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S’han complert ja 100 dies d’en-
çà varem accedir al govern munici-
pal de Caldes. En tot aquest temps, 
la gestió municipal s’ha vist afec-
tada per un factor comú a tots 

els ajuntaments, que ja vàrem patir durant el mandat 
anterior. Estic parlant de la manca de finançament en 
l’administració local.

Us reconec, per endavant, que sempre he intentat defu-
gir de catastrofismes en cap àmbit, i intento trobar un 
punt d’optimisme i positivisme per afrontar problemes i 
intentar capgirar les situacions, encara que aquestes si-
guin complicades i difícils. Penso que de res serveixen les 
lamentacions i només encarant les coses es poden arribar 
a superar, sense amagar el cap sota l’ala.

Faig aquestes reflexions perquè us vull parlar de la 
situació financera límit a la qual estem arribant tots els 
ajuntaments i les administracions locals en general, de la 
qual no s’escapa Caldes. El precari estat de les finances 
locals s’ha vist agreujat per diferents factors. La manca 
d’ingressos propis, el descens generalitzat de l’activitat 
econòmica o la disminució de les transferències de 
recursos als ajuntaments per part de l’estat estan portant 
els ajuntaments a l’ofegament econòmic, sobretot a 
aquells ajuntaments que, malgrat tot, es resisteixen a 
deixar de prestar serveis i a mantenir els que es presten 
amb un grau de qualitat acceptable.

Els ajuntaments ja fa molts anys que assumim competèn-
cies que no ens són pròpies i assumim el seu cost. Unes 
tasques que realitzem, per les quals no rebem finança-
ment, però que volem desenvolupar com a prestadors de 
serveis i garantia de progrés dels nostres pobles.

A Caldes intentem esquivar, sense èxit, aquesta situació, 
que ens afecta plenament. Malgrat tot, podreu observar 
en aquestes pàgines que no aturem el nostre esforç i la 
nostra feina per a oferir a la vila un millor benestar. Actu-
em i projectem encara que la nostra gestió passa pel se-
dàs de l’austeritat que la situació econòmica ens imposa. 

Com ja us he avançat, en aquestes pàgines trobareu 
les darreres actuacions a Caldes i un dels aspectes dels 
quals ens sentim més satisfets, la promoció turística del 
nostre poble. Durant el passat estiu, Caldes ha rebut un 
alt número de visitants que s’han apropat a la nostra vila 
per a gaudir-ne en tots els seus àmbits. És ben cert que 
han estat uns mesos de gran activitat als nostres carrers, 
com haureu tingut oportunitat d’observar si heu passejat 
per la nostra vila.

Tota aquesta fervent activitat estiuenca ha culminat amb 
la nostra Festa Major que, un any més, ha comptat amb 
molta participació i ha rebut una alta qualificació dels 
forasters que han gaudit de la programació festiva. 

Com a vilatans i vilatanes us felicito per fer de Caldes un 
poble acollidor per als visitants, al mateix temps que us 
agraeixo la vostra consideració envers la nostra tasca.

Joaquim Arnó
L’alcalde

100 dies



Caldes, en marxa

El Parc Muntanyà es 
renta la cara
S’inicia el projecte de reforma integral del 
Parc

Caldes, en marxa
Diversos projectes programats pel govern municipal han iniciat la seva activitat en els darrers 
dies. Malgrat les limitacions pressupostàries derivades del moment econòmic actual, fruit del mal 
finançament de les administracions locals i el conseqüent endeutament i falta de liquiditat a les 
arques públiques, el govern de Caldes ha pogut iniciar, finalment, algunes actuacions que estaven 
pendents d’execució. Aquests projectes i els que són a punt de finalitzar mostren la bona gestió de 
l’equip de govern de CiU al capdavant del consistori. 
D’entre les actuacions més destacades, cal esmentar la urbanització del tram superior de la carretera de 
Sant Vicenç, l’inici del projecte de reforma del Parc Muntanyà, la substitució del calvegueram del carrer 
del Carme, millores al paviment de l’aparcament de l’Esplanada i la instal·lació de nova senyalització 
dels passos de vianants, són les actuacions realitzades i/o iniciades en els darrers dies.

La reforma i arranjament de les instal·lacions del 
Parc ja s’han posat en marxa. Després d’un llarg pe-
ríode de preparació i de confirmació dels ajuts eco-
nòmics que l’Ajuntament ha aconseguit de la Unió 
Europea, s’inicia el camí que ha de portar cap a una 
millora substancial de les condicions i accessibilitat 
d’aquest important equipament de Caldes.

Les obres han començat amb la restauració de la 
pèrgola mitjançant la col·locació de noves fustes 
a la seva part superior. Després es seguirà amb la 
neteja i condicionament dels camins interiors i la 
reconstrucció de la Caseta de Fusta. També es tre-
balla per a netejar els conductes de l’aigua de rec 
de la vegetació d’aquest espai.

El projecte de reforma integral del parc Muntanyà 
té un pressupost total de 1.051.341,20€ a executar 
en diverses fases. L’actuació es financia, a través 
del Fons Europeu de Desenvolupament Regional o 
FEDER de 707.711,67€. La fase actualment en exe-
cució compta amb un cost de 435.413,86€.

3



Caldes, en marxa

Ordenació de 
l’aparcament 
de l’Esplanada 
i nous passos 
de vianants
Tot just començar l’estiu, l’Ajunta-
ment va refer el paviment de l’apar-
cament de l’esplanada de Can Mun-
tanyà, que estava força malmès i ja 
havia produït algun ensurt entre els 
veïns. A més, ha reordenat el transit 
de vehicles a l’interior i als accessos 
per dotar al conjunt d’una major 
viailitat. També s’han repintat els 
passos de vianants per a millorar-ne 
la senyalització.

Voreres noves 
a la carretera 
de Sant Vicenç
Darrera actuació que completa tot el pro-
jecte d’urbanització d’aquesta via

En un altre dels indrets tradicionalment 
oblidats, l’Ajuntament s’hi ha esforçat i 
ara basteix noves voreres per facilitar el 
pas dels vianants, a més de condicionar el 
mirador que hi ha i renovar la urbanització 
general de tot el tram d’aquest carrer. Un 
carrer que abans tenia la condició de car-
retera i pertanyia a la xarxa de la Diputació 
de Barcelona i que des de meitats dels anys 
90 va passar a ser de titularitat municipal.

La Isla: nova imatge, nous serveis 
Avancen les obres de reforma del barri

El canvi d’imatge és ja una evidència. La Isla ha adquirit l’aspecte de barri urbà mo-
dern i ben equipat, com mai havia tingut. Tal com mostren les imatges, les feines es 
centren ara en la nova urbanització dels carrers, que ja llueixen una transformació 
important, a mida que finalitzen les obres.

El passat 21 de febrer es va començar aquesta actuació que ha permès que el barri, 
tradicionalment oblidat de l’acció municipal, hagi vist com se li resolien els seus princi-
pals problemes urbanístics.

Les obres ha consistit en la construcció de noves xarxes de recollida d’aigües pluvials i 
residuals, així com la renovació de la de subministrament d’aigua potable. També ’han 
soterrat les línies aèries de telefonia i baixa tensió, l’enllumenat públic i s’han construït 
noves voreres i una banda de rodament per a vehicles de 3 metres d’amplada. El projecte 
també preveu noves zones enjardinades i la reposició de tota la senyalització viària. 
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Caldes, en marxa

El passat mes de juliol ADIF va finalitzar la sego-
na fase de la remodelació de l’estació que des de 
llavors presenta un renovat aspecte, més pulcre 
i més modern, malgrat la restauració hagi res-
pectat el format original de l’edificació.

Al marge del que és més evident si és mira des de 
fora, les obres han fet possible que ara hi hagi un 
nou pas inferior entre les andanes, noves mar-
quesines i unes noves instal·lacions a l’interior 
de l’estació, que s’ha renovat totalment, més 
modernes o funcionals. 

Amb aquestes obres, ADIF ha enllestit la refor-
ma de les seves dependències a Caldes, després 
de que en una primera actuació, ja arreglés les 
andanes, allargant-les fins els 200 metres i al-
çant-les fins un total de 68 cm, amb l’objectiu 
d’adaptar-les als nous combois que circulen per 
la línia de rodalies del Maresme.

Clavegueram 
nou al carrer del 
Carme
Després que durant les obres de l’esta-
ció de tren, aquest carrer esdevingués 
ruta obligada per tots aquells vehicles 
que accedien a Caldes des de la N-II per 
arribar fins a la Riera, s’ha pogut exe-
cutar la substitució de les canonades i 
pous de registre de les clavegueres que 
passen pel subsòl d’aquest carrer, per 
així posar remei a les seves connexions 
deficients i sobretot a les inundacions 
freqüents que es produïen a la zona a la 
caiguda de qualsevol xàfec

Caldes compta amb una renovada estació de tren
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Caldes, en marxa

L’Ajuntament organitza un 
nou procés de participació 
ciutadana per a consensuar 
el nou model de recollida 

d’escombraries a implantar a 
Caldes.

Totes aquelles persones 
interessades en formar part 

d’aquest procés 
heu d’enviar un correu 

electrònic a 
mediambient@caldetes.cat 
amb les vostres dades (nom 
i cognoms, adreça, telèfon i 

correu electrònic) 
per a convocar-vos a les 

sessions informatives 

L’Ajuntament aprova 
un nou funcionament 
del ple, més àgil i 
comprensible per al 
ciutadà
A proposta del govern, l’Ajuntament s’ha dotat d’un reglament 
de funcionament, el Reglament Orgànic Municipal (ROM) que 
busca agilitzar les sessions plenàries i alhora potenciar les 
comissions informatives prèvies, espai on es podrà debatre i 
acordar tots els temes que després s’aprovaran en els Plens.

La necessitat de fer que els plens siguin més dinàmics i 
operatius, tot garantint el dret d’expressió dels grups polítics 
és la raó principal que ha motivat el canvi d’aquest ROM. 
Es tracta debatre de forma prèvia durant les comissions 
informatives tots els detallas, dubtes, modificacions i 
propostes perquè els Plens es centrin bàsicament en fixar 
el posicionament polític dels grups municipals, que és com 
funcionen  la majoria d’ajuntaments.

Amb aquest objectiu, s’amplien les competències de les comissions 
informatives i es delimiten amb més detall les intervencions i 
procediments que s’hauran de seguir a en el transcurs les sessions 
plenàries on es continuarà facilitant dos torns d’intervenció per 
casa grup i on també es limiten les preguntes per escrit,  ja que es 
dóna per suposat que totes les que es vulguin formular ja hauran 
estat presentades a les comissions informatives que s’hauran 
celebrat només dos dies abans.

Al seu torn, el Portaveu del Govern,  Marc Vergés, va qualificar 
el nou reglament com “un exercici de responsabilitat que 
tots hem d’exercir en els plens perquè la gent està farta de 
les tensions polítiques supèrflues que es produeixen en el 
transcurs dels plens i hem de respectar la nostra ciutadania 
i la institució”.

Vergés va emplaçar l’oposició a exercir el debat polític en les 
comissions informatives que es convoquen a l’Ajuntament 
“perquè així no es tornaran a produir discrepàncies supèrflues 
en els plenaris i practicarem el debat polític a les comissions 
informatives”.

Nova sentència favorable 
al Consistori
El Jutjat Social de Mataró ha absolt l’Ajuntament de Caldes 

en el cas de les treballadores de l’empresa de neteja, Neteges 

Maresme, S.L, encarregada de diversos serveis municipals. 

L’Ajuntament no haurà de subrogar les tres treballadores 

que havien denunciat acomiadament improcedent un cop el 

consistori rescindís el contracte amb Neteges Maresme, S.L.

El Jutge absol l’Ajuntament per “manca de legitimació pas-

siva” i condemna l’empresa a readmetre les tres treballado-

res en ens seus llocs de treball i en les mateixes condicions 

o bé a indemnitzar-les econòmicament. 

Cal destacar que en aquest cas es va presentar a declarar 

al Jutjat, en contra de l’Ajuntament, la directora del CEIP 

Sagrada Família.
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Caldes, en marxa

El govern aposta per les polítiques 
actives d’ocupació
La Regidoria d’Ocupació dona continuïtat al “Projecte de prospecció empresarial i captació 
d’ofertes laborals” iniciat l’any 2009. Mitjançant una subvenció rebuda per part de l’àrea 
de Desenvolupament econòmic de la Diputació de Barcelona, per un projecte de captació 
d’oferta laboral mancomunat amb l’àrea d’ocupació de l’ajuntament d’Arenys de Munt, el 
Servei Local d’Ocupació seguirà donant suport tant a les persones que busquen feina com a 
les empreses que cerquen treballadors. De gener a juny de 2011 aquest projecte ha permès 
captar un total de 45 ofertes laborals d’arreu del maresme, cobertes un 85% d’elles amb 
usuaris del Servei Local d’Ocupació de Caldes d’Estrac. 

Amb l’aposta que l’Ajuntament ha fet en matèria d’ocupació, Caldes d’Estrac s’ha situat durant 
el primer semestre de 2011 entre els 7 municipis del maresme amb una taxa d’atur més baixa 
(10,95%) amb una variació anual absoluta del -12,5% respecte el mateix període de 2010.

Èxit de 
participació en 
els cursos de 
català
El Servei Local d’Ocupació 
(Ajuntament de Caldes d’Estrac) 
organitza un nou CURS DE CA-
TALÀ de nivell bàsic adreçat a 
persones que volen iniciar-se en 
l’aprenentatge del català com a 
eina per afavorir la integració i la 
recerca de feina.

El curs està subvencionat pel 
Servei de Polítiques de Diversitat 
i Ciutadania de la Diputació de 
Barcelona, i ja s’han realitzat ses-
sions els dies 12, 14, 16, 19, 21, 23, 
26, 28 i 30 de setembre. Les noves 
classes s’imparteixen els dies 3, 5, 
7 i 10 d’octubre. En horari de 17 a 
20 hores a l’Equipament.

Noves dades del 
Padró Municipal 
d’Habitants

Ja es coneixen les xifres oficials 
de població de Caldes a data 1 de 
gener de 2011, que és de 2.776 ha-
bitants empadronats, dels quals 
1.439 són dones i 1.337, homes.

Aprovades les 
festes locals de 
l’any 2011

El darrer ple municipal va apro-
var les festes locals d’enguany a 
Caldes que són el 8 de setembre 
(Mare de Déu del remei) i el 13 de 
desembre (Santa Llúcia).
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Caldes, en alça

Caldes, en alça
L’estiu passat ha deixat una bona empremta a Caldes a nivell turístic. L’aposta del govern municipal 
en posicionar la vila en el panorama turístic comarcal, nacional i estatal comença a donar els seus 
fruits i són molts els visitants que enguany han escollit Caldes com a destinació turística.

La promoció turística de Caldes iniciada en els darrers anys ha donat els seus fruits durant l’estiu passat. Les dades 
obtingudes durant la campanya d’estiu 2011 pels establiments hotelers, a més del número de visites registrades a 
l’Oficina de Turisme revelen una ocupació per sobre dels valors registrats a tota Catalunya.

Consolidació de Caldes 
com a destí turístic
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Paral·lelament al creixement turístic registrat a Catalunya 
durant el mesos d’estiu 2011, el turisme a Caldes també ha 
revifat. Es tracta, per tant, d’una bona notícia per a l’economia 
local, perquè és un sector que creix en èpoques de vaques 
magres.

Cal destacar també els factors que incideixen en la pujada del 
turisme al nostre municipi. La qualitat de les platges, el clima, 

Caldes, al dia
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Caldes, en alça

persones d’arreu de Catalunya seguides d’altres països com 
França, l’Estat espanyol, Anglaterra, Holanda i Alemanya, entre 
altres. (veure quadre)

L’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó, es mostra “satisfet davant les 
dades obtingudes”, que mostren “un interès turístic creixent de 
la nostra vila”. Tot i així, l’alcalde reconeix que queda molta feina 
a fer “per a donar a conèixer tots els atractius que té Caldes, a 
més de sol i platja, promocionar el nostre entorn cultural”. 

       PAIS       VISITANTS   PERCENTATGE
Catalunya 134 36%
França 111 30%
Caldes d’Estrac 43 11%
Resta d’Espanya 33 9%
Anglaterra 20 5%
Holanda 11 3%
Alemanya 8 2%
Itàlia 6 2%
Finlàndia 4 1%
Suïssa 3 1%
Argentina 2 0%
Total 375 100%

els banys termals, l’oferta cultural i festiva... formen un conjunt 
que va de la mà de la política de promoció del poble iniciada en 
els darrers anys. L’Oficina de Turisme (integrada a la xarxa de la 
Generalitat) ha esdevingut el centre neuràlgic des del que s’han 
vehiculat diverses propostes en el sector turístic, que permeten 
alhora, resituar Caldes no tan sols a nivell comarcal, sinó també 
a nivell nacional i estatal, com a vila turística.

Les dades d’ocupació hotelera dels quatre establiments 
caldencs han registrat una ocupació durant els mesos de juliol i 
agost força elevada, entre el 65% i el 85% al juliol i entre el 70 i el 
95% a l’agost. Segons aquestes xifres el promig del mes de juliol 
es situa en un 75% i al mes d’agost en un 85%. El referent català 
es situa en un 71% durant els dos mesos, per tant, l’ocupació a 
Caldes obté uns valors superiors a la mitjana catalana.

L’Oficina de Turisme de Caldes, situada a l’Equipament i integrada 
a la xarxa de la Generalitat, també ha augmentat el número 
de visites durant l’estiu. D’ençà la seva creació l’any passat, 
l’aleshores regidor de Turisme, Àngel Rusiñol, ja avançava que 
aquesta oficina esdevindria el punt de visita obligada dels 
visitants per a obtenir informació sobre la vila i el seu entorn i 
que constituïa la manera de vehicular, per tant, les propostes de 
Caldes per als foranis.

Un total de 375 persones han acudit a l’Oficina de Turisme 
durant l’estiu, xifra que supera la registrada l’any passat (primer 
any de funcionament), que va ser 176 visites.  Les xifres també 
revelen la procedència dels visitants, que situen en primer lloc 

Consolidació de Caldes com a destí turístic
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Joaquim Arnó presideix el 
Consorci de Viles Termals 
de Catalunya

L’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó, va rebre el traspàs de poder 
del Consorci de mans del que n’ha estat president, Jordi Solé, 
en un acte celebrat el passat 28 de setembre a La Garriga. Així 
es va aprovar a la Junta de Govern prèvia a l’acte, que també va 
servir per a donar compte dels nous representants membres del 

Consorci. La renovació dels òrgans coincideix amb el mandat de 
les corporacions locals, tal com s’estableix en els Estatuts del 
Consorci.

Així doncs, Caldes ostentarà la presidència del Consorci 
durant els proper quatre anys. Joaquim Arnó, en el moment 
de prendre possessió del càrrec, va manifestar la voluntat de 
seguir endavant per ampliar el nombre de membres amb nous 
municipis termals i potenciar la col·laboració amb el sector 
privat. Una altra estratègia d’actuació és aconseguir al màxim 
de recursos tenint en compte que Catalunya té el 20% de l’oferta 
balneària en tot l’estat espanyol.

El president sortint, Jordi Solé, va fer balanç dels anys que ha 
estat al capdavant de l’ens i es va referir a les actuacions que 
s’han fet en matèria de promoció turística, com ara la creació 
del Pla de Desenvolupament i Comunicació amb la creació de 
la marca “Viles Termals Catalanes. Terra i Aigua”; l’elaboració 
i difusió de material gràfic i visual; i la creació del web www.
catalunyatermal.cat, així com la voluntat d’interlocució amb 
altres agents i la participació en projectes internacionals, com 
ara SOWELL, en el marc del projecte Calipso per desenvolupar el 
turisme social en el sector termal.

En la reunió es va parlar també d’algunes de les actuacions 
previstes de cara al proper any, com ara la definició de la proposta 
de col·laboració amb l’Associació Balneària, les relacions de 
col·laboració amb el govern de Catalunya, l’inventari de recursos 
de les viles termals, el disseny d’una ruta de les viles termals i la 
creació d’un club d’usuaris del termalisme.

Caldes, en alça

Caldes torna a 
fer presència a la 
fira Termatàlia
A finals de setembre s’ha celebrat a 
Ourense (Galicia) l’onzena edició de la fira 
Termatàlia, amb presència destacada de 
Caldes d’Estrac. Durant els dies que s’ha 
celebrat la fira s’han organitzat xerrades 
tècniques entorn a la vessant professional 
de les aigües termals i del termalisme i 
s’ha aprofundit en les relacions entre el 
sector privat i l’administració pública, pel 
que respecta a la gestió i la promoció del 
termalisme  com un actiu patrimonial dels 
nostres municipis

Un total de 12.000 persones han visitat 
enguany Termatàlia, que en aquesta 
edició ha comptat amb Argentina com a 
país convidat. El certamane és durant els 
dies de celebració, l’epicentre mondial del 
turisme de salut i de la insdústria termal. 
Caldes ha comptat amb un estand propi 
en aquesta fira, des del que s’ha distribuít 
tota classe s’informació de la nostra vila.
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Dissabte 8 d’octubre
A les 19 h a La Fabriqueta (EPEC)
INAUGURACIÓ , CONFERÈNCIA 
I TAULA RODONA: 
“L’Escola a Caldes”
Organitza: Associació de 
Dones de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament 
de Caldes d’Estrac

Diumenge 9 d’octubre
D’11 a 14:30 h  al Parc 
Joan Maragall
PARADA DE PRODUCTES 
DE L’ÍNDIA
Organitza: Associació “El 
somriure dels nens”

Divendres 14 d’octubre
A les 18 h a la Biblioteca 
Can Milans
HORA DEL CONTE
 “El peixet d’or” A 
càrrec de La Títera. 
Organitza: Biblioteca Can Milans 

Dissabte 15 d’octubre
A les 10 h a la Biblioteca 
Can Milans
CLUB DE LECTURA
Primera trobada del 
Club de lectura. 
Organitza: Biblioteca Can Milans

A les 19 h a la Sala Cultural
BALL POPULAR 
Preu: 1’50 €
Organitza: Agrupació de 
Pensionistes i Tercera 
Edat de Caldes d’Estrac

Diumenge 16 d’octubre
A les 11:30 h a l’esplanada 
de Can Muntanyà
ESCOLA DE SARDANES
Organitza: Agrupació de 
Pensionistes i Tercera 
Edat de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament 
de Caldes d’Estrac

Dimecres 19 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

agenda

OCTUBRE - NOVEMBRE 2011

CURS-TALLER DE PERCUSSIÓ 
DE CARRER-TARDOR 2011:
Adreçat a infants de P4 a 6è de Primària. 
Es realitzarà tots els dissabtes, des 
del 8 d’octubre al 10 de desembre, 
ambdós inclosos. Els infants estaran 
repartits en dos grups d’edat:

Grup A: infants de P4 a 2on 
de Primària (mínim 15 places 
– màxim 25 places). Horari: 
dissabtes de 10:00h a 11:00h
Grup B: infants de 3er a 6è 
de Primària (mínim 20 places 
– màxim 30 places). Horari: 
dissabtes d’11:00h a 12:30h

Les inscripcions es realitzaran a l’Espai 
Jove de Caldes d’Estrac, el divendres dia 30 
de setembre, de 17:00 a 20:00h i el dissabte 
1 d’octubre, d’11:00h a 13:00h.
El preu del curs és de 30€ per als infants 
del Grup A i 45€ per als infants del grup 
B. Aquest preu inclou els costos referents 
als mestres de taller, el material que es 
reposa de la Colla de Diables d’Estrac i les 
assegurances oportunes de RC i Accidents.
Organitza: Àrea de Joventut i Educació

TORNEIG JUVENIL DE WII SPORTS
Durant el mesos d’octubre i novembre 
a l’Espai Jove de Caldes d’Estrac. 
Demostra que ets un crack del golf, el 
tennis, el bèisbol,... Informa’t a l’Espai 
Jove o a la web jove de Caldes d’Estrac.
Organitza: Àrea de Joventut i Educació

INICI NOVA EDICIÓ DEL TALLER 
D’INFORMÀTICA PER A GENT GRAN
Per a més informació i inscripcions: 
Serveis Socials  Tel. 93 791 00 05
Organitza: Àrea de Serveis Socials

EXPOSICIÓ: “L’Escola a Caldes”
Del 8 al 16 d’octubre
a La Fabriqueta (EPEC)
Inauguració, conferència i taula rodona: 
dissabte 8 d’octubre a les 19 h 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h
Dissabtes i diumenges d’11.30 a 14 h 
Organitza: Associació de 
Dones de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac

XX TALLER DE BONSAIS
Del 5 d’octubre al 20 de  juny
Horari: dimecres de 20 a 22 h 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

ESCOLA DE SARDANES
Tots els diumenges d’11:30 a 13:30 h 
h  a l’esplanada de Can Muntanyà
Organitza: Agrupació de Pensionistes 
i Tercera Edat de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac

EXPOSICIÓ: “Antoni Llena. SOS: 
senyals de fum des d’un subsòl”
Del 18 de setembre de 2011 al 8 de 
gener de 2012 a la Fundació Palau
Horari: de dimarts a diumenge 
de 10:30 a 14 h i de 16 a 18 h. 
Dilluns no festius, tancat.
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”
Cada segon diumenge de mes, d’11 
a 14:30 h, l’associació té una parada 
venda d’espècies, bijuteria i roba 
importada de l’Índia al Parc Joan 
Maragall. La recaptació va destinada 
a una escola i orfenat a l’Índia.
Per a més informació:
www.elsomriuredelsnens.org i 
elsomriuredelsnens@hotmail.com
Organitza: Associació “El somriure dels nens”

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

CURS INTENSIU D’INCIACIÓ A INTERNET
Del 21 al 23 de novembre 
De 18:30 a 20:30 h a la 
Biblioteca Can Milans
Places limitades
Organitza: Biblioteca Can Milans
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octubre - novembre dia a dia
agenda

A les 12 h  a la Fundació Palau
VISITA COMENTADA A 
L’EXPOSICIÓ :“Antoni 
Llena. SOS: senyals de 
fum des d’un subsòl”
A càrrec d’Experimentem 
amb l’art
Organitza: Fundació Palau

Dimecres 26 d’octubre
A les 17:30 h a l’Escola 
Bressol Municipal
Xerrades i Tallers 
“Créixer amb tu”:
TALLER DE MASSATGE INFANTIL 
per a infants de 0 a 12 mesos. 
Places limitades. Cal 
inscripció prèvia al mail 
educacio@caldetes.cat 
Cal portar roba còmoda, 
tovallola i cremes o olis 
per al massatge.
Organitza: Àrea d’Educació

Dijous 27 d’octubre
D’11 a 12 h, a l’Espai Lúdic del 
parc de la Bassa del Molí
SESSIÓ OBERTA DE 
FISIOTERÈPIA Per a 
majors de 50 anys
Organitza: Ajuntament 
de Caldes d’Estrac

Dissabte 29 d’octubre
A les 17:30 h a la Sala Cultural
CASTANYADA A LA SALA
L’Agrupació de Pensionistes 
celebrarà la tradicional 
Castanyada a la Sala Cultural 
per tal de donar cabuda a 
tots els que hi vulguin assistir-
hi. Després hi haurà una 
estona amb música en viu.
Preu: socis, 5 € i no socis, 10 €
Organitza: Agrupació de 
Pensionistes i Tercera 
Edat de Caldes d’Estrac

Diumenge 30 d’octubre
ESCOLA DE SARDANES
A les 11:30 h a l’esplanada 
de Can Muntanyà
ESCOLA DE SARDANES
Organitza: Agrupació de 
Pensionistes i Tercera 
Edat de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament 
de Caldes d’Estrac

Divendres 4 de novembre
A les 18 h a la Biblioteca 
Can Milans
HORA DEL CONTE
“La vella Mandarina” a 
càrrec de Tururuth
Organitza: Biblioteca 
Can Milans

Dissabte 5 de novembre
A les 19 h a la Sala Cultural
BALL POPULAR 
Preu: 1’50 €
Organitza: Agrupació de 
Pensionistes i Tercera 
Edat de Caldes d’Estrac

Diumenge 6 de novembre
ESCOLA DE SARDANES
Tots els diumenges d’11:30 
a 13 h  a l’esplanada 
de Can Muntanyà
Organitza: Agrupació de 
Pensionistes i Tercera 
Edat de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament 
de Caldes d’Estrac

Diumenge 13 de novembre
D’11 a 14:30 h  al Parc 
Joan Maragall
PARADA DE PRODUCTES 
DE L’ÍNDIA
Organitza: Associació “El 
somriure dels nens”

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

Dimecres 16 de novembre
A les 17 h a La 
Fabriqueta (EPEC)
XERRADA: Com han 
canviat els temps!!!
Organitza: Àrea de 
Serveis Socials

A les 17 h a La 
Fabriqueta (EPEC)
XERRADA: “Dones 
d’ara i dones d’abans, 
què ha canviat?”
Organitza: Àrea de 
Serveis Socials

A les 17:30 h a l’Escola 
Bressol Municipal
Xerrades i Tallers 
“Créixer amb tu”: 
TALLER-XERRADA :“La 
importància del joc”
Valorem el joc com una eina 
important de comunicació 
i educació. Des del Taller-
Xerrada ens facilitaran 
eines per comunicar-nos i 
jugar d’una forma adequada 
als nostres infants.
Organitza: Àrea de 
Joventut i Educació

Dijous 20 d’octubre
D’11 a 12 h, a l’Espai Lúdic del 
parc de la Bassa del Molí
SESSIÓ OBERTA DE 
FISIOTERÈPIA Per a 
majors de 50 anys
Organitza: Ajuntament 
de Caldes d’Estrac

A les 19 h a la Biblioteca 
Can Milans
TALLER D’INICIACIÓ AL CÒMIC
a càrrec de Rafa 
Vargas-Machuca. 
Organitza: Biblioteca 
Can Milans

Dissabte 22 d’octubre
A les 18:30 h a La 
Fabriqueta (EPEC)
SESSIÓ COMMEMORATIVA: 
“30 anys sense Josep Pla”
Organitza: Arts i Lletres

Diumenge 23 d’octubre
A les 11:30 h a l’esplanada 
de Can Muntanyà
ESCOLA DE SARDANES
Organitza: Agrupació de 
Pensionistes i Tercera 
Edat de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament 
de Caldes d’Estrac

Divendres 18 de novembre
A les 18 h a la Biblioteca 
Can Milans
HORA DEL CONTE
“Petita Momo” a càrrec 
de Lídia Clua
Organitza: Biblioteca 
Can Milans

Dissabte 19 de novembre
A les 19 h a la Sala Cultural
BALL POPULAR 
Preu: 1’50 €
Organitza: Agrupació de 
Pensionistes i Tercera 
Edat de Caldes d’Estrac

Diumenge 20 de novembre
A les 11:30 h a l’esplanada 
de Can Muntanyà
ESCOLA DE SARDANES
Organitza: Agrupació de 
Pensionistes i Tercera 
Edat de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament 
de Caldes d’Estrac

Dissabte 26 de novembre
A les 18 h a La 
Fabriqueta (EPEC)
XERRADA SOBRE 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
A càrrec d’Alba Garcia 
Sánchez, experta en 
Violència de Gènere
Organitza: Associació de 
Dones de Caldes d’Estrac

Diumenge 27 de novembre
A les 11:30 h a l’esplanada 
de Can Muntanyà
ESCOLA DE SARDANES
Organitza: Agrupació de 
Pensionistes i Tercera 
Edat de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament 
de Caldes d’Estrac
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Caldes, cultura i oci

Caldes, festa i cultura
L’activitat no para a Caldes. La riquesa de les entitats, la programació municipal i les activitats de 
la Fundació Palau mantenen viva la nostra vila en aquest sentit. La Festa Major és una bona mostra 
d’aquesta conjunció de factors que doten d’una riquesa excepcional els actes organitzats durant 
aquest temps. L’alta participació que enguany han registrat la majoria d’actes de la Festa Major 
refermen la creença que aquesta és una de les expressions culturals i festives amb més tradició al 
nostre poble i ja ben reconeguda a la resta de la comarca.

14



15



Caldes, cultura i oci

L’alcalde, Joaquim Arnó, va destacar 
en el seu parlament al Mirador de l’11 
de Setembre que la Diada Nacional 
de Catalunya “és un acte de dignitat 
institucional del poble que hem sigut, som 
i seguirem essent; però sobretot d’allò que 
volem ser per damunt de tot, sobirans i 
lliures, com a persones i com a Poble”.

En un acte en què van participar diferents 
entitats i associacions a través de l’ofrena 
floral, l’alcalde de Caldes d’Estrac va 
defensar la identitat catalana, “que 
ha sobreviscut durant segles a tots els 

Prop de 150 persones 
es concentren a 
Caldes en suport al 
model d’escola en 
català

Més de 140 persones es van concentrar 
el passat 12 de setembre a la plaça de la 
Vila en defensa de la immersió lingüística 
en català el mateix dia que havia començat 
el curs.  La concentració, convocada per la 
Plataforma Cívica de Caldes d’Estrac i l’AM-
PA del CEIP Sagrada Família, va comptar 
amb l’adhesió de l’Ajuntament de Caldes 
al manifest que la plataforma Som Escola, 
vinculada a Òmnium Cultural, va promoure 
entre totes les concentracions que es van 
produir el mateix dia a tota Catalunya.

Aquesta iniciativa s’emmarcava dins la 
mostra de rebuig a la decisió del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya 
d›obligar que el castellà també sigui llen-
gua vehicular als centres educatius. 

En les concentracions es va fer lectura 

La sobirania i la llibertat van ser els eixos bàsics del 
discurs de l’alcalde per l’Onze de Setembre

intents d’anul·lació com a col·lectiu i 
com a poble”. En un to una mica crític, 
Arnó va demanar sacrifici i va mostrar 
el seu desacord amb aquelles persones 
que s’empassen la seva identitat per tal 
de mantenir el càrrec o bé aquelles que 
provoquen focs d’encenalls de rauxa en 
èpoques electorals.

En una crida a la serenitat, Joaquim Arnó 
va reconèixer que l’objectiu a assolir és 
una Catalunya lliure “en què tots els que hi 
creiem ens hi trobem identificats”. L’alcalde 

va fer referència als reiterats atacs a la 
identitat catalana explicant que com aquell 
fill que no es troba a gust a casa i se sent 
maltractat, “el camí que queda és marxar de 
casa i vetllar pel seu futur”.

Joaquim Arnó va fer una crida al fet que “la 
Catalunya pròspera i rica, la Catalunya cívica 
i orgullosa, la Catalunya que ha de sobreviure, 
la conformen no tots els que hi conviuen, 
sinó tots els que volen sentir-se Catalans. 
Catalunya són tots aquells que l’estimen”.

d’un manifest que subratllava que la im-
mersió és «un dels principals actius per 
aconseguir una societat cohesionada, en 
què no hi hagi separació entre comuni-
tats ni discriminacions de cap mena».

El manifest també recorda que el Su-
prem ha dictat tres sentències que po-
sen en dubte la immersió en català i que 
el TSJC les ha ratificat amb «una interlo-
cutòria en forma d›ultimàtum». A través 
del document es denunciava que aquest 

fet «atempta clarament contra el model 
d›escola catalana, un model que ha fun-
cionat amb èxit els darrers 30 anys» i 
destacava que la immersió «garanteix el 
coneixement de les dues llengües oficials 
a Catalunya» i té nombrosos reconeixe-
ments internacionals. El text és una crida 
a «continuar reforçant el model d›escola 
catalana i a lluitar amb tots els mitjans 
democràtics per no posar en perill la cul-
tura i la cohesió social de Catalunya».
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SOS: senyals de fum des d’un subsòl, 
nova exposició temporal a la Fundació Palau

La Fundació Palau presenta, en 
col·laboració amb el Centre d’Art Tecla 
Sala de l’Hospitalet, una selecció de 
l’obra recent –uns 60 dibuixos i 5 peces 
tridimensionals- de l’artista i teòric Antoni 
Llena.

L’any 2008 Antoni Llena va iniciar una 
recerca pictòrica que ell mateix anomenà 
dietari en la que exposa una preocupació 
per la plàstica. L’artista considera que 
la plàstica tradicional està en perill i per 
aquest motiu reivindica socórrer el paper 
de la mà i de la mirada per sobre del 
prominent paper actual de la tecnologia. 
Segons l’artista, la seva obra no té cap altra 
intenció que reivindicar la plàstica i ho fa 
sense pretensions. Una obra impulsa l’altra 
i alhora la contradiu i, per tant, conformen 
un conjunt indestriable. 

La mostra es completa amb quatre peces 
tridimensionals creades al 2010 amb 

materials diversos i que són el resultat d’una reflexió sobre la transparència, i amb 
‘Viatge d’hivern’, una altra peça tridimensional d’un conjunt de 38 pecescreades l’any 
2003. L’exposició es pot visitar fins el 8 de gener de 2012.

Es fan públiques les obres guanyadores del II Premi Josep Palau i Fabre

Les obres guanyadores del II Premi Palau i  Fabre en les seves dues modalitats han 
estat: I la festa va continuar, del mític corresponsal del The New York Times, Alan 
Riding, una absorbent crònica de l’ocupació alemanya de  Paris entre  1940 i 1944, vista  
des del prisma dels escriptors  i artistes  francesos; i La  música  del  mundo,  de  Javier  
Argüello, una brillant  i suggerent reflexió  a l’entorn  de la  creació  artística  que  la  
posa  en connexió amb les tendències més avançades de la ciència.

Els 30 anys de la Colla de Geganters i 
Grallers de Caldes van quedar exposats 
a la Sala Cultural el passat 26 d’agost. A 
través d’un munt d’àlbums fotogràfics, 
obsequis de trobades de gegants 
celebrades tant a Caldes com a d’altres 
indrets, els vestits que ha lluït la colla 
al llarg d’aquest temps, etc.  formen 
una mostra que és un exemple de la 
tradició més popular del nostre poble. 
La majestuosa presència dels gegants 
Fàtima, Busquets i Nano a la Sala, presidia 
l’acte d’inauguració d’aquesta exposició, 
prèvia a la que organitzarà properament 
l’Ajuntament per a explicar la història del 
moviment geganter a Caldes.

Arriben més 
voluntaris a l’escola 
de Baleba

Des del passat 1 de setembre un grup 
de 17 voluntaris han viatjat a Baleba des 
de diversos punts de l’estat espanyol, 
com ara Barcelona, Mallorca, Lleó i San-
tander. Aquests voluntaris s’afegeixen a 
la presidenta de l’entitat caldenca, la Xè-
nia, que es troba a l’Índia des del passat 
mes de juliol, i quatre voluntaris més que 
arriabran a la zona el mes d’octubre.

La col·laboració desinteressada de totes 
aquestes persones serà consistirà en mi-
llorar i aconseguir els objectius de l’asso-
ciació. En aquest sentit, cal destacar que 
el nou curs escolar ja ha començat i que 
s’ha pogut escolaritzar 100 nens més 
aquest any, gràcies a l’esforç de totes les 
persones que donen suport al projec-
te. A més, l’escola Casa Vostra compta 
ja amb llum artificial pròpia, després de 
mesos de tràmits burocràtics a l’Índia, 
que permetrà la instal·lació d’ordinadors 
i ventiladors al centre.

Una exposició celebra els 30 anys dels gegants a Caldes
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Èxit de participació en 
diversos torneigs de petanca
Diversos torneigs han centrat l’activitat esportiva del Club de Petanca 
local. Així, a finals d’agost va tenir lloc el Torneig Infantil de Festa Major, 
amb la participació de 36 nens i nenes (20 van quedar-ne fora), número 
màxim de jugadors per l’espai actual de la pista. Els trofeus, cedits per la 
Diputació de Barcelona, vans er atorgats per l’alcalde de Caldes, Joaquim 
Arnó i el president del Club, Joaquim Farrés.

El dia 4 de setembre es va celebrar el tradicional Torneig de Festa Major 
(sènior) en el que van participar un total de 48 jugadors. Es van disputar 
dues fases eliminatòries, reduint els participants a 24, que són els que 
van disputar la final. Finalment, entre els dies 8 i 10 de setembre es va jugar la 8a edició del Torneig Internacional de Petanca amb 
l’equip de Castelfranco di Sopra (Itàlia), agermanat amb el seu homòleg caldenc. 

L’Equipament de Promoció Econòmica i Cultural va acollir l’acte de rebuda oficial a les 48 persones de la delegació de la població de 
la Toscana italiana, en el que van intervenir el president del Club de Petanca de Caldes, Joaquim Farrés, i els representants d’ambdós 
ajuntaments, en el cas de la nostra població, va ser l’alcalde, Joaquim Arnó, l’encarregat de oferir una bona estada als visitants. 

El Torneig Internacional es va disputar el dia 10, al final del qual en va sortir guanyador el club caldenc. El president del Club, Joaquim 
Farrés, i el regidor d’Esports, Marc Vergés, van lliurar els premis als guanyadors del torneig.

El govern es 
planteja aplicar 
quotes per a fer 
ús de la pista 
poliesportiva
L’Ajuntament estudia la possibilitat que 
aquelles entitats esportives que vulguin fer 
ús de la pista hauran de pagar una quota 
reduïda que repercutirà en totes aquelles 
persones empadronades a Caldes. Es tracta 
d’una proposta que té com a objectiu el 
foment de l’esport base. 

Cal recordar que després de recuperar 
la gestió del pavelló, durant el mandat 
anterior, l’equip de govern va establir la 
gratuïtat de la pista per a les entitats 
que compten amb un esport base (fins 
als 16 anys). Al llarg d’aquest anys però, 
s’ha pogut comprovar que són moltes les 
persones d’altres poblacions del voltant 
que acudeixen a practicar esport.

L’Ajuntament preveu també la creació 
d’unes bonificacions de fins el 50% per 
a tots els nens/es empadronats/des a 
Caldes que paguin una quota en alguna de 
les entitats esportives del poble. Només 
s’hauran d’adreçar a l’Ajuntament amb 
el rebut perquè aquests descomptes es 
puguin aplicar.
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L’Àrea de Joventut no ha aturat l’activitat 
durant l’estiu passat amb l’organització 
de tot un seguit d’activitats i propostes 
dinàmiques, amb l’objectiu de fer 
participar els i les joves de Caldes.

Durant el mes de juliol, més de 90 partits 
de Tennis Taula es van disputar a l’Espai 
Jove dins el Campionat Intermunicipal 
de Tennis Taula Jove, on a més de jovent 
caldenc hi van assistir joves d’altres 
municipis veïns. Els guanyadors del 
Campionat van poder gaudir d’un 
magnífic sopar a La Tasqueta de Caldes, 
establiment col·laborador.

Si voleu anunciar i/o publicar qualsevol  
activitat de la vostra entitat, envieu-nos 

material gràfic i un resum al correu electrònic:
premsa@caldetes.cat

el jovent celebra l’estiu 
amb diverses activitats

A finals de mes, es va disputar una nova 
edició del Campionat Juvenil de Futbolí. 
Més de 20 joves van disputar diversos 
partits i, les guanyadores d’enguany, 
van poder gaudir també d’un sopar a La 
Tasqueta de Caldes.

Ja en la programació  d’actes de la Festa 
Major, el diumenge dia 4 de setembre es 
va portar a terme a la Platja de les Barques 
la 4a Cursa-Exhibició d’OFNIS (Objectes 
Flotants No Identificats). Una setantena 
de participants van crear i construir els 
seus originals objectes flotants. L’activitat 
va premiar a l’OFNI més ràpid i a l’OFNI 
més original de tots. Cal destacar una 
important tasca i col·laboració de la Creu 
Roja de Caldes d’Estrac.

Finalment, la Nit Jove es va celebrar dia 
11 de setembre, que enguany va comptar 
amb les actuacions del grup RumbalBar i 
Hotel Cochambre, que van fer ballar els i 
les joves fins ben entrada la nit.
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PROPERES Activitats peR 
Al jovent de Caldes

Curs – Taller de Percussió de 
Carrer, Tardor 2011
Adreçat a infants de P4 a 6è de Primària. 
Es realitzarà tots els dissabtes, des del 
8 d’octubre al 10 de desembre, ambdós 
inclosos. Els infants estaran repartits en 
dos grups d’edat:

Grup A: infants de P4 a 2on de 
Primària (mínim 15 places – màxim 25 
places). Horari: dissabtes de 10:00h a 
11:00h

Grup B: infants de 3er a 6è de Primària 
(mínim 20 places – màxim 30 places). 
Horari: dissabtes d’11:00h a 12:30h.

Dins els actes de la Festa Major Petita, 
Santa Llúcia, el dia 10 de desembre, els 
participants del Curs – Taller, els petits 
percutes ATABALALAIAIA! faran una 
cercavila pels carrers de Caldes, amb 
la col·laboració del Grup de Percussió 
D’ESTRACTUCUPAK! dels Diables d’Estrac.

El preu del curs és de 30€ per als infants 
del Grup A i 45€ per als infants del grup 
B. Aquest preu inclou els costos referents 
als mestres de taller, el material que es 
reposa de la Colla de Diables d’Estrac 
i les assegurances oportunes de RC i 
Accidents.

Caldes, cultura i oci

Xerrades i Tallers “Créixer amb tu”: 
Dins el Programa Créixer amb tu del Departament de Benestar Social i Família de 
la Generalitat de Catalunya, adreçat a mares i pares amb infants de 0 a 3 anys, es 
portaran a terme les següents accions a l’Escola Bressol Municipal:

Taller de Massatge Infantil per a infants de 0 a 12 mesos. Dimecres 26 d’octubre 
de 2011, a les 17:30h a la Sala Polivalent de l’Escola Bressol Municipal. Cal inscripció 
prèvia al correu electrònic educacio@caldetes.cat Places limitades. Cal portar 
roba còmoda, tovallola i olis o cremes per al massatge.

Taller – Xerrada “La importància del joc”. Dimecres dia 19 d’octubre de 2011, a 
les 17:30h a l’Escola Bressol Municipal. Valorem el joc com una eina important de 
comunicació i educació. Des del Taller-Xerrada ens facilitaran eines per comunicar-
nos i jugar d’una forma adequada als nostres infants.

Torneig Juvenil de Wii Sports:  durant el mesos d’octubre i novembre a l’Espai 
Jove de Caldes d’Estrac. Demostra que ets un crack del golf, el tennis, el bèisbol,... 
Informa’t a l’Espai Jove o a la web jove de Caldes d’Estrac.
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????sala de sessions

Acords del Ple extraordinari del 25 de juliol de 2011
1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors 

(11 de juny i 11 de juliol). Aprovat per unanimitat

2. Despatx de l’alcaldia (punt sense votació)

3.  Donar compte i/o ratificació decrets de l’alcaldia del 197 
al 478 i acords Junta de Govern Local. Aprovat per unani-
mitat

4.  Aprovació inicial del nou Reglament Orgànic Municipal 
de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. Aprovat en segona 
volta amb vot de qualitat  

5.  Aprovació de la liquidació pressupost exercici 2009. 
Aprovat en segona volta amb vot de qualitat  

6.  Aprovació de la liquidació pressupost exercici 2010 . 
Aprovat en segona volta amb vot de qualitat  

7.  Aprovació inicial d’una modificació de crèdit . Aprovat en 
segona volta amb vot de qualitat  

8.  Aprovació inicial de reconeixement de crèdit . Aprovat en 
segona volta amb vot de qualitat  

9.  Aprovació de la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Caldes D’estrac – Baixada Del 
Sergent . Aprovat en segona volta amb vot de qualitat  

10.  Aprovació de la modificació puntual del P.G.O.U. de la 
finca Can Nadal – Ratificació del requeriment potesta-

tiu previst a l’article 44 de la Llei de la Jurisdicció Con-
tenciós – Administrativa (LJCA) Llei 29/1998, de 1 3 de 
juliol, fet per l’Alcalde – President d’aquest Ajuntament 
contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
data 16 desembre de 2010 . Aprovat en segona volta amb 
vot de qualitat  

11.  Mercat d’abastament municipal – Ratificació , si s’es-
cau, de l’acord de la Junta de Govern Local del dia 6 de 
juny de 2011, de canvi de titularitat concessió lloc de 
venda P5-M5 de Joan Solà Roca a favor d’Anna Maria 
Solà i Clariana, per jubilació del titular. Aprovat per una-
nimitat

12.  Fixar les Festes Locals per l’any 2012. Aprovat per una-
nimitat 

13.  Aprovació, si escau, xifra de població a 1 de gener de 
2011. Aprovat per unanimitat 

14.  Modificació puntual PGOU a l’àmbit de les Escoles. 
Aprovació del dictamen donant conformitat al text 
refós i la seva presentació davant la Comissió d’Urba-
nisme de Barcelona , en compliment de les seves pres-
cripcions. S’aproven la urgència i la proposta en segona 
volta amb vot de qualitat. 

15. Mocions 

16. Precs i preguntes 
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tribuna

La política local no és ni ha 
de semblar una obra teatral 
i en defensa de la immersió 

lingüística

CALDES ESTRENA ESTACIÓ

Per fi una bona notícia. Sembla que les obres de 
l’estació són acabades –o a punt d’acabar. Segons 
una nota de premsa difosa per ADIF el 28 del 
proppassat juliol, les millores s’han centrat a reduir 
les barreres arquitectòniques (ascensors, places 
d’aparcament per a discapacitats), allargar i fer més 
altes  les andanes (tots recordem els problemes per 
pujar als trens nous) i reformar i millorar l’edifici de 
l’estació, a més de les infraestructures corresponents 
i el mobiliari urbà. Canvis tots ells molt necessaris 
en una estació que ja no s’adeïa amb el poble: una 
estació petita, bruta  incòmoda i insegura.
Correspondrà a l’usuari avaluar, en el dia a dia, la 
idonietat de les noves instal·lacions. 
Com diuen, “de bien nacidos es ser agradecidos”: és 
ara, doncs, el moment de recordar els responsables 
de l’acord que –formant part de la negociació de 
traspassos– va propiciar les millores que s’han 
dut a terme a Caldes i, en general, a tota la línia 
del Maresme: el Ministeri de Foment i el conseller 
Joaquim Nadal, en primer lloc, així com, òbviament,  
ADIF i SEITT,  que han realitzat les obres. 
Obres, doncs, alienes als ajuntaments i en 
conseqüència de cost zero per als municipis.  Cal que 
ho tinguem ben present.

Un Ple Municipal no és un escenari teatral per a fer repre-
sentacions i interpretacions sobreactuades, amb l’objectiu 
de muntar discussions superficials que no porten enlloc i 
emboliquen tergiversant, en part, la realitat,  i confonent al 
ciutadà.  Amb l’aprovació del nou ROM, Reglament Orgànic 
Municipal, no es posa fre al diàleg ni a la veu de l’oposició, 
ans al contrari, s’intenta que el debat polític persegueixi 
un mínim de responsabilitat, sentit comú, educació, i a la 
vegada agilitat, aprofitament del temps i seriositat.

L’objectiu del nou ROM també és potenciar les Comis-
sions informatives, reunions entre els grups polítics, 
prèvies al Ple, on es debaten i s’haurien de debatre 
més, i també acordar, tots els temes que després ani-
ran als Plens Municipals.

La política no només no és, sinó que tampoc ha de semblar 
una obra teatral, on tot s’exagera, jugant amb la manipula-
ció, amb veus pujades de to i a vegades amb males formes, 
fent referència sempre a temes que ens afecten a tots 
com a receptors i usuaris del servei públic.   

No hauríem de remarcar, des d’aquí, una vegada més, que 
el dret d’expressió dels grups polítics és la raó principal 
que ha motivat el canvi d’aquest ROM. No ho hauríem de 
fer perquè és obvi que així és. Però si cal, ho repetirem les 
vegades que siguin necessàries, i es demostrarà gràcies al 
dia a dia i a la realitat dels fets.

No hi ha cap retallada ni limitació, simplement hi ha 
una finalitat d’ordenació, sobretot per respecte a la 
ciutadania. Si totes i tots responem com cal, el poble 
de Caldes segur que ens ho agraïu.  

I parlant de llibertat d’expressió, el Grup Municipal 
de CiU volem manifestar el nostre rebuig a l’atac que, 
al nostre entendre, ha rebut la llengua catalana a les 
nostres escoles, arran de les sentències que obliguen 
a incloure el castellà com a llengua vehicular en l’en-
senyament, igual que el català.

No cal explicar l’èxit de la immersió lingüística al nos-
tre país, sobretot tenint en compte l’encara avantat-
ge del castellà al carrer i als mitjans de comunicació. 
El Grup Municipal de CiU recolzem que el català se-
gueixi essent llengua vehicular, sense que això signi-
fiqui anar en contra del castellà.

Tota la 
informació a

22



El infinito en la palma de la mano
Gioconda Belli

El màgic relat dels nostres orígens 
és probablement el que més ha 
fascinació ha inspirat a la humani-
tat al llarg de tots els temps. Però, 
més enllà dels quaranta versicles 
de la Bíblia dedicats a Adam i Eva, 
més enllà de la llegenda, com seria 
la vida d’aquella innocent, valenta 
i commovedora parella? Com seria 
aquell univers primigeni? Poesia i 
misteri es donen la mà en aquesta 
sorprenent novel·la que ha esta 
guardonada amb el premi Bibliote-
ca Breve per la seva singularitat i la 
seva capacitat evocadora. Giocon-
da Belli ha creat un món nou que 
sorgeix dels Grans Llibre Secrets, 
texts apòcrifs o prohibits plens 
de revelacions i fantàstiques apa-

ricions, i recrea magistralment la història més prodigiosa que pugui 
imaginar-se.

lectures recomanades per la Biblioteca can Milans
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¿Quién habla?  / Taro Gomi

Després de la publicació de A ba-
nyar-se, el dissenyador japonès Taro 
Gomi proposa aquest altre àlbum 
d’acostament al cos humà a través 
dels sentits i les parts de què consta. 
A més de gaudir de les il·lustracions, 
realitzades d’una manera similar 
al que practiquen els nens amb els 
seus dibuixos, aquesta obra també 
és una eina de suport perquè mares 
i pares ajudin els seus fills a guanyar 
en autonomia i coneixement sobre 
si mateixos. El llenguatge infantil és 

present al llarg de tot el llibre, amb onomatopeies, jocs visuals i pa-
raules que el convertiran en alguna cosa propera i atractiva. Una de 
les característiques de l’obra de Taro Gomi és la llibertat creativa i la 
tendència a trencar convencions imposades pel pudor de la societat. 
D’aquesta manera, l’il·lustrador aposta per reflectir la nuesa del nen 
amb total naturalitat.

ACTIVITATS OCTUBRE   Vegeu l’agenda a la pàgina 14

Leonardo Da Vinci: arte y ciencia del universo
Alessandro Vezzosi

“Representar l’invisible”, aquest 
era el somni de Leonardo, el gran 
mestre del Renaixement, l’artista 
de la ciència i la tecnologia, de la 
pittura mentale, del dibuix analític 
que penetra en els fenòmens de 
l’univers. Per comprendre’l, més en-
llà del mite i del misteri, la llegenda 
i la retòrica, era necessària una in-
terpretació original de la seva obra 
interdisciplinària, universal i actual. 
Alessandor Vezzosi, un dels millors 
experts en Leonardo Da Vinci, ens 
acompanya en l’exploració dels in-
numerables manuscrits, autògrafs 
i documents que va deixar el artista.

Tres dies amb la família / Mar Coll

La Lea ha de viatjar de sobte a 
Girona on el seu avi patern aca-
ba de morir. Allà l’espera la seva 
família, a la qual pràcticament 
no veu des que se’n va anar a 
l’estranger. La mort del patriar-
ca dels Vich i Carbó és l’excusa 
perfecta per forçar la convivèn-
cia entre els seus descendents. 
Els tres dies que dura el velatori, 
la missa i l ’enterrament són un 
bon moment per observar aquell 
joc d’aparences d’una burgesia 
conservadora en la qual tots els 
problemes són evidents però mai 
explícits. La Lea rebutja aquest 

món hipòcrita que se li adhereix a la pell com un vestit fet a mida.

El taller T’agraden els còmics? Vols saber més sobre els orígens del novè art? T’agra-
daria aprendre a crear un personatge de zero? O poder vols saber quina és la tècnica per 
fer vinyetes? 

Ens acompanyarà... Rafa Vargas-Machuca va estudiar cinc anys de còmic i un d’art 
gràfic a l’Escola de còmic Joso.

També va ser professor de la seva pròpia escola de còmic i va realitzar crèdits lliures per 
a l’ESO en instituts.

Té el títol d’operador 3D d’Alias Maya de la productora Digital Dreams Films.

Actualment es dedica de forma freelance al disseny gràfic de Webs, empreses de marke-
ting i productores de cinema.   

Si esteu interessat en participar... El taller tindrà lloc el dijous, 20 d’octubre, a 
les 19:00h a la biblioteca Can Milans. L’únic requisit que es demana és tenir més de 
10 anys.  Podeu inscriure-us a la biblioteca, trucant al  937913025 o bé per correu al tra-
vés de b.caldese.cm@diba.cat.  Hi ha un total de 15 places que s’adjudicaran per ordre 
d’inscripció.   

Afanyeu-vos! Us esperem a tots!

Taller de Còmic a la Biblioteca
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