicacions de les entitats municipalistes com ara el 

fi nançament dels serveis impropis dels Ajuntaments 

que suposen més d’un 30% del pressupost munici-

pal, o el retorn de l’IVA de les inversions municipals. 

I com se surt d’aquí? Doncs en el cas de Caldes d’Es-

trac amb moltes hores de feina i no menys imagina-

ció. Hem apostat per projectes pioners, sostenibles 

amb el medi ambient, en els que aboquem el nostre 

treball per continuar servint el nostre poble procu-

rant que la situació no afecti directament els nos-

tres ciutadans. En alguns casos però, no hem pogut 

evitar-ho i ens hem vist obligats a retardar algunes 

actuacions que sí que repercuteixen en els nostres 

veïns i veïnes, com us expliquem en aquest Portada.

Igualment ens hem vist obligats a reduir despeses 

que sobretot afecten el funcionament del consis-

tori a nivell intern, però que procurem que no tras-

passi les seves portes. Trobeu un exemple clar a les 

vostres mans, amb aquesta edició del butlletí muni-

cipal que correspon a dos mesos en comptes d’un. 

Per fi nalitzar, us convido a revisar el Portada, 

que conté temes importants per a tots vosaltres, 

amb un resum d’imatges del que ha estat la 

Festa Major 2010, un esdeveniment que al nostre 

poble ha comptat amb la col·laboració d’entitats 

i associacions i una alta participació del nostres 

veïns i veïnes. A tots vosaltres, gràcies pel vostre 

recolzament.

Joaquim Arnó i Porras
Alcalde
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notícies

L’Ajuntament de Caldes es veu obligat a 

endarrerir actuacions inicialment previs-

tes per culpa d’administracions superiors, 

especialment la Generalitat de Catalunya, 

que encara no han fet efectives diverses 

subvencions i ajuts atorgats fa mesos com 

per exemple la tercera fase de renovació 

de l’enllumenat, l’ajut per al curs escolar 

2009-2010. Òbviament, aquest problema 

fi nancer s’agreuja en municipis petits com 

ara Caldes d’Estrac, el qual genera pocs 

ingressos i a hores d’ara, el retard de les 

administracions superiors en fer efectiu 

els pagaments genera seriosos proble-

mes de líquid als consistoris. 

El fet que el govern municipal hagi 

apostat per no pujar cap impost des que 

va començar la legislatura encara difi culta 

més l’economia del Consistori ja que hi 

ha una major dependència dels ajuts i 

subvencions de la Diputació de Barcelona, 

la Generalitat de Catalunya, el govern de 

l’Estat espanyol i la Unió Europea.

Diferència entre pressupost 

i líquid a tresoreria

Cal diferenciar entre pressupost i treso-

reria. Un ajuntament pot tenir aprovat el 

Les actuacions al barri de La Isla, Sant Pere Abanto 
i la carretera de Sant Vicenç s’han d’endarrerir pel 
retard en el pagament d’administracions superiors

pressupost i en canvi no disposar de líquid 

a tresoreria perquè pel motiu que sigui no 

hi ha entrat diners. En aquests moments, 

molts ajuntaments del país tenen proble-

mes de líquid perquè hi ha moltes sub-

vencions i ajuts que han de traspassar les 

administracions superiors, especialment 

la Generalitat de Catalunya, i que porten 

com a conseqüència que les previsions 

econòmiques dels consistoris no es pu-

guin complir, obligant al retard en obres i 

actuacions diverses, fonamentals perquè 

l’administració local doni el servei que els 

seus veïns es mereixen.

La Tresoreria doncs la constitueixen tots 

els recursos fi nancers, ja siguin diner, va-

lors o crèdits de l’Ajuntament tant per 

operacions pressupostàries com extra-

pressupostàries.

Actuacions endarrerides 

Algunes actuacions que han vist retardar 

l’inici d’execució del projecte han estat les 

del sector de la carretera de Sant Vicenç, 

Sant Pere Abanto i la remodelació del bar-

ri de La Isla. Està previst que l’inici de les 

obres d’execució de reforma del barri de 

La Isla es realitzi el mes de gener de 2011. 

Les obres havien d’haver començat el mes 

de setembre però s’han hagut de retardar 

perquè és una actuació que està inclosa en 

en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 

(PUOSC) del període 2008-2012, elaborat 

per la Generalitat (que a Caldes està xifrat 

en 706.988,26€ i inclou també actuacions 

com el cobriment de la part fi nal de la Riera 

de Caldes i les reformes del mur de la carre-

tera de Sant Vicenç).

L’alcalde, Joaquim Arnó, va mantenir una 

reunió amb els veïns de La Isla a finals 

del mes de setembre per informar-los 

sobre aquest retard en l’execució del 

projecte degut a l’endarreriment del 

finançament de l’obra, a càrrec de la 

Generalitat. Segons l’alcalde, “esperem 

iniciar les obres a principis d’any i exe-

cutar aquest projecte important per al 

barri i per al nostre poble”.

I és que el projecte de reforma de La Isla 

és una de les obres més esperades al mu-

nicipi, doncs preveu una actualització de 

tots els serveis i una urbanització actua-

litzada que servirà per canviar totalment 

la imatge del barri, molt deteriorat per la 

manca d’inversió durant anys.
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actualitat

La insistència d’Ajuntament i AMPA en 

demanar al Departament d’Ensenyament 

de la  Generalitat algunes millores al CEIP 

Sagrada Família ha donat el seu fruit i 

enguany el centre estrena unes noves 

sortides d’emergència a totes les plantes 

i una escala d’emergència exterior, instal-

lacions necessàries per a la seguretat dels 

i les alumnes de Caldes.

Aquesta millora se suma a les que s’han 

realitzat en el centre escolar en els dar-

rers anys:

● Col·locació de les plaques tèrmiques 

que permeten una millora de funciona-

ment i una reducció del consum d’ener-

gia, que ara es renova. 

● Legalització de la instal·lació elèctrica 

de l’edifi ci.

● Contractació d’una assegurança d’in-

cendi per al centre escolar.

● Canvi de tots els ordinadors de l’aula 

d’informàtica, subvencionat per l’Ajunta-

ment i l’AMPA. 

● Rehabilitació i millora dels serveis sa-

nitaris de la primera planta del CEIP, des-

tinat a infants de P5, 1r i 2n de primària, 

així com els de les aules comunes, com la 

biblioteca... També s’han rehabilitat els 

serveis de P3.

● Reforç de l’escala d’accés a les plantes 

superiors de l’edifi ci. La falta de mante-

niment feia necessari un reforç de les bi-

gues (les peces de marbre començaven a 

esquerdar-se). 

● Canvi del sostre de l’aula de P4. Les 

pèrdues d’aigua de les canonades de PVC 

existents en el fals sostre, havien provo-

cat que les plaques de fusta cedissin amb 

el perill que això suposava. Les canonades 

també es van reforçar i/o canviar.

● Substitució dels tancaments d’alumini 

de les entrades principals.

● Instal·lació de proteccions en els pals 

de les cistelles del pati.

● Adquisició de jocs de peces de psico-

motricitat per als alumnes del centre. Els 

Millores substancials a les escoles d
A principis del mes de setembre començava el nou curs escolar 2010-11 als dos centres docents caldencs, l’escola de 

primària i l’Escola Bressol Municipal. Algunes millores al CEIP han permès un inici de curs amb normalitat absoluta 

mentre que l’Escola Bressol compta a partir d’aquest any i per primera vegada, amb un ambiciós projecte educatiu 

que passa per l’externalització del servei, sota la gestió municipal

jocs existents eren força antics, des del 

2001, i calia una actualització.

● Canvi de la font d’aigua del pati exteri-

or. L’antiga perdia molta aigua i el seu mal 

estat feia perillar la salubritat.

● Adequació de l’edifi ci a les mesures de 

seguretat actual i realització de les sor-

tides d’emergència a totes les plantes. 

Instal·lació d’una escala d’emergència a 

l’exterior de l’edifi ci.

Quant a l’Escola Bressol Municipal, l’Ajun-

tament ha donat continuïtat a les tasques 

de millora i actualització del centre, tenint 

en compte les necessitats del servei i dels 

alumnes, així com la constant actualitza-

ció de les instal·lacions per adaptar l’esco-

la a l’actual llei de centres educatius. Així, 

s’ha ampliat el centre, s’han creat noves 

aules polivalents i s’han instal·lat tanca-

ments per a la seguretat dels infants. En 

resum, les actuacions a l’escola han estat 

les següents:

● Actualització i legalització de la instal-

lació elèctrica de l’edifi ci.

● Contractació d’una assegurança d’in-

cendi de l’edifi ci.
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actualitat

de Caldes en l’inici del curs 2010-11

● Instal·lació de plaques tèrmiques.

● Adquisició de nou mobiliari (armaris), 

material fungible, etc.

● Adequació del vestidor de les educa-

dores i dels espais comuns (cafeteria, 

màquina d’aigua potable, taula rodona de 

treball, etc).

● Creació de la nova aula de 0-3 anys

● Creació d’una nova aula polivalent i fu-

tura escola de música.

● Instal·lació de nous tancaments de se-

guretat a les fi nestres i entrades interiors 

i exteriors.

● Adequació i millora de les proteccions 

de seguretat dels radiadors existents.

● Col·locació d’un tendal de protecció i 

aixopluc solar al pati exterior de l’edifi ci.

La principal novetat però d’aquest curs 

a l’Escola Bressol és l’externalització del 

servei a favor de l’empresa Cavall de Car-

tró, amb l’objectiu de millorar el servei i 

garantir la línia educativa del centre. El 

Ple del passat 27 de setembre va ratifi car 

l’acord d’adjudicació pres per la Junta de 

Govern Local i també va aprovar la su-

pressió de les places de direcció i auxiliar 

educadora perquè l’empresa adjudicatà-

ria ja inclou els serveis que poden prestar 

aquestes places.

L’empresa Cavall de Cartró –que gestio-

na 25 escoles bressol catalanes– és una 

empresa moderna, creada amb l'objectiu 

de treballar en l'educació dels nens i ne-

nes de 0 a 3 anys. L’empresa gestiona el 

seu propi Projecte Educatiu i Curricular, 

d'acord amb les condicions i característi-

ques del seu medi i entorn més propers, 

tot fomentant els valors, les normes i les 

actituds que caracteritzen una societat 

plural, democràtica i solidària. A més, 

Cavall de Cartró manté una cura especial 

de l’entorn dels infants. N’és un exemple 

clar el servei de menjador, que prové del 

reconegut servei de restauració “Ca la 

Tina”, que elabora menjars casolans amb 

productes de primera qualitat, com han 

pogut comprovar els pares i mares de 

l’escola, que han tingut l’oportunitat de 

provar aquest servei.

La metodologia de treball de Cavall de 

Cartró es basa en l’experimentació i mani-

pulació, ja que és a través del coneixement 

dels objectes que podem conèixer la seva 

existència. A l’escola bressol s’ofereixen 

situacions per experimentar mitjançant el 

joc en uns espais adequats i on els infants 

puguin establir relacions amb els altres, 

amb l’educadora sempre atenta a qualse-

vol demanda, assegurant un ambient esta-

ble i proporcionant seguretat i informació 

en el moment que ho demanin.

Els materials amb els que es treballen són 

naturals, no només els que ens ofereix la 

natura sinó qualsevol objecte o element 

que forma part del nostre entorn i que 

pot ser eina de creativitat i joc, objectes 

com estris de cuina, aliments, materials 

bàsics de la nostra higiene, objectes reco-

llits de la natura i altres elements (caixes, 

lots, robes, pinces…).

Amb aquesta concessió, l’Escola Bressol 

de Caldes compta per primera vegada 

doncs, amb un projecte educatiu propi 

que servirà de directriu en la formació 

dels infants.
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en portada

Un any després que es descobrís l’engany, les xifres que es van ob-

tenint són cada cop més esgarrifoses i confi rmen els pitjors presa-

gis de l’Ajuntament: podríem estar parlant d’un sobrecost que quasi 

se situaria en els 710.000 € des de l’any 1995.

Les evidencies són molt clares i les dades demolidores. L’any passat, 

Caldes va facturar a la Planta de Tractament de Residus com si ha-

gués recollit 2.275.460 kg de brossa, mentre que aquest any, durant 

els mateixos dies, amb el canvi d’empresa, ara Cespa, s’ha facturat 

1.503.260 kg, malgrat haver crescut la població empadronada en 

quasi 100 habitants (dels 2.735 del 2008 als 2.821 del 2009) i haver 

incrementat també l’ocupació d’habitatges de segona residència. 

Dit d’una altra manera, tot apunta a que Mare Nostrum va falsifi car 

els quilos tractats, afegint-ne un 45% més, és a dir, 772.460 kg que 

l’Ajuntament de Caldes va pagar religiosament com si fossin seus, 

quan en realitat provenien de les recollides paral·leles que l’empre-

sa feia per altres municipis, Barcelona entre ells. Fins i tot, s’especu-

la que les deixalles provocades per algun partit setmanal del Barça 

al seu estadi, també varen seguir aquest mateix camí.

En total, 60.166 € pagats de més l’any passat, que si s’extrapolen al 

conjunt dels anys en que l’empresa ha tingut la concessió (del 1995 

fi ns el 2009, 14 anys) i corregint el preu del diner, poden signifi car 

més de 710.000 € de presumpta estafa.

L’escàndol és de tal magnitud que encara sobta més que ningú se 

n’adonés durant tots aquests anys. De la simple observació de les 

dades estadístiques sobre la recollida de brossa als municipis del 

Maresme que facilita la Planta de Tractament de Residus de Mata-

ró, ja es veia clarament que alguna cosa rara passava.

Mentre la mitjana dels quilos per habitant i dia recollits se situava 

l’any 1995 en 1,53, Caldes era, amb  diferència, el poble on suposa-

dament més brutícia es recollia, situant-se el promig en 2,72 Kg/

hab/dia, molt per sobre de tots els altres municipis. El 1996, passava 

el mateix, 1,56 kg/hab/dia de promig, 2,50 en el cas de Caldes. I el 

2000, 1,65 kg/hab/dia al conjunt del Maresme, 2,47 a Caldes. 

La presumpta estafa en la recollida 
de brossa s’estima en 710.000 €, 
més de 250 € per cada caldenc

I així, any rere any. La diferència sempre ha estat exagerada, essent 

cada any Caldes el municipi que suposadament més brossa genera-

va en proporció als habitants, amb diferències que oscil·len entre 

el 30 i 40% de més, en relació a la mitjana, exactament la mateixa 

proporció de la presumpta estafa de l’empresa concessionària.

Durant anys, Caldes ha tingut el dubtós privilegi de ser considerat 

el poble “més brut” del Maresme o si més no, el que més brossa 

generava, i tot, perquè una empresa afegia tones d’altres llocs 

que colaven com si fossin del poble. De fet, segons l’empresa, l’any 

2000 ja es recollia més brossa que la que actualment s’està reco-

llint. Una barbaritat!!!

Si es té en compte que l’excés de tones tractades també era ob-

jecte de penalització, resulta que Caldes durant anys, a més de pa-

gar l’excés, també ha hagut de pagar la penalització, d’aquí que les 

estimacions fetes fi ns ara situïn el perjudici econòmic en més de 

710.000 € (més de 250 € per cada vilatà) que de ben segur, seran 

de difícil recuperació, per molt que l’Ajuntament hagi iniciat una 

batalla jurídica i legal  per aconseguir-ho. 

En conèixer la magnitud de les xifres, l’alcalde de Caldes, Joaquim 

Arnó, s’ha mostrat absolutament afl igit i alhora indignat i decidit. 

“Lluitarem fi ns el fi nal per recuperar el que és nostre” –ha dit– “ i 

també per esbrinar el que ha passat, ja que no s’entén com és possi-

ble que s’hagi produït aquesta estafa sistemàtica durant tants anys 

que només amb una mica de control s’hagués pogut evitar”.

L’Ajuntament de Caldes està estudiant la possibilitat d’acudir al 

Síndic de Greuges i també a totes les instàncies legals i adminis-

tratives per tal de recuperar els diners pagats de més i també 

per depurar les responsabilitats de tota mena que se’n puguin 

derivar i que d’alguna manera afectarien els responsables polí-

tics i administratius que no varen ser capaços d’advertir, ni molt 

menys aturar, la sagnia econòmica que durant anys ha significat 

aquest tema per a l’Ajuntament i en definitiva, per al conjunt 

dels ciutadans de Caldes.

CCESPA MARENOSTRUM

10 set. 2009 al 09 set. 2010 Tonelades 10 set. 2008 al 09 set.2009 Tonelades Diferència de tonelades

 setembre 2009 87.920  setembre 2008 180.520                 92.600 -      

 octubre 2009 116.680  octubre 2008 167.240                 50.560 -      

 novembre 2009 105.640  novembre 2008 147.860                 42.220 -      

 desembre 2009 106.560  desembre 2008 170.220                 63.660 -      

 gener 2010 103.540  gener 2009 145.520                 41.980 -      

 febrer 2010 88.560  febrer 2009 144.260                 55.700 -      

 març 2010 116.160  març 2009 169.340                 53.180 -      

 abril 2010 126.620  abril 2009 169.460                 42.840 -      

 maig 2010 131.160  maig 2009 179.240                 48.080 -      

 juny 2010 131.840  juny 2009 222.220                 90.380 -      

 juliol 2010 164.780  juliol 2009 240.080                 75.300 -      

 agost 2010 180.960  agost 2009 273.880                 92.920 -      

 setembre 09/09/2010 42.940  setembre 09/09/2009 43.660 720 -           

Toneladas 1.503.360 2.253.500        750.140 -    

habitants       2816    habitants       2735

Kg. per dia i habitant    1,48 Kg. per dia i habitant     2,25

L’empresa concessionària hauria infl at les xifres de la recollida afegint brossa d’altres pobles
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actualitat

Durant aquests dies de fi nals de setembre 

i primers d’octubre, s’estan ultimant els tre-

balls de connexió de la planta de producció 

d’energia solar fotovoltaica a la xarxa elèc-

trica per part de l’empresa contractada per 

l’EPEL Caldes XXI que és la responsable de 

vetllar per a la correcta realització tècnica 

d’aquesta connexió.

Un cop s’hagi enllestit, ja només quedarà 

pendent de rebre el permís fi nal de con-

nexió que depèn del Ministeri d’Indús-

tria i que per raons tècniques òbvies, no 

es pot formalitzar fi ns que la Generalitat 

de Catalunya certifi qui que tots els com-

ponents de la instal·lació responen a les 

prescripcions tècniques necessàries.

Altra cosa és la inscripció al registre del 

Ministeri d’Indústria per a obtenir tarifa 

d’explotació. Malgrat algunes veus –per 

L’aparcament fotovoltaic de l’N-II, a punt

ignorància o per mala fe– vagin dient que 

s’havia de sol·licitar amb caràcter previ a 

l’inici de les obres, la veritat és que es va 

demanar quan corresponia i en principi, el 

Ministeri ja la va concedir per al tercer tri-

mestre de l’any en curs, sempre i quan es 

presentés la documentació tècnica, cor-

responent a la connexió, que per raons 

òbvies també –no estava feta, ni certifi -

cada per la Generalitat–  i no es va poder 

presentar fi ns uns dies després.

Això va ocasionar que el Ministeri pospo-

sés l’autorització i que l’Ajuntament pre-

sentés recurs que, a hores d’ara, encara 

està pendent de resolució. Situats en el 

supòsit més dolent – la no acceptació del 

recurs– el resultat seria que la connexió i 

obtenció de tarifa es podria realitzar du-

rant el quart trimestre de l’any en comp-

tes del tercer com era la intenció inicial.

Val a dir però, que aquesta problemàtica 

i vaivens en la tramitació és del tot habi-

tual en aquest tipus de tràmits. No hi ha 

instal·lació similar que no hagi passat per 

alguna d’aquestes incidències, només cal 

consultar hemeroteques o parlar amb la 

gent del sector.

En qualsevol cas, un mínim retard d’uns 

mesos en relació a les previsions inicials de 

posada en marxa, no pot desmerèixer la 

qualitat i la importància de la instal·lació, a 

la qual se li calcula una vida útil de 25 anys 

com a mínim, durant els quals aportarà 

uns ingressos superiors als 3 milions d’eu-

ros que signifi quen que, un cop retornat 

el crèdit de 2 milions, aquestes benefi cis 

seran de 3,5 milions d’euros i la facturació 

total serà de 5,5 milions d’euros. Sens dub-

te, la millor de les inversions que mai haurà 

fet l’Ajuntament de Caldes.
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breus

L’ACM compareixerà en nom de 
l’Ajuntament com a acusació 
particular en el procés judicial 
contra els agressors del regidor 
Marcos Blázquez

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac, a través dels serveis jurídics de 

l’Associació Catalana de Municipis (ACM), ha presentat un recurs 

contra la sentència de la Magistrada del Jutjat d’Instrucció número 

4 de Mataró, segons la qual es qualifi ca l’agressió rebuda pel regidor 

de Via Púbica, Medi Ambient i Govern Local, Marcos Blázquez, com 

una falta i no considera doncs la seva condició de càrrec públic.

El recurs presentant –sense perjudici de les adhesions per part de 

l’ACM (és dir, de l’Ajuntament com a acusació particular) i del Mi-

nisteri Fiscal– es va presentar en el seu dia contra la resolució de la 

Jutgessa de declarar com a falta la presumpta agressió a l’edil cal-

denc. Aquest recurs de reforma resta ara pendent de resolució.

Cal recordar que tres membres d’una mateixa família van agredir el 

regidor Marcos Blázquez el passat 1 d’agost, en ple centre de la po-

blació. Els presumptes agressors també van presentar denúncia al jut-

jat, al·legant que l’edil els havia provocat prèviament. La sentència ha 

considerat el procés com un judici de faltes, en no tenir en compte la 

condició de regidor de Blázquez.

En el procés judicial, la defensa del regidor la realitzaran els serveis 

jurídics de l’Ajuntament de Caldes.

L’Equipament acull una 
exposició sobre els efectes 
negatius del tabaquisme

“Caldes sense fum” és el títol de l’exposició que mostra 

gràfi cament i amb tot detall els efectes negatius del tabac 

entre la població en general i en especial, entre els joves. 

L’exposició, cedida per la Diputació de Barcelona, romandrà 

a l’Equipament fi ns el proper 15 d’octubre. 

Amb l’objectiu de protegir el front marítim a la zona del 

varador de les barques, ja han fi nalitzat les obres de per-

llongació de l’escullera en direcció cap a l’interior de la 

platja. Aquesta era una de les defi ciències que l’Ajunta-

ment havia detectat, un cop el Ministeri de Medi Ambient, 

Rural i Marí donés per fi nalitzat el projecte.  En aquesta 

part del litoral caldenc es produeixen inundacions d’aigua 

de mar com a conseqüència dels temporals que sovint 

afecten la zona. 

A principis de mes de setembre una mànega d’aigua va 

entrar al varador i es va endur tot el que va trobar, deixant 

visiblement malmeses algunes barques dels pescadors i 

altres embarcacions, com podeu veure a les imatges.

Es perllonga l’escullera per protegir el 
front marítim dels temporals

F
O

T
O

S
: À

n
g

e
l M

a
cu

le
t

8



breus

Curs per a l’obtenció del certificat 
d’higiene alimentària per a 
manipulació d’aliments 

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac, conscient de la delicada i res-

ponsable tasca que desenvolupa el sector de la restauració del 

municipi i dels importants efectes que té sobre la salut de la 

població, ha programat un curs d’higiene alimentària organitzat 

per l’Escola de Restauració del Gremi d’Hostaleria i Turisme de 

Mataró, centre homologat pel Departament de Salut de la Ge-

neralitat de Catalunya.

Els destinataris del curs són qualsevol persona que manipuli ali-

ments, ja sigui directa o indirectament, especialment persones 

que desenvolupen la seva tasca professional en bars i restau-

rants. La durada és de 5 hores i serà impartit per un professional 

de dietètica i nutrició. En fi nalitzar el curs, els participants re-

bran un certifi cat expedit per l’Escola de Restauració del Gremi 

d’Hostaleria i Turisme de Mataró.

El curs té un cost de 50€ dels quals l’Ajuntament en subvenciona 

35€ i la quantitat restant (15€) aniran a càrrec del participant. 

Els interessats en participar en aquest curs, poseu-vos en con-

tacte amb el tècnic de Sanitat, Andreu Requejo de las Heras a 

l’adreça electrònica arequejo@caldetes.cat afegint nom, cog-

noms, DNI i nom de l’establiment, si s’escau.

Nou curs per afavorir la 
inserció laboral
D’octubre a desembre de 2010 la Regidoria d’Ocupació, a tra-

vés del Servei Local d’Ocupació i en col·laboració amb el Con-

sell Comarcal del Maresme, posarà en marxa unes sessions 

formatives pràctiques i gratuïtes, sobre introducció a l’ofi mà-

tica, amb la intenció de promoure la inserció laboral utilitzant 

els avantatges que ofereixen les eines informàtiques.

El curs es durà a terme a l’Espai Jove de Caldes en horari de 

matins i en sessions de caràcter setmanal. Es treballaran les 

funcions principals d’un ordinador, password i barra de menú 

fi ns arribar a la recerca de feina per internet.

Va dirigit a aquelles persones que tenen més difi cultats per 

accedir a les noves tecnologies de la informació i que no te-

nen coneixements d’informàtica, per tal que puguin aprendre 

les qüestions més bàsiques. La fi nalitat és que l’aprenentatge 

els sigui útil d’ara en endavant i l’utilitzin com un recurs més 

per aconseguir la seva inserció en el món laboral.

Si voleu més informació o inscriure-us-hi , podeu adreçar-vos 

al Servei Local d’Ocupació, Riera 5-9 (entrada pel Camí Ral), 

trucar al 937 910 588 o enviar un correu electrònic a ocupa-

cio@caldetes.cat

La Creu Roja estrena 
caseta a la platja
La nova caseta es va inaugurar ofi cialment el passat 12 de 

setembre, tot i que la Creu Roja local hi ha treballat durant tot 

l’estiu. Les obres que havia realitzat el Ministeri l’havien situada 

inicialment al principi de l’escullera però un temporal del Nadal 

de 2008 va fer entrar sorra i aigua i la caseta va quedar totalment 

inutilitzada. A petició de l’Ajuntament d’esmenar tot el que s’havia 

malmès i realitzar les obres adients perquè no es tornés a repetir, 

es va decidir ubicar la caseta a resguard dels temporals.

L’alcalde, Joaquim Arnó, va destacar en l’acte d’inauguració la 

important tasca de la Creu Roja local i va recordar la història de 

l’entitat a Caldes, de la qual en va ser director fi ns l’any 92.  L’al-

calde també va explicar que la Creu Roja de Caldes va salvar un 

individu de morir ofegat a principis del mes de setembre.

Caldes torna a participar 
a la Fira Termatalia
La Fira Internacional de Turisme Termal Termatalia 2010 se 

celebra enguany entre els dies 15 i 17 d’octubre a Ourense. Es 

tracta d’una mostra que constitueix actualment un referent 

mundial per a professionals de l’àmbit i compta amb la par-

ticipació d’expositors de quatre continents que tenen com a 

nexe comú l’aigua. 

Caldes presenta la seva proposta termal en aquesta Fira –que 

l’any passat va rebre més de 15.000 visitants– en la que es pro-

mociona també el turisme termal i de salut i que ha esdevingut 

un destacat centre de negocis en el seu àmbit de treball.
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promoció econòmica i turisme

L’Oficina de Turisme rep 176 visites 
durant l’estiu
Per nacionalitats, destaquen les visites de catalans (118) i les provinents de Rús-

sia (13), França (12) i Itàlia (9). Aquestes són les dades recollides durant la cam-

panya d’estiu 2010 per l’Ofi cina de Turisme de Caldes

Caldes d’Estrac compta amb moltes possibilitats degut a que disposa d’un clima 
excel·lent que permet visitar-la tot l’any, amb els seus paisatges i racons, el termalisme, 
la cultura i tradicions, gastronomia, la seva oferta de primera qualitat...

És obvi que Caldes és un destí reconegut, però com explica el regidor de Turisme, Àngel 
Rusiñol, “per primer cop, hem treballat de valent per tal de fer una planifi cació turística 
intel·ligent que encamini la vila a un turisme de qualitat i amb personalitat pròpia”. I 
afegeix, “ha arribat l’hora de donar un nou impuls al turisme per tal d’augmentar l’ im-
pacte econòmic a la població, creant nous productes turístics i millorant la competitivi-
tat i posicionament dels serveis i empreses turístiques, i sens dubte la posada en marxa 
per primer cop en la història de Caldes de la seva Ofi cina Turística integrada a la xarxa 
de la Generalitat és el que ho ha fet possible”.

Aquest és el primer any que Caldes compta amb dades objectives del sector turístic 
al municipi, fet especialment important perquè “tenim la possibilitat d’aprofi tar la in-
versió feta i incidir de forma directa en els col·lectius que ens interessen per optimitzar 
aquesta inversió”, explica el regidor de Turisme. 

Objectius assolits aquest estiu

Entre d’altres, Caldes d’Estrac s’ha posicionat com a destinació competitiva i de quali-
tat, oferint –per primera vegada– un servei d’informació turística professional, a través 
de l’Ofi cina de Turisme que compta amb expositors, ambientació i ofereix la possibilitat 
de recerca i sol·licitud d’informació turística d’interès (horaris de transports, targes 
d’establiments privats tant de la vila com de les rodalies i de Catalunya en general). Per 
a això ha estat fonamental oferir un servei d’atenció als turistes en diferents idiomes, 
personalitzat, acurat i de qualitat.

De forma pionera a Caldes, s’han ofert “paquets turístics” treballant la creació de nous 
productes que atraguin més turistes mitjançant visites i reunions amb el Consorci Cos-
ta Barcelona Maresme, per a crear productes de golf/pitch&putt, nàutics, wellness, 
negocis i gastronòmics (actualment en desenvolupament), a partir d’actius tan impor-
tants com els banys termals i la Fundació Palau, així com altres a la comarca.

Objectius per a la campanya estiuenca de l’any vinent

“Entre les assignatures pendents per a la propera campanya d’estiu”, explica el regidor 
de Turisme, Àngel Rusiñol, “hem d’implicar tot el sector, associacions i població en les 
estratègies de desenvolupament turístic, a través de visites i “ fent carrer”, augmentar i 
millorar la difusió turística del municipi en diferents punts estratègics”.

La 2a Mongetada 
Popular recaptarà 
fons per a La 
Marató de TV3
Una degustació popular de mongeta 

del ganxet centrarà aquest acte el 31 

d’octubre a l’esplanada de Can Muntanyà 

amb un preu de 3,5€ per tiquet

El 31 d’octubre Caldes viurà una jornada 

gastronòmica i solidària alhora amb la ce-

lebració de la 2a Mongetada Popular, que 

enguany es dedicarà a la mongeta del gan-

xet. La novetat d’enguany consisteix en 

què la Mongetada de Caldes serà un dels 

primers actes de tots els que s’organitzen 

arreu de Catalunya dedicats a la Marató de 

TV3 –que se celebra cada any a mitjans de 

desembre–, i que en l’edició d’aquest any 

2010 es dedicarà a les lesions medul·lars i 

cerebrals adquirides.

La mongeta del ganxet serà la protagonista 

de la Mongetada 2010, la segona edició de 

caràcter popular iniciada l’any passat amb 

una degustació de l’alubia de Tolosa (País 

Basc). “A més del caràcter festiu i gastronò-

mic que de per si sol esdevé aquesta jornada, 

aquest any l’hem volgut dotar d’un caràcter 

benèfi c perquè hi participi molta més gent”, 

explica el regidor de Comerç, Promoció 

Econòmica i Turisme, Àngel Rusiñol.

La Mongetada Popular és una jornada de 

caràcter festiu que s’inscriu en les tradici-

onals jornades gastronòmiques de tardor 

que s’organitzen al llarg de la comarca del 

Maresme. Amb aquesta jornada es vol pro-

moure la degustació de productes típics 

de temporada de la nostra terra, particu-

larment la mongeta del ganxet, que és un 

producte que compta amb la denominació 

d’origen protegida i es conrea en l’àmbit 

geogràfi c del Vallès - Maresme

El preu del tiquet per a la 2a Mongetada 

Popular és de 3,5€ destinats, íntegrament, 

a la Marató de TV3. El tiquet dóna dret a la 

desgustació del tast de mongetes del gan-

xet i la cassola de fang en la qual se ser-

veix aquest saborós tast. El tiquet s’ha de 

comprar de forma anticipada a diversos 

punts de venda de Caldes: Arrels, Fina 

Prats, l’Estanc, Forn Serra i la Mar Sala-

da-  fi ns dijous 28 d’octubre.
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actualitat

Noves activitats dels Serveis 
Socials municipals
Serveis Socials i Fundació AGI

La Regidoria de Serveis Socials, gràcies a la col·laboració de la Fundació AGI, posa en 
marxa, a mitjans del mes d’octubre, els projectes de:

- Reforç educatiu. Va adreçat a infants d’edats compreses entre els 6 i els 16 
anys. L’objectiu d’aquest servei és potenciar l’aprenentatge, el rendiment escolar, 
millorar la integració social i facilitar la progressió en els estudis dels menors. 
- Suport psicològic per a infants i PAIF. Va adreçat a infants d’entre 3 i 16 anys 
i famílies que pateixin problemes escolars, d’afectivitats, desestructuració fami-
liar, etc.

Taller de memòria 

El pròxim 8 de novembre, es durà a terme el Taller de Memòria per a persones amb 
demència, a càrrec de la psicòloga de Serveis Socials, Pilar de Vilar. El taller es realitzarà 
cada dilluns de 10,30 a 11,30 hores a l’Equipament de Promoció Econòmica. Aquesta 
nova activitat preveu poder treballar les defi ciències cognitives d’aquelles persones 
que ho requereixin. Per a més informació o inscripcions cal trucar a la treballadora 
social dels Serveis Socials. Telèfon: 93 791 00 05.

Taller per a cuidadors

Aquest taller que s’inicia el pròxim dia 9 de novembre, es durà a terme a la Sala Cultu-
ral de l’Ajuntament, de les 17,30 a les 18,30 hores. Les sessions seran dirigides per la 
psicòloga de Serveis Socials, Pilar de Vilar. L’objectiu principal d’aquestes sessions serà 
oferir un espai de trobada, limitat, a aquelles persones cuidadores del municipi, amb 
la fi nalitat de poder verbalitzar aquells dubtes o temors que poden sorgir arran de la 
seva cura d’una persona depenent. Per a més informació o inscripcions cal trucar a la 
treballadora social dels Serveis Socials. Telèfon: 93 791 00 05.

Taller de suport per a persones en situació d’atur

Aquest nou taller té per objectiu poder oferir un punt de trobada per a un grup de 
persones que es troben amb la problemàtica de la desocupació. Les sessions es duran a 
terme a la Sala Cultural de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, a partir del dia 9 de novem-
bre, de les 16,00 fi ns les 17,00 hores a càrrec de la psicòloga de Serveis Socials, Pilar de 
Vilar. Per a més informació o inscripcions cal trucar a la treballadora social dels Serveis 
Socials. Telèfon: 93 791 00 05.

Pla d’acollida per a persones nouvingudes

La Regidoria de Serveis Socials i el Consell Comarcal del Maresme inicien a partir del 
mes de novembre el Pla d’acollida municipal per a persones nouvingudes. Aquest servei 
ofereix l’oportunitat a totes aquelles persones que ho necessitin de rebre totes les 
informacions del sistema educatiu, del món laboral, dels drets i deures, etc, que puguin 
ser útils per circular de manera autònoma. Per a més informació cal trucar a serveis 
socials de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. Telèfon: 93 791 00 05.

Convocatòria de beques de menjador per a l’Escola Bressol

El termini per poder presentar les sol·licituds de beca de menjador d’Escola Bressol 
s’inicia el proper dia 25 d’octubre i fi nalitza el 25 de novembre d’aquest any 2010. La 
documentació s’haurà de recollir i presentar a les dependències de l’Ofi cina d’Atenció 
Ciutadana, de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. Per a més informació podeu posar-vos 
en contacte amb l’educadora social dels Serveis Socials. Telèfon: 93 791 00 05.

Taller de memòria i identitat

El pròxim mes de novembre es preveu l’inici del taller de memòria i identitat, a càrrec 
d’en Francesc Fossas. Aquest taller, de 20 hores de durada, es preveu que s’ubiqui a 
l’Equipament de Promoció Econòmica. Per a més informació podeu trucar a Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. Telèfon: 93 791 00 05.

Déu meu, quin estrés!

La Regidoria de Serveis Socials informa d’aquesta nova xerrada que tindrà lloc el dia 10 
de novembre, a càrrec d’en Ramon Buscallà (psicòleg). Us esperem a totes i tots aquest 
dia a l’Equipament de Promoció Econòmica.

La Generalitat 
avala la política 
de Joventut de 
Caldes amb una 
subvenció de 
25.000€
Després de l’aposta del govern actual, 

des de 2008, de portar a terme un bon 

projecte de polítiques de Joventut, amb 

l’elaboració primer, del Pla Local de Joven-

tut de Caldes d’Estrac 2009-2012 i, poste-

riorment, amb el projecte “Jove Activa’t!”, 

la Secretaria de Joventut de la Generalitat 

de Catalunya torna a mostrar una gran 

valoració i un important suport a aquest 

projecte.

El govern català acaba de publicar la re-

solució de subvencions als ens locals, en 

matèria de Joventut, i Caldes d’Estrac ha 

estat un dels municipis més ben valorats 

de la comarca, per damunt de molts mu-

nicipis veïns amb molta més població.

L’import concedit per la Secretaria de Jo-

ventut a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac 

ha estat de 25.015 €, per poder tirar en-

davant el projecte “Jove, Activa’t!”, un pro-

jecte amb l’objectiu màxim de fomentar 

la participació juvenil en el municipi i que, 

a més, planteja tot un seguit d’accions en 

tots i cadascun dels àmbits que afavorei-

xen l’emancipació juvenil (formació, ocu-

pació, cultura, esports...).

En comparació amb la resta de la comar-

ca, Caldes d’Estrac ha rebut una subven-

ció equiparable a municipis de molta més 

població, cosa que demostra el suport i 

la valoració que es fa des del mateix go-

vern català de les accions que es porten 

a terme amb els i les joves en el nostre 

municipi.

Torna el taller de percussió de 
carrer
El curs-taller s’adreça als futurs joves de 

Caldes d'Estrac, que estiguin escolarit-

zats entre P4 i 6è de primària.

El curs es realitzarà els dissabtes compre-

sos entre el 16 d'octubre i l'11 de desem-

bre, ambdós inclosos, a la Sala Cultural, 

en horari de matí. El taller compta amb 35 

places distribuïdes en dos grups, segons 

les edats dels participants i l’organitza 

l’Ajuntament amb la col·laboració dels Di-

ables d'Estrac i la Colla de Percussió d'Es-

trac, els Destracktukupack.
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octubre i no

agenda

Dissabte 9 d’octubre
A les 10:15 h 
ITINERARI CALDENC AMB MOTIU 
DE L’ANY MARAGALL
Punt de trobada: La fabriqueta (Equipament 
de Promoció Econòmica i Cultural)
Cal inscripció prèvia. 
Tel. 679 30 57 15. Places limitades.
Organitza: Associació Arts i Lletres

Dimecres 13 d’octubre
“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: Àrea d’Atenció Social 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

Divendres 15 d’octubre
A les 20:00 h al monument a Lluís Companys 
(entrada cementiri) COMMEMORACIÓ 
DEL 70è ANIVERSARI DE L’AFUSELLAMENT 
DEL PRESIDENT LLUÍS COMPANYS 
Organitza:  Ajuntament de Caldes

Dissabte 16 d’octubre
A les 16:30 h al Pavelló Poliesportiu Municipal.
Bàsquet, partit de la fase prèvia, grup 
2, C.C. Categoria masculí (Jornada 5)
CB Estrach vs ABB-Dosa
Organitza: Club Bàsquet Caldes d’Estrac

A les 21h al Pavelló Poliesportiu Municipal
1a Balada de MuayThai (art marcial)
Organitza: Team-Siamgym amb la col·laboració de 

l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

Diumenge 17 d’octubre
A les 18h a l’Església Parroquial
CONCERT DE CANT CORAL
“Les veus del món”,  a càrrec del 
cor infantil Sant Esteve
Preu:  2 €. (Els diners recaptats es 
destinaran a la Cavalcada de Reis)
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac
Col·labora: Parròquia de Santa Maria

Dimecres 20 d’octubre
“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: Àrea d’Atenció Social  
Ajuntament de Caldes d’Estrac

Divendres 22 d’octubre
A les 18:30 h a la Biblioteca Can Milans
HORA DEL CONTE
“Contes de la lluna” a càrrec 
de Verònica Lluna
Organitza: Biblioteca Can Milans

OCTUBRE - NOVEMBRE 2010

EXPOSICIÓ “Municipi sense fum”
Del 2 al 14 d’octubre a La fabriqueta (Equipament de Promoció Econòmica i Cultural)
Organitza: Regidoria de Salut de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

EXCURSIÓ DE L’AGRUPACIÓ DE PENSIONISTES A MADRID
Del 9 al 16 d’octubre
Organitza: Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat de Caldes d’Estrac

XIX TALLER DE BONSAIS
Del 6 d’octubre al 24 de  juny
Horari: dimecres de 20 a 22h a la caseta de Can Muntanyà
Per a més informació: Tel. 93 791 36 96 (Aurèlia) i 616 239 018 (Joan  Puig)
Organitza: Amics del Bonsai
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac

EXPOSICIÓ: “Antoni Tàpies. Mira la mà”
Horari: de dimarts a dissabte de 10:30 a 14h i de 16 a 19h
Diumenges i festius de 10:30 a 14h
Organitza: Fundació Palau

2a MONGETADA POPULAR
Consulteu dates a les cartelleres i al web http://www.caldetes.cat 

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”
Cada primer diumenge de mes, d’11 a 14:30h, l’associació té una parada de venda de 
roba de l’Índia a la plaça Joan Maragall. La recaptació va destinada a la construcció 
d’una escola i orfenat a l’Índia.

PETANCA
A les pistes de la platja del Bassiot
Melés els dissabtes a les 18h.
Premi als dos primers classifi cats de cada grup.

AVÍS

APARCAMENTS MARESME

Amb l’objectiu de regularitzar la situació en les factu-

res de lloguers, vendes, concessions, etc. dels apar-

caments propietat del Consistori, totes aquelles per-

sones que disposin d’una plaça d’aparcament situada 

sota les terrasses del número 49 del carrer Major a 

les Escales del Fondo, cal que es personin o es po-

sin en contacte amb l’Ajuntament de forma urgent

93 791 00 05
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ovembre dia a dia

agenda

Dissabte 6 de novembre 
A les 16:30h al Pavelló Poliesportiu Municipal
Estrac Serena Mar FS ”A” 
vs “Porqueres Club FS “A”
Organitza: Club Caldes d’Estrac Futbol Sala

A les 18:30 h Pavelló Poliesportiu Municipal
3a Divisió Juvenil, Grup 2.
Club Caldes d’´Estrac Futbol Sala “A”
vs Touring C.F.S. “A” 
Organitza: Club Caldes d’Estrac Futbol Sala

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

A les 19 h a La fabriqueta (Equipament 
de Promoció Econòmica i Cultural)
CONFERÈNCIA: “Actualitat 
dels clàssics literaris”
Organitza: Associació Arts i Lletres

Diumenge 7 de novembre
D’11 a 14:30 h al parc Joan Maragall 
PARADA DE ROBA DE L’ÍNDIA
Organitza: Associació “El somriure dels nens”

A les 11:30 h  a l’esplanada de Can Muntanyà
ESCOLA DE SARDANES
Oberta a tothom
Organitza: Agrupació de Pensionistes 
i Tercera Edat de Caldes d’Estrac

A les 12 h a la Fundació Palau
ELS DIUMENGES DE LA FUNDACIÓ
Organitza: Fundació Palau

PETANCA
Dinar de germanor
Organitza: Club de Petanca Caldes d’Estrac

Dimecres 10 de novembre
 “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 17:30h a La fabriqueta (Equipament 
de Promoció Econòmica i Cultural)
XERRADA: “Déu meu, quin estrés!”
Organitza: Àrea de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

Dissabte 13 i diumenge 14 de novembre
JORNADES DEL BOLET

Diumenge 14 de novembre
A les 11:30h a l’esplanada de Can Muntanyà
ESCOLA DE SARDANES
Oberta a tothom
Organitza: Agrupació de Pensionistes 
i Tercera Edat de Caldes d’Estrac

Dimecres 17 de novembre
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 18:30h a la Biblioteca Can Milans 
Hora del conte: “Les portes del cel”, 
a càrrec d’Ada Cusidó.
Organitza: Biblioteca Can Milans

Dissabte 20 de novembre
A les 19 h a la Sala Cultural
BALL POPULAR 
Organitza: Agrupació de Pensionistes 
i Tercera Edat de Caldes d’Estrac

Diumenge 21 de novembre
A les 11:30 h a l’esplanada de Can Muntanyà
ESCOLA DE SARDANES
Oberta a tothom
Organitza: Agrupació de Pensionistes 
i Tercera Edat de Caldes d’Estrac

Dissabte 27 de novembre
ACTIVITAT EN COMMEMORACIÓ DEL 
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES 
Per a més informació podeu consultar 
les cartelleres municipals 
Organitza: Associació Dones 
de Caldes d’Estrac

A les 19 h a la Sala Cultural
PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL “La violència 
contra les dones en tots els seus aspectes” 
Seguidament debat
Organitza: Associació Dones 
de Caldes d’Estrac

Diumenge 28 de novembre
A les 11:30 h a l’esplanada de Can Muntanyà
ESCOLA DE SARDANES
Oberta a tothom
Organitza: Agrupació de Pensionistes 
i Tercera Edat de Caldes d’Estrac

Dissabte 23 d’octubre
A les 17 h al pavelló poliesportiu municipal
Jornada 2, partit de Futbol Sala, 
Juvenil Estrac Serena Mar “A”  
vs  Pineda de Mar FS “A”
Organitza: Club Futbol Sala Caldes d’Estrac

A les 18:30 h al pavelló poliesportiu municipal
Jornada 4, partit de Futbol Sala, 
Grup 1, Preferent Catalana
FS Caldes d’Estrac “A”  
vs IES Montserrat FS “A”
Organitza: Club Futbol Sala Caldes d’Estrac

A les 19 h a La fabriqueta (Equipament 
de Promoció Econòmica i Cultural)
CONFERÈNCIA: “Transtorns en 
l’aprenentatge en els infants”
A càrrec de Bea Màrquez, psicòloga.
Organitza: Associació de Dones 
de Caldes d’Estrac
Col·labora:  Ajuntament de Caldes 
d’Estrac i Fundació Palau

Diumenge 24 d’octubre
A les 12:30 h a la Fundació Palau
INAUGURACIÓ DE LA NOVA EXPOSICIÓ 
PERMANENT DE LA FUNDACIÓ PALAU I 
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ TEMPORAL 
“Antoni Tàpies. Mira la mà...”
Organitza: Fundació Palau

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

Dissabte 30 d’octubre
A les 16:30h al pavelló poliesportiu municipal.
Bàsquet, partit de la fase prèvia, 
Grup 2, C.C. Categoria masculí (Jornada 7)
CB Estrach vs AB Premià B
Organitza: Club Bàsquet Caldes d’Estrac

A les 17:30 h a la Sala Cultural
CASTANYADA I BALL POPULAR
Organitza: Agrupació de Pensionistes 
i Tercera Edat de Caldes d’Estrac

A les 20 h a la Biblioteca Can Milans
CONTES D’ADULTS FESTIVAL MULTIPOLAR
“Algunes taques no es poden treure sense 
fer malbé el teixit” a càrrec de Carles Alcoy
Organitza: Biblioteca Can Milans

Divendres 5 de novembre
A les 18:30h a la biblioteca Can Milans
Hora del conte: “Cinc continents de conte”, 
a càrrec de Roger Corominas
Organitza: Biblioteca Can Milans

A les 22 h a la Sala Cultural
CINECLUB “Te doy mis ojos” 
En versió original subtitulada
Organitza: Associació Mar i Natura
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esports

Torneig de petanca 

El 28 d’agost i el 5 de setembre es van celebrar els torneigs de 

petanca de Festa Major en categories infantil i sènior, respecti-

vament.

Un total de 36 nens i nenes d’edats compreses entre els 4 i els 

12 anys van disputar el torneig infantil de petanca. En tractar-

se d’una quantitat màxima, fi nalment el número de joves par-

ticipants es va reduir a una vintena de jugadors i jugadores en 

aquest torneig, que va comptar amb la col·laboració de l’Ajunta-

ment i de Caixa Sabadell.

XIV Torneig de Futbol Sala

Ja són 14 les edicions d’aquest torneig que ha esdevingut tot un clàssic 

de l’activitat esportiva durant la Festa Major. Organitzat pel Club Caldes 

d’Estrac Futbol Sala, amb la col·laboració de l’Ajuntament, el torneig 

promou l’esport entre els habitants de Caldes, els estiuejants i veïns 

de la nostra població, que acudeixen al pavelló caldenc per a disputar 

aquest torneig ben arrelat al poble.

Així ho demostren els més de 250 jugadors participants en totes les 

categories de l’edició d’enguany d’aquest torneig que va fi nalitzar el 3 

de setembre, coincidint amb l’inici de la Festa Major.

Els campions de la 14 edició van ser l’equip Turó Blanc –conjunt que 

cada any hi participa-, en la categoria infantil-cadet, el Lau Team en 

juvenil –format per joves de Caldes- i, en categoria sènior, el Rest. Se-

crets, format per jovent del nostre poble i alguns jugadors del primer 

equip del club caldenc.

El Club Caldes de Futbol Sala vol agrair, des d’aquest espai, la col·laboració 

de totes les persones que fan possible que el torneig mantingui aquest 

èxit, amb un alt número de participants en totes les categories. 

2a Simultània d’escacs

Un total de 10 participants van desafi ar enguany al mestre in-

ternacional del Club d’Escacs de Llavaneres,  J. Santiago Mora-

vich, en simultània d’escacs, que va tenir lloc el 12 de setembre 

al racó del Lladoner, de Caldes. Entre els participants es trobava 

el regidor d’Esports, Joan Vázquez, que va destacar l’alta assis-

tència de gent jove a la simultània.

ELS TORNEIGS DE FESTA MAJOR CENTREN L’ACTIVITAT ESPORTIVA DEL FINAL DE L’ESTIU

El torneig sènior, per la seva part, va tornar a ser un èxit, tant de 

participació, amb 42 persones, com de públic que va acudir a les 

pistes del Bassiot. Els guanyadors de la general van ser la tripleta 

formada per Montse Domingo, Josep Calba i Ramon Clemente 

mentre que la “consolació” se la va endur la tripleta formada per 

l’Angelina, en Fidel Méndez i l’Enrique Montejo.

Els premis als guanyadors d’ambdós torneigs els van lliurar l’al-

calde Caldes, Joaquim Arnó i el regidor d’Esports, Joan Vázquez, 

així com membres de la Junta del Club de Petanca de Caldes, or-

ganitzadors dels torneigs, amb el seu president, Joaquim Farrés, 

i el president de la Lliga del Burriac, Josep M. Periz.
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esports

BREUS

Ja són obertes les inscripcions 
per a la pràctica de les noves 

activitats de Judo i Aikido que 

s’impartiran a les instal·lacions 

esportives municipals. Totes 

aquelles persones interessades en 

la pràctica d’aquestes disciplines 

podeu obtenir informació i fer 

efectiva la vostra inscripció al  

centre esportiu municipal, al 

telèfon 937 912 992.

Comença la competició oficial per al Club 
Bàsquet Caldes d’Estrac

El passat  18 de setembre va començar ofi cialment la temporada 2010-2011 per a aquest equip 

caldenc, entrenat  per  l’Oriol Roig. L’equip  ha fet realitat una il·lusió pendent de molts caldencs 

i ex-jugadors d’aquest esport al nostre poble, la recuperació del bàsquet d’elit a nivell federat. 

L’equip caldenc, en aquest primer partit com a local, va aconseguir una treballada victòria (75-

65), davant un històric del bàsquet com és el Cercle Catòlic Badalona “B”.

El president del Club Bàsquet Estrac, Joan Antonio Llongueras, va destacar que el resultat 

d’aquesta feina és fruit de l’esforç dels jugadors per continuar treballant i al vincle existent amb 

l’Arenys Bàsquet. El  president també va agrair la col·laboració de la gent del poble, així com 

de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament per haver ajudat tots plegats a recuperar aquest esport i la 

iniciació base del bàsquet al municipi.

Campus lúdic

El 3r Campus Lúdic i Esportiu 

d’Estiu va cloure l’activitat es-

tival amb una festa a la piscina 

municipal en la que no varen 

faltar els infl ables i el lliura-

ment de diplomes d’assistèn-

cia, a càrrec de l’Ajuntament i 

l’empresa Sige Caldes. Durant 

l’estiu, els nens i nenes que 

han participat al campus han 

gaudit d’unes vacances d’es-

tiu lúdiques i esportives, ves-

sant que enguany ha centrat 

el treball dels monitors que 

han pres part en aquesta es-

tada. La diversitat d’activitats 

esportives com l’escalada, els 

esports d’aventura o la nata-

ció, han anat acompanyades 

d’altres com les sortides al CN 

Balís, on els infants han tingut 

l’oportunitat de practicar vela, 

windsurf i caiac –en diferents 

nivells–, al parc aquàtic Illa Fan-

tasia i a l’entorn de Caldes, per 

aprendre coneixements sobre 

la cultura del nostre poble.

L’Ajuntament de Caldes 

continua millorant les instal-

lacions esportives municipals. 

Durant aquest estiu s’han re-

novat els plafons de fusta dels 

nous vestidors del pavelló, s’han 

canviat els vidres del pavelló que 

estaven trencats i s’han instal·lat 

llums d’emergència a la pista es-

portiva. Cal destacar també, que 

ja s’ha obert al públic el servei de 

bar i restaurant situat a l’entrada 

de les instal·lacions, just al costat 

de l’Espai Jove.
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agermanament

Els passats 15, 16 i 17 de setembre es va celebrar a Castelfranco 

di Sopra –municipi de la Toscana italiana agermanat amb Cal-

des– el 7è Torneig Internacional de Petanca. En aquesta ocasió, 

una representació de 32 persones, entre membres del Club de 

Petanca Caldes d’Estrac, particulars, l’alcalde, Joaquim Arnó, i el 

regidor de Via Pública, Marcos Blázquez, van viatjar a la Toscana 

amb motiu d’aquest esdeveniment. 

La “sindaco” o alcaldessa de Castelfranco di Sopra, Rita Papi, va 

donar la benvinguda a la delegació caldenca a peu d’autobús i 

posteriorment els va oferir una visita al Comune di Castelfran-

co (Ajuntament). Abans de la disputa del torneig, la delegació 

caldenca va gaudir d’una ruta turística guiada a diverses ciutats 

com Siena, Florència i San Gimignano.

El darrer dia va tenir lloc el 7è Torneig Internacional, enguany 

de “bochas”, una modalitat de petanca, resultant-ne guanyador 

l’equip de Castelfranco. L’equip caldenc estava format per 

Joaquim Farrés, Miquel Isern, Ramon Clemente, Estanislao Chias, 

Fidel Méndez i Joan Mora.

Per posar punt i final a l’estada es va organitzar un sopar po-

pular per a 150 persones en el transcurs del qual hi va haver 

un intercanvi de regals entre els ajuntaments caldenc i italià 

i els clubs de petanca.

Una representació caldenca viatja a Castelfranco 
amb motiu del Torneig Internacional de Petanca

FOTOS: Club de Petanca Caldes d’Estrac

Els primers divendres de cada mes, la Sala Cultural acull una nova activitat 

basada en la projecció de pel·lícules i el posterior espai de debat i refl exió. 

Segons l’organització  –l’associació Mar i Natura–, la idea del cineclub és la 

de crear un espai de cinema amb fons social i artístic, a banda del cinema 

purament comercial. Així, es projectaran pel·lícules de diferents indrets i 

en diferents idiomes, sempre en versió original subtitulada, que permetran 

apropar tant els llocs, com els colors, sons o les diferents realitats, sovint 

diferents a les nostres.

Després de les projeccions dels fi lms s’obrirà un espai de debat per a la 

refl exió segons els temes que tracten les pel·lícules. 

Així doncs, cada primer divendres de mes, tothom podrà assistir a aquest 

interessant cineclub, que tindrà un preu voluntari de 2 € per sessió. 

La primera proposta de Mar i Natura ha estat la pel·lícula iugoslava 

“El temps dels gitanos” (Dom za veu_anje), del director serbi Emir 

Kusturica (no recomanada per a menors de 13 anys), que ha obtingut 

una bona acollida.

La resta de programació elaborada per l’entitat esportiva Mar i Natura, ofe-

rirà les cintes “Te doy mis ojos” (5 de novembre), “Elling” (3 de desembre), 

“La vida de los otros” (7 de gener), “Caminar sobre el agua” (4 de febrer), 

“Persepolis” (11 de març), “Quiero ser famosa” (1 d’abril) i “La linterna roja” 

(6 de maig).

Comencen les sessions del cineclub
Cada primer divendres de mes, l’associació Mar i Natura organitza 

una nova proposta que consisteix en la projecció de pel·lícules 

d’autor en versió original subtitulada. Aquesta activitat s’ha 

inaugurat a la Sala Cultural l’1 d’octubre, amb el passi del primer 

fi lm “El temps dels gitanos”

ub
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cultura

El passat 22 de setembre, la Fundació 

Palau va tancar les portes temporalment 

per remodelar les sales d'exposició.  Amb 

aquesta reorganització s'oferirà una visió 

de la vida i de l'obra de Josep Palau i Fa-

bre juntament amb les seves col·leccions 

artístiques. Serà el proper 24 d’octubre 

quan s’inaugurin les sales d’exposició.

A més de les obres d'art, s'incorporaran 

documents signifi catius i es donaran in-

formacions per tal que el visitant pugui 

fer-se una idea més completa de les prin-

cipals aportacions de Palau i Fabre al món 

de la cultura. L’exposició s’estructurarà 

en tres àmbits que corresponen a les tres 

plantes d’exposició:

La planta baixa, anomenada Barcelona, 

1900-1936, proposa un recorregut pel 

context artístic en què es trobava immers 

el jove Josep Palau i Fabre. Es presenta la 

fi gura del seu pare, Josep Palau Oller, qui 

La Fundació Palau remodela les seves instal·lacions
El centre d’art tornarà a obrir les seves portes el 24 d’octubre

fou dissenyador, col·leccionista i també 

pintor, i el seu entorn artístic, amb obres 

d’autors com Josep Mompou, Joan Rebull 

o Joaquim Torres-García.

Una altra planta, dedicada íntegrament 

a Picasso, s’anomena Estimat Picasso i 

destaca les principals aportacions de Pa-

lau i Fabre al coneixement del pintor. S’hi 

exposaran les obres de Picasso que Josep 

Palau i Fabre va anar aplegant al llarg dels 

anys, a més d’altres documents com fo-

tografi es, manuscrits, maquetes de llibres 

publicats, etc. 

En defensa de l’avantguarda és l’encap-

çalament del tercer àmbit expositiu en 

el que hi tenen cabuda als artistes més 

avantguardistes de la col·lecció, com Joan 

Miró, Antoni Clavé, Juli González o Pau 

Gargallo, així com d’altres més actuals, 

com Perejaume i Miquel Barceló. També 

s’incorporen algunes de les aportaci-

ons més signifi catives de Palau i Fabre a 

la crítica de l’art i obres fruit de la seva 

col·laboració amb artistes com Ràfols Ca-

samada i altres que testimonien la seva 

relació amb pintors com Antoni Tàpies o 

Joan Ponç. 

Un espai de lectura a cadascuna de les 

plantes completen les novetats d’aquesta 

remodelació de la seu de la Fundació Pa-

lau i Fabre a Caldes, que s’obrirà al públic 

el proper 24 d’octubre.

Es convoca el concurs 
de fotografia de Santa 
Llúcia 2011 
Sota el títol “Caldes, de postal!”, l’Àrea de Cultura convoca l’edi-

ció 2011 del concurs de Santa Llúcia, que consistirà en fotogra-

fi es dedicades a postals del poble. L’objectiu consisteix, segons 

explica el regidor de Cultura, Francesc Garcia, “en fer les postals 

de Caldes que a cada participant li agradaria trobar en els punts 

de venda”. 

Poden participar en aquest concurs totes les persones majors 

de 18 anys, amb la presentació d’un màxim de 4 obres per con-

cursant. La mida de les fotografi es serà de 15,5 x 10,5cm  i en 

format panoràmic, de 21 x 10,5cm. Les obres s’hauran de lliurar 

entre els dies 1 i 9 de novembre de 2011 en horaris d’ofi cina de 

l’Equipament de Promoció Econòmica.

El concurs estableix quatre guanyadors classifi cats en 1r, 2n i 3r 

premis i la tria del millor autor local i la millor col·lecció de les 

quatre imatges lliurades. L’Ajuntament es farà càrrec d’impri-

mir les obres guanyadores en format de postal amb el nom de 

l’autor/a i la referència al concurs, amb el copyright de l’Ajunta-

ment de Caldes, que en serà el propietari. Les postals es posaran 

a la venda a diferents establiments com l’Equipament, La Funda-

ció Palau, l’estanc, hotels i altres comerços del Maresme.

Les bases del concurs es podran recollir a partir de l’1 de novem-

bre a l’Equipament de Promoció Econòmica i Cultural.
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Festa Major 2010

Caldes viu una intensa Festa Major
Com cada any, la Festa Major del nostre poble ha registrat un alt grau de participació 

amb una gran diversitat d’actes que a més dels nostres vilatans, han centrat l’interès 

de visitants de les viles del voltant. Tot i la reducció de pressupost d’enguany (d’entre 

un 7 i un 10%), els actes programats per entitats i Ajuntament han estat un èxit de 

públic. Entre les activitats destacades cal esmentar l’actuació dels trabucaires de Lli-

nars del Vallès, els balls d’orquestra i concerts, la trobada de gegants, l’actuació dels 

Capgrossos de Mataró, les sardanes... sense oblidar els actes que cada any apleguen 

més públic com és el correfoc, la trobada de gegants i l’escumada i xeringada.

FOTOS: Joan Cunill
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sala de sessions

Acords del Ple extraordinari del 30 de juliol de 2010

Acords del Ple extraordinari del 2 d’agost de 2010

  Donar compte de les obres del Mercat en tot 
el seu tràmit

Es vota la urgència de la moció de resolució, quedant aprovada 

amb els vots a favor de CiU i en contra del PSC.

S’aprova la proposta de resolució amb 5 vots a favor del grup 

municipal de CiU i 2 vots en contra del PSC. Es prenen els se-

güents acords:

1. Es declara absoluta correcció en els procediments de 

tramitació i execució del Projecte de Reforma del Mercat 

Municipal, des del moment en que l’actual equip de govern 

va començar el seu mandat, l’any 2007.

2. Declarar que en tot el procés seguit fi ns a la data, no s’ha 

produït cap tracte de favor a cap titular d’alguna parada 

del Mercat. Des del primer moment de plantejament de la 

reforma de les instal·lacions fi ns a la data, tots els adjudi-

cataris de parada del Mercat han rebut el mateix tracte i la 

mateixa consideració per part de l’Ajuntament.

3. Es traslladarà certifi cació de totes les irregularitats 

detectades en la tramitació del projecte del Mercat des de 

l’any 2005 fi ns el canvi de govern de maig del 2007, a l’ins-

tructor de l’expedient que s’ha seguit per les actuacions de 

la Secretària Municipal i a Fiscalia per si pogués ser consti-

tutiva de delicte.

  Condemna dels fets ocorreguts al regidor 
Marcos Blázquez
Amb els 5 vots a favor del grup municipal de CiU i l’absència 

del grup municipal del PSC, s’aprova la moció, que adopta els 

següents acords:

Primer

El Ple expressa la seva condemna més enèrgica per l’agres-

sió patida pel regidor Marcos Blázquez, que va ser atacat en 

plena via pública per tres persones. 

Segon

El Plenari expressa de forma unànime el seu suport i solida-

ritat al company regidor agredit, Marcos Blázquez, recol-

zant-lo en tot i per a tot en l’exercici del seu càrrec públic.

Tercer

Es crida i s’exhorta a tota la  ciutadania a la defensa de la 

democràcia i de la llibertat en el convenciment de que la 

violència, exercida de manera gratuïta i visceral, no por-

ta enlloc, especialment en relació als afers públics i les 

qüestions col·lectives que més ens afecten. Per això, el Ple 

demana a la ciutadania que condemni sense excuses els 

fets ocorreguts i no aixoplugui els violents.

4. Es requereix als representants del Grup Municipal del PSC 

perquè de manera immediata retirin l’acusació, a tots els 

nivells, judicial, polític, públic i mediàtic de pagament indegut 

del cost de la carpa que es contenia en el projecte. El reque-

riment es presenta per tal d’evitar segueixi el desprestigi 

ocasionat pel propi PSC envers la institució municipal.

5. Es posarà en coneixement de la Fiscalia, als efectes opor-

tuns de vulneració de la legalitat en les fi gures delictives 

que es determinin que van des de la falsedat, la imputació 

falsa i l’atac a la dignitat i honorabilitat de les persones i 

institucions, totes les proves materials i documentals que 

posen de manifest que quan el PSC ha formulat denúncia 

sobre el presumpte pagament de les obres de la carpa, 

coneixia perfectament que no era certa ja que ja s’havien 

produït noves certifi cacions d’obres posteriors i substitu-

tives, més enllà de la que de manera reiterada el PSC ha 

esgrimit com a prova del suposat pagament. 

6. Posar a disposició de tot el personal tècnic que treballa a 

l’Ajuntament tot l’aparell legal i administratiu per si consideren 

la possibilitat d’interposar denúncia per les falses imputacions 

de falsifi cació, falsedat en document públic, manipulació per 

alterar els preus de les coses, prevaricació, nepotisme, injúries 

i calúmnies  que de manera pública i notòria se’ls ha estat 

atribuint per part del Grup Municipal del PSC de Caldes i en 

especial per la seva portaveu, Sra. Rosabel Cantenys.

Quart

El Ple es dirigeix també als òrgans corresponents de l’Ad-

ministració de Justícia per a demanar-los que actuïn amb 

diligència i efi càcia per a que els fets no quedin impunes i 

els culpables en resultin castigats segons correspongui en 

Dret. En aquest sentit, l’Ajuntament es personarà en les 

diligències que s’instrueixen com a acusació particular.

Cinquè

Finalment, l’Ajuntament de Caldes agraeix totes les mostres 

de suport i recolzament rebudes per part d’institucions, en-

titats i particulars. Es reitera públicament el compromís de 

tots els seus integrants de treballar sense desmai per a que 

la bona convivència, el respecte i la llibertat siguin la guia de 

totes les seves decisions i de tots els seus actes.
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sala de sessions

Acords del Ple ordinari del 27 de setembre de 2010

  RATIFICACIÓ ACORD DENÚNCIA D’UN CONVENI AMB EL 

CONSELL COMARCAL DEL MARESME

Es proposa ratifi car l’acord pres en Junta de Govern Lo-

cal d’anular el conveni signat entre el Consell Comarcal del 

Maresme i l’Ajuntament de Caldes d’Estrac mitjançant el qual 

es delega el servei de recollida, atenció i acollida d’animals 

domèstics abandonats, al Consell Comarcal del Maresme pels 

motius abans esmentats. El cost és molt elevat per la quantitat 

d’animals domèstics pels quals s’ha de fer ús d’aquest servei. 

Aprovat el punt amb 5 vots a favor de CiU i 5 abstencions del 

PSC.

  RATIFICACIÓ ACORD REFERENT A L’ESCOLA BRESSOL 

MUNICIPAL

Es porta a aprovació l’adjudicació defi nitiva a l’empresa Cavall 

de Cartró del contracte, mitjançant concurs i procediment 

obert, de la concessió de la gestió de l’Escola Bressol Municipal.

Proposta aprovada amb vot de qualitat pels 5 regidors de 

CiU, a favor, i els 5 en contra dels regidors del PSC.

  RATIFICACIÓ ACORD REFERENT AL CEMENTIRI DE 

CALDES D’ESTRAC

S’aprova defi nitivament l’adjudicació del concurs mitjançant 

procediment obert per a la gestió del servei públic del cemen-

tiri municipal de Caldes d’Estrac, a favor de l’empresa “Cabré 

Junqueras, S.A.”

Aprovat amb 5 vots a favor de CiU i 5 abstencions del PSC.

  APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL 

DE L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC RELATIU A 

L’EXERCICI 2007

S’aprova amb 4 vots a favor de CiU i 6 abstencions, 5 del PSC i 1 

de l’alcalde que per responsabilitat política vota la proposta. 

  APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL 

DE L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC RELATIU A 

L’EXERCICI 2008

Proposta aprovada amb vot de qualitat pels 5 regidors de 

CiU, a favor, i els 5 en contra dels regidors del PSC

  APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE SUBMINISTRAMENT 

D’INFORMACIÓ DE CARÀCTER TRIBUTARI A LES 

ENTITATS LOCALS, ENTRE L’AGÈNCIA ESTATAL 

D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I LA FEDERACIÓ 

ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES

Es proposa adherir-se a aquest conveni per facilitar a l’Ajun-

tament l’intercanvi de dades i documents electrònics entre 

diferents administracions públiques.

Aprovat amb 5 vots a favor de CiU i 5 abstencions del PSC.

  APROVACIÓ INICIAL DE L’AMORTITZACIÓ SUPRESSIÓ 

DE LES PLACES DE DIRECTOR/DIRECTORA I D’AUXILIAR 

EDUCADORA DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

La supressió d’aquestes places ve donada per la conside-

ració de la nova concessió de no ser necessàries per al 

funcionament del centre.

Proposta aprovada amb vot de qualitat pels 5 regidors de 

CiU, a favor, i els 5 en contra dels regidors del PSC.

  APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE 

CALDES D’ESTRAC – RELATIVA A L’ARTICLE 33  TRIS 

/ HABITATGES PLURIFAMILIARS, CLAU 9 BIS DE LES 

SEVES NORMES URBANÍSTIQUES

Modifi cació del Pla General per poder construir un bloc 

menys agressiu amb els mateixos metres quadrats i  igual 

capacitat.

Proposta aprovada amb vot de qualitat pels 5 regidors de 

CiU, a favor, i els 5 en contra dels regidors del PSC.

  APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTE-

NIBLE DE CALDES D’ESTRAC (PAES)

Estudi elaborat per la Diputació de Barcelona que té com a 

objectiu bàsic defi nir les accions que el municipi ha de dur 

a terme per superar els objectius de la Unió Europea per 

a l’any 2020 anant més enllà de la reducció del 20% de les 

emissions de CO2 en el territori.

Aprovat amb 5 vots a favor de CiU i 5 abstencions del PSC.

“El somriure dels nens” vol agrair a totes les famílies, amics, socis 

i simpatitzants que han col·laborat amb les seves aportacions 

per pal·liar el gran problema de malària que pateix la població de 

Baleba. Malauradament, el número d’afectats per la malaltia ha 

ascendit i ja afecta al 95% de la població. La situació és tan greu 

que l’escola “El somriure des nens”  ha hagut de tancar les seves 

portes perquè tant professors com la majoria d’infants pateixen 

la malaltia.

Malgrat la situació, us agraïm doncs les vostres aportacions.

GRÀCIES!
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tribuna

De què se’n reia la 
portaveu del PSC ????

En el darrer Ple del consistori caldenc, l’alcalde va donar compte 

de les darreres xifres de l’estafa de la brossa. Una estafa terrible, 

que puja molts diners (més de 700.000 € més o menys) que resulta 

que s’han pagat de més i que directament perjudiquen –i molt– les 

arques municipals, més que qualsevol de les presumptes irregula-

ritats que de tant en tant, la portaveu del PSC intenta imputar a 

l’actual govern.

Doncs bé, quan l’alcalde va citar xifres i en concret va dir que la que 

es pot imputar al darrer exercici comptable és de 60.000 €, a la 

portaveu del PSC Sra. Cantenys, l’únic comentari que se li va acudir 

va ser el de dir: “Que bé, així la brossa de l’any que ve ens sortirà gra-

tis”, acompanyant el comentari d’un somriure sarcàstic i burleta.

L’alcalde ja va replicar amb contundència la sortida de to de la por-

taveu, però a nosaltres encara no ens deixa de sorprendre l’escàs 

sentit de responsabilitat que demostra aquesta persona, per molt 

que ja n’hagi donat mostres en altres qüestions importants com 

ara la de la malversació de fons del poliesportiu, la de la tv per ca-

ble, les falses acusacions –demostrades– sobre les obres del mer-

cat municipal o les dels encàrrecs de feines sense contracte de 

l’anterior mandat, com ara la de “Llibres a Mida” o neteges del Parc 

Muntanyà, entre d’altres. 

No acabem d’entendre com una persona que suposadament aspira a 

ser la màxima representant dels caldencs, practica un exercici d’es-

capisme i cinisme polític, minimitzant al màxim un tema, com el de 

l’estafa de la brossa que preocupa a tots els caldencs i a que a ella, tant 

per la seva condició actual de representant de la ciutadania com per 

l’anterior de membre de l’equip de govern sota el mandat del qual es 

va cometre l’estafa, li hauria de preocupar més que a ningú.

Si tingués la mínima decència política, aquesta senyora hauria de 

demanar immediatament disculpes a tots els caldencs per la seves 

paraules al Ple i per la seva implicació en el govern políticament  

responsable de l’estafa –per acció o per omissió– i posar-se incon-

dicionalment a disposició de l’alcalde per col·laborar en la persecu-

ció dels que se n’han benefi ciat econòmicament i en la recuperació 

del imports pagats indegudament.

Tot el que no sigui fer això, afegirà una nova pàgina al descrèdit po-

lític d’una regidora que des de que va perdre les eleccions encara 

no ha sabut trobar el seu lloc.

Si vols rebre informació municipal, entra a

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

l’apartat d’Atenció Ciutadana
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Crim en directe / 

Camilla Läckberg

El que inicialment sembla un trà-
gic accident de carretera acaba 
convertint-se en tota una altra 
cosa. Quan s’esdevé un altre xoc 
aparentment inexplicable, sorgei-
xen sospites. I si les dues víctimes 
han estat assassinades? Alhora, la 
policia de Tanumshede està ocu-
pada amb altres assumptes. S’està 
gravant un reality show al poble, 
però l’atenció de les càmeres està 
exacerbant el confl icte entre les 
“estrelles” i la població local. I si el 
criminal forma part del petit grup 
de gent assedegada de popularitat 
que treballa al programa? Camilla 
Läckberg és una de les autores de 
novel·la negra més populars del 

moment. Les seves novel·les han aconseguit el reconeixement de la 
crítica i de cinc milions de lectors. Ha publicat set novel·les situades a 
la seva terra natal, amb Eric Falck i Patrik Hedström de protagonista, 
com ara La princesa de gel i Les fi lles del fred.

lectures recomanades per la Biblioteca can Milans
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Activitats

Divendres, 19 d’octubre. Hora del conte: Les portes del cel, 

a càrrec d’Ada Cusidó. A les 18,30h a la Biblioteca Can Milans

Més informació a 

http://bibliotecacanmilans.glogspot. com 

El meu primer llibre de 

ioga  / Gilles Diederichs

Escoltant atentament els relats i les 
cançons i seguint les aventures de 
l’Andreu, que passeja per la natura 
buscant el sol, els més menuts apren-
dran uns moviments i unes tècniques 
de respiració que no només els faran 
entendre l’estreta relació que hi ha 
entre el cos i les emocions, sinó que 
també els seran útils durant tota la 
vida. Un llibre sonor per iniciar els 
infants a la pràctica del ioga, acom-
panyat d’un CD amb les instruccions 
per a fer els exercicis.

Tot Trinca (1969-2010) 

/ David Escamilla

El tres de Canet, en Toni, en Josep 
Maria i en Miquel Àngel, van arribar 
a fer-la tan grossa que encara avui 
es compten per legions els “trinca-
adictes” que proclamen les seves 
gestes al quatre vents! Cal consta-
tar, des de la distància que el temps 
en atorga, que La Trinca va conver-
tir-se en un esclatant fenomen mu-
sical i sociològic, en la dosi crítica, 
sarcàstica i “conyona” que el nostre 
país necessitava després d’aquells 
grisos i tètrics quaranta anys d’in-
transigències i d’ignoràncies. En 
aquestes pàgines hi trobareu tota 

la seva història musical, els seus 20 anys ininterromputs d’èxits i d’ale-
gries compartides amb la gent, amb tots nosaltres. Aquelles cançons 
que ens recordaven allò que no volíem ser, i el que ja començàvem a 
atrevir-nos a somiar. Però aquí també llegireu com van prendre forma 
totes les seves aventures catòdiques, els nous formats de programes 
que van crear i exportar internacionalment des de la seva alquímica 
factoria de Gestmusic, revolucionant el sector de l’entreteniment i la 
cultura televisiva.

La brújula dorada 

/ Chris Weitz

Història d’una nena de 12 anys que 
farà un llarg viatge per intentar sal-
var un amic. En el camí es trobarà 
amb tota mena d’estranyes criatu-
res, bruixes i altres personatges d’un 
univers paral·lel... En aquest singular 
món, on les ànimes humanes prenen 
la forma de companys del gènere 
animal, aquesta nena es col·loca 
entre la fi  de la lliure voluntat i l’inici 
d’una nova era. Lyra Belacqua només 
té 12 anys, però fi ns i tot ella sap que 
fer el que et diuen en lloc de fer el 
que sents pot tenir resultats molt 
diferents. Una òrfena rebel que viu 

com una reclusa a Jordan College a la ciutat d’Oxford, Lyra pertany a 
un món que és un de molts móns paral·lels: móns no vistos, dimensions 
intangibles on la humanitat es desenvolupa amb subtils diferències. 
Però Lyra mai està sola en el seu. Ella va a tot arreu amb el seu daimoni-
on, un petit animal, sempre canviant anomenat Pantalaimon. En altres 
móns, l’ànima resideix dins el cos de les persones, oculta i en silenci. 
En el seu, el daimonion és un company de per vida. Però el món de Lyra 
està canviant. El suprem cos de govern anomenat el Magisterium està 
apretant les seves urpes contra la població. La seva fosca maniobra ha 
donat lloc a una erupció de segrestos de nens per una força misteriosa 
anomenada els Gobblers.

Miquel Martí i Pol / Pep Molist i 
Ignasi Blanch

Miquel Martí i Pol (1929-2003) és un 
poeta que va néixer, viure i morir a 
Roda de Ter. Algunes de les seves 
poesies es van fer tan populars al 
nostre país que va ser considerat 
el poeta del poble. Amb unes breus 
pinzellades, aquest llibre vol donar a 
conèixer la seva vida, alhora que vol 
ser una primera introducció a la seva 
obra. Cada pinzellada està il·lustrada 
amb un poema o un fragment, ja que 
en el cas de Miquel Martí i Pol, po-
esia i vida van estretament lligades, 
sovint són una mateixa cosa.

En mis ojos / Bastien Vivès

En mis ojos de Bastien Vivès és una 
interessant i arriscada aposta formal 
en la qual el lector ha de realitzar la 
meitat de la feina per comprendre 
la història en la seva totalitat, ja que 
el còmic està narrat des del punt de 
vista del protagonista, mostrant-se 
en les vinyetes tan sols el que el pro-
tagonista veu i sent, i obviant igual-
ment la seva part del diàleg. Així, la 
història es construeix des d’un punt 
de vista totalment subjectiu i el lec-
tor ha de completar aquesta part de 
la història. Aquesta inusual estructu-
ra permet a Bastien Vivès recrear-se 
en els petits instants, en els gestos, 
actituds i moments que transcorren 

en aquesta història, en la qual el noi protagonista coneix a una noia a la 
biblioteca i entaula una fugaç i intensa història d’amor.
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Podeu recollir el recipient 

adreçant-vos a l’OAC amb 

el rebut de l’IBI, de 9 a 2 de 

dilluns a divendres 


