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Amb el titular principal de la 
revista volem posar de mani-
fest quina és la mentalitat que 
guia la voluntat política del 
govern municipal en relació a 

l’ensenyament a Caldes, que no es pot deslligar del 
titular que encapçala, a l’interior, l’article corres-
ponent. Són les dues realitats que ara ens condi-
cionen i que marquen el camí immediat a seguir, 
camí en el que esperem trobar el consens, la col-
laboració i l’ajuda de tota la comunitat educativa, 
dels agents polítics i socials del municipi i del cal-
dencs i caldenques en general, ja que el que ens hi 
juguem, col·lectivament i individual –el futur dels 
nostres infants–, ens ha d’importar molt principal-
ment a tots. 

Aquest i altres temes els podeu llegir en aquesta 
edició del Portada, en la que destaquem, entre 
altres, el treball previ que els organitzadors de la 
Dormida realitzen perquè enguany la celebració 
garanteixi la seguretat de totes les persones que 
acudeixin a la tradicional cita de l’estiu caldenc.

Un any més, hem posat a punt el nostre poble per 
l’arribada de l’estiu, època de màxima plenitud a 
Caldes,  amb activitats a l’aire lliure i jornades d’oci 
i esbarjo per a tothom.  El bon temps de l’estiu i 
el mar poden significar moltes coses, també noves 
oportunitats, i no només per a l’oci. És veritat que 
les activitats que es programen a l’estiu ens po-
den ajudar a omplir i enriquir el nostre temps lliure, 
però també ho és que es creen noves possibilitats 
d’ocupació al sector serveis, i especialment, no-
ves oportunitats d’enfortir els lligams personals, 
d’amistat, de veïnatge i de col·lectiu, que al cap 
i a la fi, són els que acaben sostenint els éssers 
humans. Per tant, no deixem perdre les diferents 
oportunitats que el nostre poble ens ofereix amb 
l’arribada de l’estiu, que culminarà amb la Festa 
Major, a principis de setembre.

Una Festa Major de la que ben aviat us donarem 
detalls amb un programa específic que elabora la 
Regidoria de Cultura, amb el suport de les entitats 
caldenques, i que és a punt de tancar-se.

Permeteu-me que us desitgi un bon estiu i bones 
vacances a tots vosaltres i us animo a participar a 
la diversitat d’actes de la Festa Major del 2012. 

Joaquim Arnó
Alcalde



actualitat

Hisenda aprova el Pla d’Ajustament de l’Ajuntament

Després que l’Ajuntament de Caldes 
aprovés, en sessió plenària del passat 
29 de març, el Pla d’Ajustament elaborat 
d’acord amb les condicions previstes a la 
llei recentment promulgada pel govern 
de l’Estat per ajudar a la tresoreria dels 
ajuntaments,  el Ministeri d’Hisenda l’ha 
acceptat i, des de principis del mes de 
juny,  els proveïdors inclosos en aquest 
Pla ja han començat a cobrar els imports 
que tenien pendents.

L’import total del Pla, un cop modifi-
cada la consignació inicial, ha estat de 
1.878.553,08€, corresponents tots a des-
peses incloses en els pressupostos muni-
cipals anteriors al de l’exercici 2012, degu-
dament liquidades i exigibles i, per tant, 
no integrants de cap dèficit. Les factures 
pendents de cobrament formaven part 
dels pressupostos anteriors i si no s’havien 
pogut atendre fins ara és perquè l’Ajunta-

Són 1,8 M€ per pagar els proveïdors, que ja han començat a cobrar

ment tampoc ha rebut bona part dels in-
gressos previstos, tant per transferències 
directes de l’Estat i la Generalitat com per 
subvencions atorgades i no liquidades.

L’alcalde, Joaquim Arnó, es mostra  sa-
tisfet per la culminació del procés, si bé 
ha lamentat que gairebé tots els ajunta-
ments han hagut de recórrer a aquesta 
mesura, majoritàriament, per raó dels in-
compliments pressupostaris de les altres 

administracions, “és un Pla que comple-
menta els ajustos que l’Ajuntament ja va 
començar a fer l’any passat i que aquest 
any s’han vist reflectits en el pressupost 
del 2012, que preveu un estalvi superior als 
600.000 € en relació a la despesa de l’any 
passat”, ha manifestat l’alcalde.

Arnó s’ha referit també a algunes infor-
macions malintencionades “que es fan 
córrer des de sectors polítics locals”, que 
parlen  de “ forat econòmic”, “disbauxa” i 
de “dèficit incontrolat”. Segons aclareix 
l’alcalde, “res d’això és veritat. Si ho fos, el 
Ministeri no hagués aprovat el Pla d’Ajust, 
tal i com ha fet amb d’altres ajuntaments” 
i afegeix Arnó, “ l’Ajuntament de Caldes 
està en situació econòmica complicada, 
com tots els ajuntaments, però amb les 
mesures de reducció i racionalització de 
la despesa que ja s’estan portant a terme, 
ens en sortirem sense haver d’incremen-
tar excessivament la nostra política fiscal”.

L’anterior alcalde de Caldes d’Estrac, Joan 
Rangel, també exdelegat del Govern de 
l’Estat espanyol a Catalunya i actualment 
diputat a Madrid pel PSC; Josep M. Freixas, 
el 2004 regidor d’Hisenda i després alcal-
de, M. Teresa Gisbert, anterior secretària 
municipal i Antoni Sánchez, gerent de 
l’Ajuntament en aquells anys, hauran de 
comparèixer davant el Jutge Instructor del 
Tribunal de Comptes (Madrid) per a res-
pondre de les irregularitats detectades a 
l’exercici pressupostari del 2004, que l’any 
passat ja va merèixer tot un informe 
específic de condemna i una sessió in-
formativa al Parlament, per part de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Els fets denunciats, i ja provats pel citat 
dictamen de la Sindicatura, fan referència 
a despeses i contractació irregular de 

El Tribunal de Comptes ordena 
la compareixença per fixar 
indemnitzacions als responsables 
municipals del 2004
Joan Rangel, Josep M. Freixas, l’exsecretària i altres càrrecs municipals 
hauran de respondre sobre les despeses irregulars que ja va denunciar la 
Sindicatura de Comptes

l’arquitecte municipal de llavors (Jo-
sep M. Pujol), a algunes de les factures 
de subministraments del poliesportiu 
pagades per l’Ajuntament en comptes 
de l’adjudicatari (Caldesport SL), a la no 
liquidació del cànon anual que aquesta 
mateixa empresa havia de pagar i també 
a diverses factures pagades a Bodega 
Luisa Ramírez.

La cita al Tribunal de Comptes es produirà 
a finals del mes de juliol, i abans, els im-
putats tenen temps per presentar les al-
legacions que estimin oportunes, no tant 
sobre la veracitat dels fets irregulars que 
es consideren ja provats per la Sindicatu-
ra, sinó sobre el seu import i la fórmula 
condemnatòria que el Tribunal de Comp-
tes els pugui imposar.

El Pla del Ministeri d’Hisenda 
avança els diners que altres 

administracions deuen a 
l’Ajuntament, per a que 

aquest pugui pagar deutes 
contrets. Ni és dèficit ni 
subvenció: és tresoreria 
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Divendres 8 de juny de 2012 podrà pas-
sar a ser considerada una jornada his-
tòrica, si es converteixen en realitat  les 
bones intencions fetes públiques per la 
majoria dels assistents, al final de la reu-
nió oberta que el govern municipal havia 
convocat a la Sala Cultural per parlar de 
l’ensenyament a Caldes.

Abans però, no es van estalviar retrets. 
N’hi va haver de tota mena i de més o 
menys intensitat i gairebé per a tothom 
amb responsabilitats, però cal pensar que 
en el fons, tots els que es van reunir la 
tarda del divendres perseguien el mateix 
objectiu: que l’escola de Caldes funcioni 
tan bé com sigui possible en benefici del 
planter de nens i nenes que ara hi acudei-
xen i dels qui hi assistiran en el futur.

Fa unes setmanes, uns quants pares i ma-
res de l’escola, a títol individual i sense ha-
ver-ne fet cap difusió a la resta de l’AMPA, 
van aparèixer portant una pancarta rei-
vindicativa de l’escola pública i en contra 
de les retallades al final del lipdub que 
s’havia programat com a cloenda festi-
va de la setmana cultural celebrada al 
centre. Al vídeo, penjat posteriorment 
a YouTube, hi participaven tots els alum-
nes, mestres i fins tot personal no docent, 
però con la resta d’activitats d’aquella 
setmana, en principi aquesta també havia 
de ser de caire intern.

Arran d’aquesta acció inesperada, altres 
pares i mares van considerar que s’esta-
ven utilitzant els seus fills com a imatge 
de suport a una campanya per a la qual, 
independentment d’estar-hi d’acord o no, 
ningú els havia demanat permís. Algunes 
queixes es van adreçar a l’Ajuntament 
(la majoria de manera verbal), però en 

L’Ajuntament i la comunitat educativa es posen d’acord per millorar l’ensenyament a Caldes
Més de 50 pares i mares d’alumnes assisteixen a la reunió convocada per l’Alcaldia

aquest cas, i per no repetir el malestar 
creat amb un incident similar ocorregut 
durant l’audició de Nadal al poliesportiu 
municipal, es van derivar al Departament 
d’Ensenyament, ja que el govern munici-
pal no té competència en assumptes in-
terns de l’escola.

Per entendre el clima de malestar creat, 
cal afegir altres fets, com la misteriosa 
desaparició durant un cap de setmana 
de la pancarta reivindicativa (que s’havia 
dipositat a l’escola), la difusió a través de 
les motxilles de tots els alumnes d’un es-
crit justificatiu de la participació al lipdub, 
signat per uns anònims “pares i mares de 
l’escola”, o la crida a l’ordre del director 
del centre per part del cap dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament. 

Si entre tots convenim que alguns pares i 
mares han obviat el primer pas natural a 
seguir (haver parlat primer amb el direc-
tor) en cas de no estar d’acord amb una 
actuació irregular, com és l’entrada d’uns 
pares i mares determinats a fer una ac-
ció reivindicativa dins de l’horari escolar 

i aprofitant una activitat interna de l’es-
cola, també haurem d’admetre que algú 
ha obviat el pas pel filtre de legitimitat 
que suposa debatre i aprovar decisions 
importants com aquesta en els òrgans de 
representació democràtica de què dispo-
sa la comunitat educativa: l’assemblea de 
l’AMPA i/o el Consell Escolar.

Ningú discuteix la legitimitat de les reivin-
dicacions dels professionals docents, ni 
les que puguin formular pares i mares, de 
manera individual o col·lectiva, però quan 
es difonen públicament, tothom ha de te-
nir molt clar quina és la seva representa-
tivitat. Dit d’una altra manera, es pot dir 
el que es vulgui, però sempre respectant i 
no utilitzant allò que és de tots, i sobretot 
protegint el dret a la pròpia imatge que té 
qualsevol persona i molt especialment els 
infants menors d’edat.

A la reunió, en la qual era present també 
l’inspector de zona del Departament d’En-
senyament, es va evidenciar que s’havien 
comès errors de totes bandes, i que calia 
assumir responsabilitats i compromisos 

Ningú discuteix la legitimitat 
de les reivindicacions dels 

professionals docents, ni les 
que puguin formular pares i 
mares, de manera individual 
o col·lectiva, però quan es 

difonen públicament, tothom 
ha de tenir molt clar quina 

és la seva representativitat
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Més de 65.000 € anuals al 
CEIP i 120.000 € a la Bressol

Malgrat la sensació superficial de 
falta d’interès que es pugui tenir, el 
cert és que l’Ajuntament de Caldes se-
gueix compromès amb l’educació dels 
nens i nenes del poble i ajuda tot el 
que pot, malgrat no ser l’administració 
competent en aquesta matèria.

Les xifres que marca el pressupost 
municipal no enganyen. Més d’un 
2% (sense comptar les inversions) es 
destina cada any al CEIP Sagrada Fa-
mília. En total, són uns 65.000€ el que 
l’Ajuntament aporta a l’escola, cosa 
que representa uns 400€ anuals per 
alumne/a. 

Són diners que serveixen per al man-
teniment de l’edifici escolar, que inclou 
petites obres i arranjaments, així com 
la neteja o la contractació del bidell. 
També inclouen les subvencions que 
s’atorguen a través de l’AMPA o direc-
tament al centre (com s’ha fet aquest 
any per primera vegada), el suport per 
a la realització d’activitats educatives 
diverses (castanyada, portes obertes, 
carnestoltes, dia medi ambient, festa 
final de curs...), a més d’oferir servei 
logístic i tècnic a totes les activitats 
que es programen des de l’escola (dis-
ponibilitat d’espais, material o ajut de 
la brigada municipal).

També des d’altres àrees de l’Ajunta-
ment s’aporten fons perquè els nens 
i nenes gaudeixin d’activitats com les 
esportives (el consistori subvenciona 
el curs de natació a la piscina munici-
pal), les culturals (espectacles de tea-
tre i festes diverses), i les d’infància i 
joventut (tallers, Espai Jove). A banda, 
des dels Serveis Socials municipals 
s’atorguen beques de menjador, ma-
terial escolar i assistència a colònies 
a les famílies que més ho necessiten.

En conjunt, una bona aportació que 
es completa amb els 120.000€ que 
l’Ajuntament destina l’Escola Bressol, 
i els 1.200€ que aporta a l’IES Sant Vi-
cenç i a l’IES Els Tres Turons d’Arenys, 
on acudeixen alumnes de Caldes.

L’Ajuntament i la comunitat educativa es posen d’acord per millorar l’ensenyament a Caldes

perquè no es tornés a repetir una situació 
com l’actual. El director del centre es va 
comprometre públicament a no realitzar 
o permetre la realització d’accions reivin-
dicatives dins el recinte i l’horari escolar 
per tal d’evitar nous enfrontaments i divi-
sions de la comunitat educativa. L’alcalde, 
per part seva, va admetre que potser no 
s’havien utilitzat les formes o els canals 
més adequats per tractar un conflicte 
que ens està allunyant dels problemes re-
als que té l’escola, i que no està en mans 
precisament del govern municipal poder 
solucionar, ja que són d’un àmbit polític 

superior. Per part de l’AMPA, i de mane-
ra individual, diverses veus van demanar 
posar-se a treballar tots plegats (Ajun-
tament, AMPA i professorat) i fer front 
comú per defensar l’escola de Caldes i 
l’escola pública en general, davant del pa-
norama que tenim al davant.
Tots els integrants de la comunitat edu-
cativa persegueixen el mateix fi i cadascú 
segons la seva percepció i disponibilitat 
actua en conseqüència per incrementar i 
millorar les opcions didàctiques i el nivell 
pedagògic dels nens i nenes que en són 
l’objecte. Òbviament, el nivell de confort, 
les prestacions logístiques, la disponibi-
litat de personal professional i les acti-
vitats que s’hi realitzen són elements de 
primera magnitud que cal potenciar i que 
a ningú agrada retallar.
Si en la situació actual de crisi generalit-
zada, a qui els correspon fer-ho han pres 
decisions que poden afectar els aspectes 
anteriors,  la comunitat educativa i el con-
junt de la societat caldenca, de manera 
individual i/o col·lectiva mitjançant els 
òrgans de representació corresponents, 
tenen dret a expressar la seva opinió, a 
favor o en contra, sense que per això s’ha-
gin de veure estigmatitzats ni reprovats.
Semblaria que tot això, el divendres va 
quedar molt clar, igual com la constatació 
que Caldes té al davant una tasca ingent. 
L’escola actual té molts dèficits infras-
tructurals i se’n necessita una altra de 
nova, àmplia, moderna i ben equipada. Els 
temps presents, tots ho sabem, no són fa-
vorables a les inversions però no per això 
s’ha de desistir. Mentrestant, cal viure i 
conviure amb el que tenim, i entre tots 
procurar que el trànsit fins al nou equi-
pament sigui el millor, més digne i en el 
termini més breu possible.

Amb crisi o no, 
l’Ajuntament 

inverteix en educació

Caldes té al davant una tasca 
ingent. L’escola actual té 

molts dèficits infrastructurals 
i se’n necessita una 

altra de nova, àmplia, 
moderna i ben equipada
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Segons les bases aprovades –amb sis vots a favor de CiU i 
cinc en contra del PSC– es modifica el sistema de recollida 
(que passarà a ser lateral) de manera que permeti reduir el 
nombre de contenidors a la via pública (dels 70 actuals, als 30 
previstos). 

Amb el nou sistema els contenidors seran de major capacitat 
(els actuals són de 1.000-1.500 litres i els nous seran de més 
de 3.000 litres). D’aquesta manera es pretén dignificar més la 
imatge dels carrers i places de Caldes.

Pel que fa a la recollida i tractament de la brossa, el concurs 
preveu mecanismes de control municipal sobre la gestió de 
l’empresa que en resulti concessionària, per evitar la repeti-
ció d’incidents com els que es varen detectar ara fa tres anys. 
També s’introdueix la recollida de la fracció orgànica, que ja 
hauria de ser vigent però que es va haver de retardar justa-
ment per raó de les irregularitats descobertes l’any 2009.

Respecte a la neteja viària i de platges, el concurs demana a 
les empreses que s’hi presentin la presentació d’un pla de tre-
ball que fixi ben bé la feina que s’ha de fer en cada moment 
i en cada lloc durant tot l’any, així com l’aportació de maqui-
nària i personal que faciliti l’objectiu a aconseguir, que no és 
altre que el de millorar l’aspecte (visual, higiènic i sanitari) dels 
carrers i platges del mu-
nicipi.

El preu de sor-
tida de la li-
citació és de 
5.250.000€ 
per 10 anys 
de vigència, si 
bé les empreses 
hauran de presen-
tar ofertes a la bai-
xa. Aquest preu no 
inclou el que costa 
tractar la brossa a la 
Planta de Tractament 
de Residus de Mata-
ró, ni les liquidacions 
que s’obtenen per a 
la recollida selectiva 
(vidre, paper, cartró, 
etc). 

Si tot va com ha d’anar, 
s’espera poder adju-
dicar el servei a finals 
del mes de juliol, per així 
poder determinar després, 

L’Ajuntament millorarà l’aspecte de la via pública
Un total de 7 empreses s’han presentat al concurs, aprovat pel Ple,  per a la recollida de brossa i la neteja viària i de 
platges, que presenta novetats importants

d’acord amb l’empresa concessionària, el calendari d’aplicació 
de les millores que inclourà, també, la necessària campanya 
de divulgació als veïns i veïnes de Caldes.

La facturació fraudulenta de brossa provinent d’al-
tres municipis va obligar al rescat de la concessió an-
terior
A mitjan del 2009, el govern municipal va poder confirmar que 
l’empresa que recollia la brossa portava a la Planta de Tracta-
ment de Residus de Mataró, tones i tones de brossa que no 
eren de Caldes, tot afirmant que sí ho eren i, per tant, obligant  
l’Ajuntament a pagar un tractament que no li corresponia. 

Les dades obtingudes des de llavors confirmen que aquesta 
estafa  es va produir durant molts anys i que el càlcul de perju-
dici econòmic ocasionat arriba a xifres escandaloses, perquè 
a més del sobrecost que representa pagar per tones de més, 
també s’ha de comptar que l’Ajuntament rebia una penalitza-
ció econòmica per superar les xifres de tractament que teòri-
cament li corresponien.

Com a exemple, cal destacar que l’any 2011 s’han recollit 1.419 
tones, i al 2010, 1.505, mentre que en anys anteriors, la brossa 
que l’empresa aportava dient que era de Caldes superava gai-
rebé sempre les 2.000 tones/any. 

Els càlculs més re-
alistes que s’han 
fet des dels Ser-
veis Tècnics 
Municipals va-
loren en quasi 

1.000.000 € el 
que s’ha pagat 
de més durant 
els anys que 

ha durat aques-
ta situació (des 
del 1994) que, en 
aquests moments, 
es troba sota ins-
trucció judicial ja 
que l’Ajuntament 
ha demandat l’em-
presa que ho feia, 
STR Mare Nostrum 
SL, i no descarta de-
purar altres respon-
sabilitats dels qui no 
van saber veure –per 
acció o per omissió- 
aquesta presumpta 

estafa.
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L’Ajuntament millorarà l’aspecte de la via pública
Un procés de participació 

obert a tothom

L’Ajuntament  va obrir un procés de participació obert 

a la ciutadania per escollir el nou model de recollida 

de residus. En aquesta comissió, que es va reunir dues 

vegades, hi van participar membres del govern, veïns i 

veïnes de Caldes que s’hi van adherir i, com a represen-

tant del grup del PSC, el regidor Víctor Pastor. 

En el transcurs de la primera reunió, es va decidir quin 

seria el model de recollida de la brossa i es va optar pel  

que ara es treu a licitació. Tots els presents van estar 

d’acord doncs en la reducció de punts de recollida i en 

augmentar la capacitat dels contenidors. Fins i tot, en 

el cas del regidor del PSC, es va donar suport a la deci-

sió, oferint la col·laboració per trobar la nova situació 

d’aquests punts de recollida.

Durant molts anys, les xifres estadístiques havien situat Caldes 
com un dels municipis que produïa més brossa per habitant: 2,72 
kg/habitant/dia. El 3er promig més elevat del Maresme. Després 
de la intervenció, el canvi ha estat substancial, amb 1,21 kg/ha-
bitant/dia, plenament d’acord amb la mitjana de pobles de la 
comarca.

Ara, tres anys després, la nova licitació del servei de recollida 
de residus i de neteja viària i de platges permetrà que Caldes 
faci un salt endavant en la seva qualitat de vida i de respecte 
per l’entorn i deixi enrere aquest desafortunat episodi que tant 
de mal ha ocasionat a la seva imatge i a l’interès dels seus veïns 
i veïnes, que durant anys han pagat el que no els corresponia.
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breus

La Generalitat intervé en el con-
flicte amb Sant Vicenç i dóna la raó 
a Caldes.

El servei de la línia d’autobús inte-
rurbà que uneix Caldes amb Sant 
Vicenç torna a funcionar amb nor-
malitat i es tornen a dispensar els 
carnets per a jubilats/des.

El retorn a la normalitat i la legali-
tat, ha vingut motivat perquè l’Ajun-
tament de Sant Vicenç de Montalt 
–que és qui gestiona el servei– ha 
desistit de la seva postura de força 
d’interrompre‘l al·ludint a una su-
posada manca de pagament de la 
part del conveni que correspon a 
l’Ajuntament caldenc, quan en rea-
litat, la suspensió unilateral del ser-
vei responia a altres qüestions.

Pel que fa al servei de bus, el supo-
sat no pagament en realitat consis-
tia en què l’Ajuntament de Caldes 
discrepava en el procés de liqui-
dació que efectuava el consistori 
santvicentí, que reclamava el tant 
per cent que corresponia a Caldes 
sense descomptar prèviament del 
cost del servei, els ingressos ob-
tinguts per la venda de tiquets als 
usuaris. Ingressos que, això sí, se’ls 
apuntava tots per a descomptar-los 
de la seva aportació.

Caldes va reclamar la intervenció 
de la Generalitat que és l’altra ad-
ministració que també intervé en el 
sistema i aporta una bona part del 
cost i, després de diverses reunions, 
la lògica s’ha imposat i a partir d’ara 
les liquidacions als dos ajuntaments 
es faran d’acord amb la proporció 
pactada però havent descomptat 
primer els ingressos obtinguts pels 
tiquets dels usuaris.

L’Àrea de Participació Ciutadana de l’Ajunta-
ment s’ha fet ressò de la iniciativa d’alguns cal-
dencs i ha convocat la ciutadania per refundar 
l’emblemàtica entitat caldenca. L’objectiu con-
sisteix en tornar a formar l’associació a efectes 
legals, donant facilitat a totes aquelles perso-
nes que en vulguin formar part. 

Així, durant la primera reunió –que s’havia de 
produir un cop tancada l’edició d’aquest butlletí 
municipal– s’han d’integrar els nous membres 
de l’entitat i crear una junta gestora, a la que 
l’Ajuntament de Caldes li lliurarà el varador de 
les barques perquè en gestioni el seu ús. El con-
sistori posarà uns condicionants a fi de garantir 
la participació dels ciutadans de Caldes. 

El següent pas serà la modificació dels estatuts 
de l’entitat, que s’hauran de votar en assemblea 
un cop passat l’estiu.

Altres cinc poblacions del Maresme han rebut el guardó 

La platja dels Tres Micos ha obtingut un any més el distintiu que l’acredita com una 
platja de primera línia segons els exigents criteris sanitaris, ambientals i d’accessibilitat 
que estableix la Fundació Europea d’Educació Ambiental, que és qui l’atorga cada any. La 
Bandera Blava és un distintiu de caràcter selectiu que es concedeix a més de 3.000 plat-
ges i ports a 36 països d’Europa, El Marroc, República Sudafricana, Canadà, Nova Zelanda 
i el Carib.

La campanya Bandera Blava és un símbol reconegut que exigeix l’obligat compliment 
d’uns nivells sanitaris i ambientals força exigents, així com el servei de salvament, socor-
risme i primers auxilis a la platja o el port que tingui aquesta distinció. Aquests requisits 
fan referència a 4 eixos: qualitat de les aigües de bany, informació i educació ambiental, 
gestió mediambiental i seguretat i serveis.

A més de la Platja dels Tres Micos, set platges de cinc pobles del Maresme han estat guar-
donades enguany amb el distintiu de qualitat de les platges (Canet, Calella, El Masnou, 
Malgrat i Pineda).  

Iniciativa ciutadana per refundar 
l’Associació de Pescadors

La Platja dels Tres Micos obté 
de nou la bandera blava

Es restableix 
el servei de la 
línia d’autobús 
interurbà
Es tornen a expedir els carnets 
per a jubilats

L’Ajuntament també s’hi apunta
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participació

Durant el mes de juliol, la Sala Cultural 
acollirà l’exposició dels projectes pre-
sentats al Concurs d’Idees convocat per 
l’Ajuntament sobre el que haurà de ser el 
renovat passeig dels Anglesos. 

A través d’una butlleta –on s’han d’intro-
duir les dades personals– que es facilita-
rà al mateix Equipament o que podeu re-
tallar del peu d’aquesta pàgina, tothom 
podrà votar el número de projecte que 
més li agradi. 

La intenció del govern caldenc és saber 
els gustos de la població vers una reforma 
que afecta una de les vies més importants 
de Caldes, el passeig dels Anglesos, que 
compta amb una llarga història a través dels 
temps i en què mai fins ara s’havia actuat.

Aquest Concurs d’Idees, al qual s’hi han 
presentat més de 24 projectes, el va con-
vocar l’Ajuntament per a refer la façana 
litoral de Caldes i d’aquest en sortirà un 
que establirà la reforma a realitzar al 

NÚMERO PROJECTE

NOM

COGNOMS

CORREU ELECTRÒNIC

Concurs d’Idees per al 
Passeig dels Anglesos

L’Ajuntament demana l’opinió dels ciutadans 
sobre la reforma del passeig dels Anglesos
Fins al 30 de juliol es pot votar per algun dels 24 projectes que s’exposen a la Sala Cultural

passeig. El govern tindrà en compte els 
gustos de la ciutadania envers aquesta 
reforma, si bé el resultat de la votació 
popular no serà vinculant, perquè hi 

ha aspectes tècnics a tenir en compte 
en cadascun dels projectes presentats, 
però sí que es premiarà el projecte gua-
nyador de la votació.
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JuLIoL  2012

agenda

Diumenge 1 de juliol
9 h matí, al Pavelló Poliesportiu Municipal
Curset nacional d’Aikido
Organitza: Aikido Estrac

Dilluns 2 de juliol
7 h tarda, a la Biblioteca Can Milans
Curs d’Internet
Organitza: Aikido Estrac

Dimarts 3 de juliol
10 h matí, a la Sala Cultural
Taller de Reiki
Organitza: Serveis Socials Municipals

7 h tarda, a la Biblioteca Can Milans
Curs d’Internet
Organitza: Biblioteca Can Milans

Dimecres 4 de juliol
5 h tarda, a “La Fabriqueta”
Tallers Intergeneracionals. Xerrada a càrrec de Francesc 
Fossas, “Solidaritat intergeneracional”
Organitza: Serveis Socials Municipals 

7 h tarda, Biblioteca Can Milans
Curs d’Internet
Organitza: Biblioteca Can Milans

Dissabte 7 de juliol
Sortida dels Gegants a Iluro (Mataró)
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Caldes d’Estrac

10 h nit, Pèrgola Can Muntanyà
Festival de Poesia, Poesia i +
Concert de Roger Mas: “A la Casa d’Enlloc”
Preu: 9 €
I després, Visita comentada a l’exposició permanent de la 
Fundació Palau
Organitza: Fundació Palau, amb el suport de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac i Institució de les Lletres Catalanes

Dimarts 10 de juliol
10 h matí, Sala Cultural
Taller de Reiki
Organitza: Serveis Socials Municipals

5 h tarda, a “La Fabriqueta”
Tallers Intergeneracionals. Xerrada a càrrec de Francesc 
Fossas, “Solidaritat intergeneracional”
Organitza: Serveis Socials Municipals 

Dissabte 14 de juliol
10 h nit, al pati de la Fundació Palau
Festival de Poesia, Poesia i +
Narcís Comadira. Lent, una lectura il·lustrada
Recital de Narcís Comadira. Presentació a càrrec d’Esteve 
Miralles
Al vestíbul de la Fundació s’hi podrà veure una exposició de les 
seves pintures.
Preu: 6€
Organitza: Fundació Palau, amb el suport de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac i la Institució de les Lletres Catalanes

8 h del vespre, a la Capella del Carme
Festa de la Mare de Déu del Carme
Concert a càrrec de “Quartet de música barroca” de Sant 
Simó de Mataró
Organitza: Arrels Cultura, Agrupació de Pensionistes i Parròquia 
de Santa Maria. Patrocina Ajuntament de Caldes d’Estrac

Diumenge 15 de juliol
Sortida dels Gegants a Ribes de Freser
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Caldes d’Estrac

Tot el dia, al Parc Joan Maragall
Fira d’Alimentació
Organitza: Arrels Cultura

Dimarts 17 de juliol
10 h matí, a la Sala Cultural
Taller de Reiki
Organitza: Serveis Socials Municipals

Dimecres 18 de juliol
5 h tarda, a “La Fabriqueta”
Tallers Intergeneracionals. Xerrada a càrrec de Francesc 
Fossas, “Solidaritat intergeneracional”
Organitza: Serveis Socials Municipals 

6 h tarda, a les pistes municipals de petanca
Torneig de Petanca
Setmana Social. Torneig “especial” amb premis extres
Preu: 5€ quota inscripció
Organitza: Club de Petanca de Caldes d’Estrac

Dijous 19 de juliol
6 h tarda, a les pistes municipals de petanca
Torneig de Petanca
Setmana Social. Torneig “especial” amb premis extres
Preu: 5€ quota inscripció
Organitza: Club de Petanca de Caldes d’Estrac
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agenda

Dissabte 21 de juliol
10 h nit, a la Pèrgola de Can Muntanyà
Festival de Poesia, Poesia i +
Nit de Poetes
Tres veus de tres poetes recitaran una selecció dels seus 
poemes.
Preu: Gratuït
A continuació, portes obertes a la Fundació Palau.
Organitza: Fundació Palau, amb el suport de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac i la Institució de les Lletres Catalanes

Dimarts 24 de juliol
10 h matí, a la Sala Cultural
Taller de Reiki
Organitza: Serveis Socials municipals
 

Dissabte 28 de juliol
Torneig de Volei-Platja (consulteu cartellera específica)
Organitza: Futbol Sala Caldes d’Estrac

A la “La Fabriqueta”
Exposició “un estiu a Caldes”, de Joan Poch
(Fins al 19 d’agost)

Sopar geganter a Caldes
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Caldes d’Estrac

Diumenge 29 de juliol
Torneig de Volei-Platja (consultar cartellera específica)
Organitza: Futbol Sala Caldes d’Estrac

S’aplica el primer 
tractament dels 
embornals públics 
per la lluita contra 
el mosquit tigre
L’Ajuntament ha iniciat la lluita contra el mosquit tigre mit-
jançant l’aplicació de larvicida als embornals públics. Aques-
ta actuació, que consisteix en tres aplicacions al llarg de l’es-
tiu, es realitza a través d’un conveni amb el Consell Comarcal 
del Maresme, que proporciona a l’Ajuntament l’aplicador i 
el producte. El mosquit tigre (Aedes albopictus) és una es-
pècie invasora d’origen asiàtic que actualment ja es troba a 
tots els municipis de la comarca. Per minimitzar els efectes 
negatius que aquest mosquit pot ocasionar a les persones 
és important aconseguir un control de les poblacions del 
mosquit i per a això és cabdal actuar a tot el territori on ja 
s’ha trobat. 

Les larves del mosquit tigre tan sols necessiten petites 
quantitats d’aigua estancada per poder créixer, aigua acu-
mulada en petits recipients ( joguines, plats de testos, cen-
drers, galledes...).  Aquesta característica facilita que puguin 
créixer en espais privats com jardins de cases, terrasses, 
etc., dificultant molt la intervenció de l’administració in situ. 
La inaccessibilitat per part de l’administració a les propie-
tats privades complica molt el control de les poblacions.

Els embornals de la via publica són llocs on es troben larves 
dels mosquits tigre ja que l’aigua estancada que hi queda 
proporciona un lloc adequat per a la cria d’aquests mos-
quits. Els embornals són un lloc accessible ja que no estan 
en propietats privades i per tant, els ajuntaments hi poden 
actuar directament. S’ha demostrat que l’aplicació de larvi-
cides en els embornals de la via pública, és un mètode eficaç 
per eliminar larves de mosquit tigre i així evitar l’aparició 
dels mosquits adults. 
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AgoST  2012

agenda

Diumenge 5  d’agost 
A la platja de Caldes
Torneig de Fut-tennis (consulteu cartellera específica)
Torneig de futbol platja 
Organitza: Futbol Sala Caldes d’Estrac

Dimarts 7 d’agost 
7 h tarda, a la Biblioteca Can Milans
Exposició “Dones grans, grans dones” (Del 7 al 31 d’agost)
Aquesta exposició trenca clixés sobre el que significa envellir 
per a les dones, desmunta els tòpics sobre les dones i reivindica 
que les veus femenines de totes les edats siguin escoltades i 
reconegudes. Ser dona i fer-se gran d’un manera autònoma, 
sana i equilibrada és una tasca complexa. Les imatges de les 
dones grans d’altres temps queden lluny de la diversitat de 
models de dones grans d’avui en dia, de la varietat de projectes 
personals i col·lectius que protagonitzen. Mai com ara hi ha 
hagut tantes dones grans tan preparades, amb tanta energia, 
amb un bagatge tan gran i amb tants anys per endavant.
La mostra està inspirada en el llibre “Demà més. Dones, vides i 
temps”  (col·lecció Quaderns de l’Institut, 8), d’Anna Freixas, i té 
com a objectiu aconseguir que les reflexions que conté siguin 
útils per aconseguir que les dones puguin envellir amb més 
qualitat de vida i amb un desenvolupament cada cop més lliure 
de la seva identitat pròpia.
Organitza: Biblioteca Can Milans

Divendres 10 d’agost 
10 h nit, a la pèrgola del parc de Can Muntanyà
Concert de l’orquestra de Cambra de l’Empordà.
“De Mozart a Beatles”, dirigida per Carles Coll
Preu: 10€
Organitza:  Ajuntament de Caldes d’Estrac

Dissabte 11 i diumenge 12 d’agost 
A la platja de Caldes
Torneig de Volei platja (consulteu cartellera específica)
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac

Dissabte 25 d’agost 
La Dormida 2012 (consulteu cartellera específica)
Organitza: Diables de Caldes d’Estrac

Diumenge 26 d’agost 
Tot el dia, al Parc Joan Maragall
Fira d’Artesania, Pintura i Alimentació
Organitza: Arrels Cultura

Sortida dels gegants a Vilassar de Dalt
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Caldes d’Estrac

Divendres 31 d’agost 
10 h nit, a la pèrgola del parc de Can Muntanyà
Teatre “El Xarlatan”, de Quim Masferrer (Cia. Teatre de 
guerrilla)
“El Xarlatan” ens projecta una visió àcida, irònica i còmica 
sobre la infinitat de mètodes i l’allau de teràpies que ens 
prometen ajudar-nos a aconseguir el nostre benestar i, de 
retruc, la tant anhelada felicitat. Descarat, divertit, cregut, 
hipòcrita, tendre, farsant, manipulador, simpàtic, mercenari, 
proper, humà... són alguns dels adjectius que ens serveixen 
per definir el personatge protagonista de l’espectacle “El 
Xarlatan”.
Preu venda anticipada, 10€ i 12€ el dia de l’espectacle 
(punts de venda anticipada per determinar)
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac
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actualitat

El programa “Divendres”, de TV3, visitarà 
Caldes entre el 3 i el 5 de setembre

El magazín de tarda de la televisió pública 
catalana iniciarà la temporada a Caldes, entre 
els dies 3 i 5 de setembre. Així ho han confir-
mat des del departament de producció del 
programa, que presenten Xavi Coral i el ma-
taroní Espartac Peran.  Tècnics del magazín 
i de l’Ajuntament de Caldes ultimen aquests 
darrers dies la localització on situar tota la 
infraestructura necessària per emetre en di-
recte els programes.

“Divendres” és el programa de tarda de TV3 
en el que es fan entrevistes personals i corals, 
es potencia la interactivitat amb l’espectador 
i s’estableixen sinergies amb els programes 
de la casa, integrant les peces de plató amb 
la visita setmanal a una localitat de Catalunya.

A l’exterior, l’Espartac Peran explica el poble 
a través de temes d’interès general, nutrició, 
història, llengua, visites en directe, recomana-
cions i propostes de rutes.

Les instal·lacions dels banys termals han 
tornat a obrir al públic a principis de mes 
de juliol, una vegada s’han donat per fi-
nalitzades les diferents obres de millora 
per a prestar els serveis habituals. Així, la 
nova empresa concessionària dels banys, 
“Aigües Termals Caldes SL” –adjudicatària 

Es reobren els banys 
termals un cop efectuades 
les reformes

del servei després del concurs convocat i 
adjudicat per l’Ajuntament, amb aprova-
ció del Ple del 31 de gener–  ha efectu-
at una neteja i desinfecció de les instal-
lacions i n’ha reparat alguns desperfectes. 

Es dóna la circumstància que l’anteri-
or concessionària va esgotar el límit de 

temps que tenia per a deixar les instal-
lacions dels banys, a finals del mes de fe-
brer, època de l’any en què, de forma ha-
bitual, s’efectua una aturada tècnica del 
servei per a posar a punt les instal·lacions. 
La nova empresa no va poder accedir als 
banys fins el mes de març i va trobar unes 
instal·lacions força malmeses i fins i tot, 
algunes destrosses. D’aleshores ençà, la 
nova concessionària ha efectuat les obres 
de reforma i  l’Ajuntament ha aprofitat per 
a fer un tractament de l’aigua termal, no 
tan sols dels banys, sinó que afecta a tota 
l’aigua termal de Caldes.
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atenció a les persones

El Ple del passat 28 de maig va aprovar 
per unanimitat el Projecte de Mesures 
Alternatives a la Sanció Administrativa –
presentat per l’Àrea d’Atenció a les Per-
sones–, un projecte que té  la voluntat 
de donar una alternativa als joves i ado-
lescents de 14 a 18 anys que hagin pro-
tagonitzat actes incívics que afectin al 
mobiliari urbà o a la pacífica convivència 
ciutadana. També s’adreça a aquelles per-
sones que rebin multes lleus de trànsit i/o 
d’ordenances municipals del tipus : 

1. Relacionades amb 
tinença d’animals 

2. Infraccions d’estacionament

3. Altres infraccions 

El projecte té com a objectius la disminu-
ció dels casos d’actes incívics dels menors 
de 18 anys del municipi, la consecució d’un 
benefici comunitari a  través de les mesu-
res alternatives, al mateix temps que pre-
tén potenciar la tasca educativa del menor 
infractor i exercir de suport familiar.

Respecte al menor, els objectius del pro-
jecte es basen en responsabilitzar-lo dels 
seus actes; donar un sentit educatiu a les 
denúncies i sancions imposades; consci-
enciar els adolescents i joves del respec-

El passat mes de maig 
del 2012 es va realitzar 
un curs de Socorrisme 
bàsic ASI II. La Creu Roja 
i els Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac van posar en 
pràctica aquesta inicia-
tiva per als i les joves de 
més de 16 anys.

Els objectius globals del 
curs són donar alter-
natives de formació i 
ocupació als joves així 
com motivar-los a seguir 
aprofitant les oportuni-
tats existents que puguin afavorir el seu desenvolupament i que puguin començar a 
conèixer el voluntariat i la participació ciutadana.

El Servei Local d’Ocupació va orga-
nitzar el passat 14 de juny aquesta 
xerrada informativa  sobre el nou 
règim d’empleats i empleades de 
la llar adreçada a totes aquelles 
persones usuàries del Servei Local 
d’Ocupació que treballen o bus-
quen feina com a empleats de la 
llar i també a aquelles famílies que 
volen contractar aquest tipus de 
serveis (netejadors/es, cuidadors/
es a domicili etc...).  

Des de gener de 2012 les persones 
empleades a la llar poden ser con-
tractades directament mitjançant 
els Serveis Públics d’Ocupació i re-
gularitzar així la precarietat laboral  
de moltes persones d’aquest sector. 
La sessió informativa impartida per 
una tècnica especialista de CCOO 
va comptar amb l’assistència de 20 
persones del municipi afectades 
per aquesta nova llei. La sessió in-
formativa va concloure amb un torn 
de preguntes on els assistents van 
poder exposar els seus dubtes i in-
quietuds.

S’aprova un pla alternatiu a les sancions 
adreçat a joves i adolescents

te cap a les infraestructures del poble; 
conscienciar els adolescents i joves del 
risc que comporta la imprudència i, final-
ment, possibilitar que l’adolescent o jove 
faci una acció positiva per a la comunitat.

Pel que fa a la família, es tracta d’impli-
car-la i responsabilitaza-la de l’educació 
dels fills i donar suport a la família davant 
d’una denúncia de trànsit lleu.

El pla també vol fer partícip del projecte 
a la comunitat, implicar-la en l’educació 
dels adolescents i joves i donar a conèixer 
als adolescents i joves diferents entitats 
que treballen per la millora del poble.

Per poder dur a terme el projecte és neces-
sària la col·laboració de totes les regidories 
i molt especialment la de la policia local, que 
conjuntament amb els Serveis Socials, se-
ran els encarregats d’acompanyar el menor 
al servei corresponent i posteriorment rea-
litzar el seguiment i valoració de les tasques 
que hi desenvolupi.

En el cas que la col·laboració es faci amb 
una entitat no municipal, ja sigui amb 
la Creu Roja o l’IES Sant Vicenç, s’haurà 
d’haver signat prèviament un conveni i es 
tindrà en compte la seva valoració.

Els curs té una durada de 50 hores i es re-
alitza de forma intensiva els caps de set-
mana a la caseta de Creu Roja de Caldes. 
Quan finalitzin el curs, els joves que hagin 
superat exitosament el curs rebran un di-
ploma i certificat acreditatiu del curs, el 
Carnet de socorrista.

Xerrada 
informativa 

sobre el 
nou règim 
d’empleats 
i empleades 

de la llar

Curs de socorrisme bàsic
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atenció a les persones

El passat 13 de juny, l’Àrea d’Atenció a les Persones va cele-
brar  la primera Jornada sobre Voluntariat  a Caldes. Els objec-
tius inicials d’aquesta jornada eren per una banda, evidenciar la 
necessitat de recolzament entre veïns com a forma de cohesió 
social i benestar mutu i remoure consciències i ganes de col-
laborar i, per altra banda, a través de l’explicació del ponent i 
de les entitats participants, mostrar el ventall de possibilitats a 
l’hora de fer voluntariat.

Crear una xarxa de voluntariat a Caldes vehiculada per una 
entitat com Creu Roja i implicar la comunitat en la possibi-
litat de participar en la millora del nostre poble, van ser els 
objectius finals.

En la seva intervenció, Josep Juvanteny, de “Voluntaris per 
Arenys de Munt”, va fer una exposició de l’entitat que presi-
deix i de com treballen per aconseguir els seus objectius de 
millorar la qualitat de vida dels arenyencs i de la humanitat 
en general, incidint en tots els camps d’actuació possibles 
per aconseguir-ho: físic, psíquic, social, mediambiental... 
L’entitat treballa fent ús del treball voluntari i potenciant la 
vida associativa d’Arenys de Munt, donant un cop de mà a les 
associacions ja existents així com recolzant a l’administració 
local en els seus projectes vers la població.

Voluntaris per Arenys de Munt col·labora amb més de 60 
associacions o entitats, realitza més de 100 activitats i mo-
bilitza més de 400 voluntaris cada any. Actualment compten 
amb més de 100 socis, cadascun dels quals paga 1€ al mes 
per finançar l’entitat. Amb aquests 12€ l’any tenen dret com 
a mínim un cop l’any a disposar d’una ludoteca mòbil per als 
aniversaris i festes dels seus fills.

Un 25% de les activitats de l’entitat són pròpies de l’associa-
ció i la resta són col·laboracions amb d’altres entitats, asso-
ciacions o ajuntaments.

Es financen a través dels socis i de les activitats que duen a 
terme com la venda de roses per Sant Jordi, el lloguer de la lu-
doteca mòbil,  la botiga de roba i estris de segona ma, el cagatió 
per Nadal o la setmana solidària. 

La segona part de la Jornada es va nodrir d’aportacions ben in-
teressants fetes per la resta d’entitats convidades i el públic 
que es va voler quedar a participar.

Els Amics de la Gent Gran (entitat que ja va venir a fer una xer-
rada el 2008), ens va fer una exposició de la seva tasca de vo-
luntariat principalment a Barcelona i el Barcelonès, a través del 
seu delegat, Albert Quiles. 

Tot seguit, es va presentar SECOT, entitat  sense ànim de lucre 
de Voluntariat Sènior d’Assessorament Empresarial -amb dele-
gació al Tecnocampus de Mataró- formada per professionals 
qualificats, jubilats o prejubilats en actiu amb esperit altruis-
ta que desitgen oferir la seva experiència i coneixements en la 
gestió empresarial a qui ho necessiti. 

Les entitats locals que varen participar en el debat varen ser 
Creu Roja de Caldes, El somriure dels nens i Morning Tears. 
D’aquesta trobada ja varen sortir voluntàries per començar a 
crear una xarxa de voluntariat.  A tots ells  i a tots els que varen 
venir expressem des d’aquí  el més sincer agraïment i els ani-
mem a continuar empenyent en aquesta direcció.

Horaris i equip dels Serveis 
Socials Municipals

Oficina “La fabriqueta” 
(entrada per Camí Ral, 5-9, al damunt 

de La Caixa) 08393 Caldes d’Estrac

Atenció al públic:

Horari: dimarts i dijous, de 9 a 14h
Tel. 937 911 542

serveissocials@caldetes.cat

Equip:

Treballadora social, Roser Colomer
Treballadora familiar, Maite Sarmiento

Psicòloga, Pilar de Vilar
Educadora social, Elena Sorribas

La xarxa de voluntariat comença a caminar

Els Serveis 
Socials es 
traslladen  a
“La fabriqueta”
Les instal·lacions de l’Equipament, cone-
gudes com “La fabriqueta”, acullen des del 
mes de juny les oficines dels Serveis Soci-
als Municipals. El govern ha decidit aquest 
trasllat per donar un millor servei a la pobla-
ció, al mateix temps que es milloren altres 
aspectes com una major accessibilitat. 

L’amplitud de les instal·lacions i l’accessi-
bilitat són alguns dels aspectes valorats 
pel govern a l’hora de traslladar els Serveis 
Socials Municipals a l’Equipament. Les se-
ves instal·lacions, a més d’estar situades 
al centre del poble, permeten una millora 
substancial en la prestació d’aquest servei 

directament adreçat a les persones, en tant 
que afavoreixen una atenció personalitza-
da per les característiques de les oficines 
que allotja l’Equipament.

A banda dels Serveis Socials, l’Equipament 
també és la seu del Servei Local d’Ocupació 
(SLO) i l’Oficina de Turisme, a més de comp-
tar amb una sala d’exposicions i una sala de 
conferències.
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actualitat

Amb la voluntat de donar un nou estímul al comerç local en be-
nefici, al mateix temps de l’oci i la tradició familiar, l’Ajuntament 
de Caldes posa a disposició dels comerciants un paquet de tiquets 
gratuïts per als cavallets i inflables que cada estiu es situen al Parc 
Maragall, per a la seva distribució entre els clients, en realitzar les 
seves compres als seus establiments.

El regidor de Comerç i Turisme explica que “creiem que els comer-
ciants són un dels motors del poble i d’una economia a la que li ca-
len estímuls per no deixar de fer allò que millor saben fer, vendre, 
promoure i anar a conèixer el nostre poble”. Es tracta doncs, d’una 
actuació de dinamització comercial que ha portat al consistori cal-
denc a adquirir els tiquets a l’empresa Atraccions Pineda,  propie-
tària dels cavallets. 

L’acció ve donada per l’època de l’any de més afluència de visitants 
a Caldes, durant l’estiu i amb l’objectiu d’atraure el màxim nombre 
de clients als comerços, per a fidelitzar el comerç de proximitat.

El passat 4 de juny, un grup 
d’alumnes del Servei d’Ocu-
pació de Mataró (SOM) va 
visitar les instal·lacions de 
l’aparcament turístic foto-
voltaic de Caldes per ampli-
ar continguts dels coneixe-
ments que reben i comprovar 
l’aplicació real dels aprenen-
tatges que estan fent. 

Tècnics de l’empresa que ha 
realitzat les instal·lacions 
de l’aparcament va oferir als 
alumnes tot tipus d’explica-
cions, sota la supervisió de 
l’Ajuntament.

Alumnes 
del SoM 
de Mataró 
visiten 
l’aparcament 
turístic 
fotovoltaic

“Passa-ho bé amb el comerç de Caldes!”,
nova acció per dinamitzar el comerç local
L’Ajuntament posa a disposició dels comerços tiquets gratuïts per als jocs infantils del parc Joan Maragall durant l’estiu
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Ja s’acosta l’agost i per aquest 
motiu la Colla de Diables d’Es-
trac està començant a treba-
llar en la programació de la 
Dormida 2012.

Aquesta activitat, que s’orga-
nitza amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, és una de les que 
aglutina més joves al municipi. 
Aquest fet positiu, però, també 
comporta molts aspectes a te-
nir en compte per tal d’evitar 
situacions de risc.

En aquest sentit, la preocupa-
ció de la Colla de Diables i de 
l’Ajuntament ha estat la de 
treballar conjuntament per 
minimitzar les possibles situ-
acions de risc que es poden 
ocasionar i per reorientar l’ac-
tivitat cap a l’objectiu pel qual 
va néixer.

La sensibilitat envers aquest 
tema ha fet que s’hagin dut 
a terme diferents reunions 
per posar damunt la taula els 
punts febles de l’activitat i tro-
bar les solucions adequades 
per tal de contrarestar-los.

El dia 26 de maig, amb la 
Sala Cultural plena de grans i 
petits, es va fer el Lliurament 
de Premis de la Fase Local de 
la XXIX Mostra Literària del 
Maresme.

Una edició especial de l’hora 
del conte “De dracs, bando-
lers i altres feres”, a càrrec 
de Sherezade, va donar pas 
al  lliurament de premis, en el 
que tots els i les participants 
van rebre l’obsequi d’un llibre. 

Premis de 
la fase local 
de la XXIX 
Mostra 
Literària

Durant el mes de maig 
l’Associació Amics del Te-
atre de Caldes d’Estrac ha 
organitzat dues sortides 
per tancar la temporada 
fins passat l’estiu.

Així, diumenge 27 de maig, 
un grup de 25 nens i nenes, 
acompanyats de pares, ma-
res o avis van gaudir d’una 
bona adaptació del musical 
“El violinista a la teulada”, a 
càrrec del Cercle del Barri de 
Gràcia, al Teatre Poliorama. 
Una bona ocasió per desco-
brir nous mons i com les tra-
dicions entren en conflicte 
amb les noves i revolucionà-
ries idees dels joves.

El dimecres 30 de maig, un 
grup de 74 persones van 
“vestir-se” per a l’ocasió 
per acompanyar la Cuba-
na al seu “Campanades de 
boda”. Una esbojarrada i 
divertidíssima comèdia-
vodevil sobre pomposos 
casaments.

Els Amics del Teatre tan-
quen la temporada, igual 
que els teatres, fins al se-
tembre, quan reprendrà la 
seva activitat amb noves i 
engrescadores propostes. 
Bon estiu!

A l’agost, Dormida 2012 amb 
seguretat i compromís

Cal destacar i agrair la feina 
del Jurat, que un any més,  ha 
llegit totes les obres presenta-
des per poder escollir les gua-
nyadores. També volem agrair 
la feina de les escoles del mu-
nicipi, així com dels llibreters i 
editorials que han col·laborat 
amb la donació de llibres.

L’associació 
Amics del 
Teatre 
tanca la 
temporada 
amb un 
gran èxit 
de taquilla

L’acte es va donar per finalit-
zat amb la foto de família de 
tots els guanyadors. Les se-
ves obres han estat presenta-
des a la Fase Comarcal de la 
Mostra que enguany es cele-
brarà a Calella. Moltes felici-
tats i molta sort a tots i totes!

S’està treballant en la signa-
tura d’un document de com-
promís que inclogui un Pla de 
Seguretat. Aquest Pla serà 
compartit per tots els agents 
que participen a la Dormida: 

organitzadors, Ajuntament, 
Policia Local, Creu Roja, Mos-
sos d’Esquadra i, com a nove-
tat d’aquest any, seguretat pri-
vada. Aquesta seguretat serà 
un dels punts forts d’aquest 
Pla, que vetllarà pel normal 
funcionament de l’activitat a la 
zona de la Dormida i així evitar 
incidents. S’establirà també un 
Pla de Comunicació entre tots 
aquests agents i s’augmenta-
rà el personal sanitari amb la 
presència d’una Unitat Mòbil 
Medicalitzada (SEM).

Per reduir al màxim aquests 
aspectes distorsionadors s’in-
formarà per tots els medis que 
la seva pràctica estarà prohibi-
da, des de la cartelleria pròpia 
de la Dormida fins a indicadors 
en tots els punts d’accés a la 
zona i a l’interior. Així mateix 
s’inicia des d’aquest moment 
una campanya per tal de fer 
arribar aquest missatge a tots 
les participants de la festa.
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un any més, la Fundació Palau presen-
ta una nova edició del Festival Poesia i +. 
Enguany, la programació es centrarà en 
quatre dissabtes entre els dies 30 de juny 
i 21 de juliol en què la poesia i la música en 
seran les protagonistes.

Sílvia Bel, Roger Mas, Narcís Comadira, 
Rosa Fabregat, Ivette Nadal i Arnau Pons 
són els noms que enguany conjugaran 
recitals de poemes i música al centre 
d’art de Caldes.

Amb l’edició del 2012, ja són set els anys 
de vida del festival Poesia i +, que orga-
nitza la Fundació Palau, amb el suport 
de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, de la 
Institució de les Lletres Catalanes i de la 
Diputació de Barcelona,

Podeu consultar la programació del fes-
tival al web de la mateixa Fundació Palau, 
www.fundaciopalau.cat. Les entrades ja 
són a la venda al centre d’art i a la llibreria 
Robafaves de Mataró.

Torna el Poesia i + a la Fundació Palau

DISSABTE 30 DE JUNY, A LES 22 H

MA VIDA I ELS SEUS AMICS
SÍLVIA BEL
Acompanyada per Lito Iglesias, violoncel
Petit homenatge poètic amb textos de Gerard Vergés, 
Manuel Pérez Bonfill i Zoraida Burgos, Ovidi, William Ye-
ats, Rainer Maria Rilke, Robert Lowell, Manuel Bandeira, 
Manoel de Barros i Bejan Matur. També proses de Pere-
jaume i poemes de Dolors Miquel i de Josep Palau i Fabre. 
El recital, així, és un viatge, amè i sorprenent, a través 
dels temps i els llocs i els cors.
Lloc: Pati de la Fundació Palau
Preu: 6 euros / Aforament limitat
En finalitzar l’espectacle, hi haurà una copa de cava.

I després…

NIT DE PORTES OBERTES A LA FUNDACIÓ PALAU

DISSABTE 14 DE JULIOL, A LES 22 H

LENT. LECTURA IL·LUSTRADA
NARCÍS COMADIRA
Presentació d’Esteve Miralles

A Lent (2012), el seu darrer llibre, Narcís Comadira dialo-
ga creativament amb peces literàries d’altri i amb obres 
plàstiques diverses. La sessió tindrà dues parts: la prime-
ra consistirà en unes recitacions del poeta amb lectura 
acompanyada d’altres textos, a càrrec d’Esteve Miralles, 
presentador de l’acte; la segona part consistirà en una 
lectura il·lustrada amb imatges projectades (o amb músi-
ca) al·lusives als temes dels poemes: Tintoretto, Erik Sa-
tie, Käthe Kollwitz... La Fundació Palau felicita d’aquesta 
manera Narcís Comadira aquest any que en fa setanta. I 
ell ens felicita a tots proporcionant-nos uns dibuixos que 
són recreacions d’artistes que tenen obra present a la col-
lecció de la Fundació i que es podran veure a l’Espai Zero 
durant tot l’estiu.

Lloc: Pati de la Fundació Palau
Preu: 6 euros / Aforament limitat

DISSABTE 7 DE JULIOL, A LES 22 H

LA CASA D’ENLLOC
ROGER MAS
Roger Mas (veu i guitarra), Xavier Guitó (piano i veus), 
Ivan C. Dach (guitarres), Dani R. Jones (baix elèctric) i Jo-
sep Pinyu Martí (percussions)
Amb La casa d’enlloc, Roger Mas fa un nou gir que busca 
la frescor de les seves primeres obres, amb lletres més 
senzilles i properes, petites històries amarades de poesia. 
La casa d’enlloc regala cançons pròpies amb producció 
pròpia i també un petit homenatge als referents dels seus 
primers discs (Sisa, Riba, Laguarda, Ia & Batista, etc.), pi-
cant l’ullet als cantautors de la Nova Cançó.

Lloc: Pèrgola del Parc de Can Muntanyà
Preu: 9 euros

I després…

VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ PERMA-
NENT DE LA FUNDACIÓ PALAU

DISSABTE 21 DE JULIOL, A LES 22 H

NIT DE POETES
ROSA FABREGAT / IVETTE 
NADAL / ARNAU PONS
Rosa Fabregat (Cervera, 1933). Després de diversos 
llibres, Ancorada en la boira aplega la seva obra poètica 
fins al 1993. El segon volum d’aquest recull d’obra reuni-
da, La temptació de vol. Obra poètica II (1994-2011), ha 
aparegut el Sant Jordi d’enguany.

Ivette Nadal (Granollers, 1988). Des que el 2005 es 
presentava de la mà del poeta Joan Vinuesa pels bars 
tot cercant la poesia i la cançó, han passat moltes coses: 
dos treballs musicals i Camí Privat (2009), el seu primer 
recull de poemes.

Arnau Pons (Felanitx, 1965) ha combinat l’escriptura 
creativa amb l’obra de no-ficció, la traducció literària 
i l’edició. Darrerament ha publicat els assaigs Nissaga 
d’abolits (2010) i Escriure després (2012). El proper llibre 
de poemes, Llum de ganivet, sortirà aquesta tardor.

Lloc: Pèrgola del Parc de Can Muntanyà / Acte gratuït

I després…

NIT DE PORTES OBERTES A LA FUNDACIÓ PALAU
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L’Àrea de Cultura de l’Ajun-
tament programa dues ac-
tivitats culturals per al mes 
d’agost que tindran lloc a la 
renovada pèrgola del Parc de 
Can Muntanyà, un espai  cul-
tural per a gaudir d’activitats, 
situat en un marc immillorable. 

Així, a principis del mes d’agost 
–amb data pendent de con-
firmació–, la pèrgola acollirà 
un concert de l’Orquestra de 
Cambra de l’Empordà sota la 
direcció de Carles Coll, amb el 
programa “De Mozart als Be-
atles” que inclourà una sarda-
na de Caldes, orquestrada per 
a l’ocasió.

El 31 d’agost, un dels actors 
més populars del panorama 
actual, Quim Masferrer, de Te-

L’obra “El Xarlatan” i un concert de música 
de cambra, propostes culturals per a l’agost

atre de Guerrilla, visitarà Cal-
des amb l’obra “El xarlatan”. 
Teatre de Guerrilla recupera, 

amb aquest nou espectacle, 
la figura romàntica d’un per-
sonatge tan excèntric i entra-
nyable com és el del xarlatà. 
Observadors de la realitat i 
utilitzant l’humor corrosiu 
que sempre ha caracteritzat 
els espectacles de la compa-
nyia, “El xarlatan” ens pro-
jecta una visió àcida, irònica 
i còmica sobre la infinitat de 
mètodes i l’allau de teràpies 
que ens prometen ajudar-nos 
a aconseguir el nostre benes-
tar i, de retruc, la tant anhela-
da felicitat.

Descarat, divertit, cregut, hi-
pòcrita, tendre, farsant, ma-
nipulador, simpàtic, mercena-
ri, proper, humà... són alguns 
dels adjectius que ens servei-
xen per definir el personatge 
protagonista de l’espectacle 
“El xarlatan”.

Carregat de “bones” inten-
cions, “El xarlatan” passeja 
les seves prèdiques i el seu 
mètode innovador pels esce-
naris d’arreu del país per fer-
vos veure la càrrega de males 
energies que constantment 
amenacen les vostres vides. 
“El xarlatan” us canviarà la 

L’Orquestra de Cambra de l’Empordà i el popular Quim Masferrer ( Teatre de Guerrilla) actuaran a la pèrgola del Parc de 
Can Muntanyà

vida! Ell té la solució a tots 
els vostres problemes. Ell us 
guarirà de tots els mals i us 
donarà la clau per prevenir 
les fatalitats. A canvi de què? 
A canvi de res!

Teatre de Guerrilla és una 
companyia que porta treba-
llant exitosament durant 10 
anys a Catalunya, però també 
per la resta de l’Estat espa-
nyol. Fins i tot s’ha donat a co-
nèixer a França i Portugal.

Aquesta actuació porta el 
segell de Teatre de Guerrilla, 
amb Quim Masferrer com a 
autor i director. Aquest jove 
autor –que també és actor de 
la companyia– ha rebut pres-
tigiosos premis i reconeixe-
ments a Catalunya-. El seu tea-
tre no deixa indiferent i, a més, 
permet lectures des de la més 
simple, immediata i còmica, 
fins a la més profunda, crítica 
i filosòfica; tot un regal per als 
diferents tipus d’oïdes. 

Per a aquest espectacle, hi 
haurà venda anticipada d’en-
trades (10€) i també a taquilla 
el  mateix dia 31 d’agost, a 12€.
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joventut

Els últims mesos i els pro-
pers són plens d’activitats 
adreçades als joves de Caldes 
d’Estrac. L’Àrea de Joventut i 
l’Espai Jove no aturen la ma-
quinària per a fer participar i 
activar els nostres joves.

El passat dia 3 de juny es va 
donar la benvinguda als futurs 
joves de Caldes. De 22 infants 
nascuts al municipi, 6 van par-
ticipar a la foto oficial de la 
Generació 2011. Benvinguts 
i benvingudes! Una proposta 
divertida per al record. Des de 
l’Àrea de Joventut donem les 
gràcies a la Roser Loire per la 
seva amable col·laboració.

Mesos de plena activitat amb 
els infants i joves de Caldes

Properes activitats  
Durant els mesos de juliol i 
agost realitzarem una nova 
edició del Torneig Intermu-
nicipal de Tennis Taula Jove 
i el Torneig de Futbolí Jove. 
Dues propostes que cada any 
ha fet participar molts joves 
de Caldes i municipis veïns. 
Com sempre, els participants 
guanyadors de cada torneig 
gaudiran d’un premi per a lle-
par-s’hi els dits, un sopar als 
xiringuitos del Parc Maragall. 
Informeu-vos-en a l’Espai Jove.

Diumenge 2 de setembre gau-
direm d’una nova edició de 
la Cursa-Exhibició d’OFNIS 
(Objectes Flotants No Identi-
ficats). Demostra la teva crea-
tivitat i fes un objecte flotant 
que suri i et porti fins la boia 
de la platja de les barques.

Ja el 9 de setembre, dins els 
actes de la Festa Major, tor-
na una nova Nit Jove, plena 
de gresca i rumbeta catalana, 
amb els grups Rumb al bar i 
ReCLAM. Festa Jove!

I si tens idees, propostes, in-
quietuds,... fes-nos-les saber... 
Jove, ACTIVA’T!

Més de 20 joves van participar 
activament a la Festa de l’Es-
port 2012, amb l’organització 
d’un petit torneig de Futbol a 
l’esplanada de Can Muntanyà. 
Després de l’esforç, un sucu-
lent berenar els ajudà a recu-
perar forces.
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esports  

La Festa de 
l’Esport registra 
de nou una alta 
participació
El cap de setmana del 2 i 3 de juny Caldes 
es va omplir d’activitat amb l’11a Festa 
de l’Esport, que anualment organitza la 
Diputació de Barcelona i per a la qual els 
municipis participants s’encarreguen de 
programar activitats amb l’objectiu mà-
xim de fomentar l’esport actiu entre la 
població.

Totes les entitats esportives del munici-
pi van organitzar activitats repartides en 
diferents espais on tothom podia partici-
par-hi: patinatge, bàsquet, futbol, portes 
obertes a les instal·lacions esportives, 
rocòdrom...

L’àrea d’esports vol donar-vos les gràcies 
a tots per la vostra col·laboració!
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sala de sessions

Acords del Ple ordinari del 28 de maig de 2012

Aprovació inicial del Plec de clàusules administratives, 
jurídiques i tècniques reguladores del procediment per a 
l’adjudicació mitjançant procediment obert, tramitació 
ordinària, del contracte de gestió del servei públic, en rè-
gim de concessió administrativa, relatiu al servei de neteja 
viària, recollida i transport de residus sòlids urbans i nete-
ja de platges de Caldes d’Estrac.

Segons les bases que es presenten a aprovació –amb sis vots 
a favor de CiU i cinc en contra del PSC- es modifica el sistema 
de recollida de residus amb un nou sistema lateral de recollida 
i major capacitat de contenidors. També es preveu mecanis-
mes de control municipal sobre la gestió de l’empresa que en 
resulti concessionària, per evitar la repetició d’incidents com 
els que es varen detectar ara fa tres anys. 

Respecte la neteja viària i de platges, el concurs demana a les 
empreses que s’hi presentin la presentació d’un pla de treball 
que fixi ben bé la feina que s’ha de fer en cada moment i en 
cada lloc durant tot l’any, així com l’aportació de maquinària i 
personal que faciliti els objectius a aconseguir

S’aprova el punt amb 6 vots a favor de CiU i 5 en contra del PSC.

Acord de ratificació de l’acord de Junta de govern Local 
de data 29 de febrer de 2012.

Es porta a aprovació el Projecte de Mesures Alternatives a la 
Sanció Administrativa, un pla alternatiu a les sancions adreçat 
a joves i adolescents. El projecte té com a objectius la dismi-
nució dels casos d’actes incívics dels menors de 18 anys del 
municipi, la consecució d’un benefici comunitari a  través de 
les mesures alternatives, al mateix temps que pretén poten-
ciar la tasca educativa del menor infractor i exercir de suport 
familiar. 

Aprovat per unanimitat.

Adjudicació pel procediment negociat amb publicitat del 
mòduls del Parc Joan Maragall

•	 El Ple de data 27 de desembre de 2011 va prendre en-
tre d’altres l’acord d’aprovar els plecs de clàusules que 
havien de regir en el contracte de serveis de gestió i 
explotació dels mòduls del Parc Joan Margall.

•	 Finit aquest procés es van adjudicar els mòduls 4, 7 i 8 
en el Ple Extraordinari celebrat el passat dia 29 de març 
de 2012. En aquest mateix Ple també es va prendre 
l’acord que per a la resta de mòduls s’autoritzava que 
s’iniciés un procediment negociat sense publicitat.

•	 Mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 206 de 24 d’abril es 
va iniciar el procediment negociat sense publicitat per 
als mòduls restants.

•	 Durant el període de licitació s’han presentat les ofertes 
que ara s’adjudiquen dels mòduls 5 i 6 per a Invac, SCP 
(14.000€), els mòduls 1 i 2 a Sergi Jiménez (14.100€) i el 
mòdul 3 per a Olga Daniela Mannise Spolzino (7.500€). 

•	 El mòdul número 9 queda desert perquè l’única propos-
ta presentada no compleix amb els requisits del preu 
mínim. Per a aquest mòdul número 9 s’escoltaran ofer-
tes de lloguer per temporada. Fins que es produeixi una 
nova licitació.

S’aprova el punt amb 6 vots a favor de CiU i 5 abstencions del PSC.

Moció de Ciu (presentada per urgència) per a demanar a la 
Generalitat de Catalunya els ajuts necessaris i correctes per 
a mantenir les llars d’infants, tenint en compte la situació fi-
nancera actual. Igualment, s’insta a la Generalitat a estudiar la 
possibilitat de dotar amb 1.600€ cada plaça d’escola bressol.

La moció reclama al govern de l’Estat espanyol els fons neces-
saris i el pagament del que hi ha pendent de cobrar per part 
catalana.

S’aprova la moció amb 6 vots a favor de CiU i 5 abstencions 
del PSC.

Tota la 
informació a

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
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tribuna

RELLEu A LA DIRECCIÓ DE CDC DE CALDES

M. Mercè Martínez substitueix
M. Dolors Comas al front del 

partit

DELS FETS I LES PARAuLES

L’Assemblea de militants de CDC de Caldes d’Estrac va 

oficialitzar el relleu dels seus òrgans directius i va esco-

llir per àmplia majoria la candidatura encapçalada per M. 
Mercè Martínez –fins ara secretària de l’executiu lo-

cal–, enfront la que encapçalava Joan Clofent, militant 

de recent adscripció al col·lectiu local que també optava 

a l’elecció.

D’aquesta manera, Ma. Dolors Comas i el seu equip (Xa-

vier Camps, Josep Ma. Alcaraz i la pròpia M. Mercè Mar-

tínez) deixaven els càrrecs que fins ara ostentaven, no 

sense algun retret cap a la gestió de la fins ara presiden-

ta, tal i com es va evidenciar pel resultat de la votació, ja 

que Comas recolzava expressament la candidatura der-

rotada que encapçalava Clofent.

La nova presidenta local –que va obtenir el 75% dels 
vots emesos– va dir en el moment de la seva presenta-

ció i presa de possessió que la seva principal missió seria 

i és la de recolzar l’activitat que està portant a terme el 

Grup Municipal de CiU de Caldes i en especial l’alcalde, Jo-

aquim Arnó, i també la de ser interlocutora amb la ciuta-

dania, tant pel que fa a l’activitat política municipal com 

la de caire nacional.

Martínez –en declaracions posteriors– també s’ha fet 

ressò de la necessitat de vehicular un missatge clar i di-

àfan, sense embuts ni falsedats que posicioni clarament 

CDC de Caldes enfront els principals temes d’actualitat 

i de preocupació de la ciutadania de Caldes. En aquest 

sentit, Martínez ha dit que “calia superar els condicio-

naments personals d’alguns que han fet que darrerament 

aquest missatge no hagi arribat amb claredat!”.

El nou Comitè Executiu local està format, a més, per Jo-
sep Ma. Alcaraz com a vicepresident, Ramona Dalmau 

com a tresorera, Marcos Blázquez com a secretari i Ma. 
Rosa Alsina com a vocal, i compta com a membres nats 

amb l’alcalde, Joaquim Arnó, i l’expresident comarcal de 

CDC i militant local, Albert Batlle.

Tots hem assistit com la crisi financera està provocant 
estralls en l’economia productiva, en les administracions 
públiques i en les economies familiars.

La crisi de les administracions públiques ve donada so-
bretot per la caiguda dels ingressos, respecte de les pre-
visions pressupostàries, per la contracció de l’activitat 
econòmica. Ara bé, totes les administracions locals que 
s’han acollit al préstec de l’ICO per pagar proveïdors es 
trobaven en un situació d’endeutament per una caiguda 
d’ingressos no prevista, ni previsible? No, la majoria dels 
Ajuntaments que han hagut de recórrer a un nou crèdit, 
amb els seus interessos, per pagar proveïdors és perquè 
han fet malament la seva feina deliberadament, i Caldes 
d’Estrac no n’és l’excepció. 

Des del 2007 fins a dia d’avui, més enllà de les paraules, 
l’alcalde com a màxim responsable de l’equip de govern 
ha anat prenent una sèrie de decisions que ens han por-
tat a l’actual desastre. Si els comptes municipals s’ha-
guessin liquidat quan tocaven s’haurien revisat a la baixa 
les despeses; si es respectessin els procediments admi-
nistratius no s’hauria construït una horta solar a l’apar-
cament de la N-II sense tenir-ne aprovades les tarifes pel 
Ministeri d’Indústria; si s’haguessin tingut en compte les 
recomanacions més bàsiques de gestió pública no s’hau-
ria incrementat la despesa municipal en nòmines de dub-
tosa necessitat, com ha passat els darrers anys.

Davant d’aquesta situació què ha fet el PSC de Caldes? 
Se n’ha desentès d’aquest problema que afecta i afec-
tarà tots els caldencs? El PSC de Caldes va proposar 67 
modificacions del ROM per millorar el funcionament de 
l’Ajuntament i la qualitat democràtica d’aquest, però l’al-
calde ni tant sols ha volgut negociar. El PSC de Caldes va 
proposar pactar els pressupostos del 2012 a través d’una 
comissió mixta que a la vegada depurés responsabilitats 
de possibles males gestions, l’alcalde ni tant sols ens va 
escoltar. El PSC de Caldes va proposar la creació d’una 
comissió mixta per crear un pla d’ordenació dels recursos 
humans de l’Ajuntament, per millorar l’eficiència d’aquest 
i reduir despesa, l’alcalde ni tant sols ens va escoltar. El 
PSC va proposar una millora del concurs per adjudicar la 
concessió dels nous banys termals municipals, l’alcalde 
ens ha tornat a ignorar. El mateix tornarà a succeir amb 
la neteja viària i la recollida de les escombraries. Mentre 
uns venen fum a través del Portada, nosaltres estenem la 
mà pel bon futur de Caldes. Els caldencs i les caldenques 
ens varen votar per millorar el poble, des de l’oposició, i 
en aquest sentit hem actuat: són fets i no paraules.
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