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La revista que teniu a les mans recull les principals activitats del darrer
mes i les propostes per al que ara comencem. En destaca una de força
important, la de les dues principals fites que ens proposem encarar el
2015 com són la celebració del Tricentenari de Caldes com a municipi
independent (1715-2015) i la formulació d’un nou Pla General de Caldes, el
que s’anomena POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
Quedi clar que l’aniversari no s’ha de confondre amb el de l’existència com
a poble que, com sabeu, data de molt més antic (1219) i pel que fa al nou
Pla val a dir que no és poca cosa, ja que es tracta d’un repte monumental
que ens calia encarar des de fa temps i que fins ara no ha estat possible.
De fet, es pot ben bé dir que ho teníem pendent des del 1984, data en
què es va aprovar l’avui encara vigent Pla General de Caldes. Trenta anys
després, amb aquell Pla pràcticament obsolet a causa dels enormes canvis tècnics i de sensibilitat que s’han succeït, queda clar que ens pertoca
repensar i definir de nou el Caldes del segle XXI que volem.
I com hem de fer-ho? Doncs entre totes les dones i els homes del poble.
Entre TOTS I TOTES. Escoltant i aplegant totes aquelles idees de la ciutadania, de les entitats socials i esportives, dels agents econòmics, etc…
que puguin tenir una plasmació efectiva i positiva en el planejament urbanístic del municipi que, al meu entendre s’ha de guiar per l’atreviment
amb humilitat de les propostes que es facin, també per l’estimació vers
Caldes i les diferents sensibilitats ciutadanes i finalment, també, perquè
no, amb ambició, amb l’ambició pròpia del qui pensa i treballa pel benestar de les generacions actuals i de les futures.
Temps i canals de participació hi haurà per parlar-ne més abastament.
Deixeu que ara us convidi a gaudir dels actes i festes de la nostra Festa
Major d’Hivern de Santa Llúcia que trobareu detallats a les pàgines interiors, així com de la Programació del Cicle Nadalenc. Com a alcalde voldria
que fossin bona i feliç avantguarda de tot el que ha de venir.
Que passeu doncs una bones Festes de Santa Llúcia, un bon Nadal i que
el 2015 us sigui el més profitós possible.
Joaquim Arnó i Porras
Alcalde
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Caldes defineix el seu futur

EN PORTADA

2015, l’any del Tricentenari de Caldes i del nou POUM

Amb la implicació i
participació de tots,
durant el 2015 es definirà
el Caldes del segle XXI,
fent compatible el seu
creixement amb la
preservació dels recursos
naturals i dels valors
paisatgístics, arqueològics,
històrics i culturals, a fi
de garantir la qualitat de
vida de les generacions
presents i futures
n L’imminent 2015 serà any de commemorar un nou Tricentenari. Si el 2013 era el del
combat de Caldes i el 2014 el de la caiguda
de Barcelona i la pèrdua de les llibertats catalanes, el 2015 serà l’any del Tricentenari
de la constitució de Caldes com a municipi independent.
Precisament per raó del que va passar els
anys 1713 i 1714, quan la ciutat de Barcelona
va perdre totes les seves atribucions i fou
abolit el Consell de Cent que fins llavors la
governava i substituït per una Junta d’Administradors nomenats directament per l’exèrcit borbònic d’ocupació, també va perdre la
jurisdicció sobre els municipis externs sobre
els quals posseïa els drets i la governació. Un
d’ells, era Caldes d’Estrac que, des de meitats del 1715 començà a governar-se de
manera independent integrat dins el Corregiment de Mataró que instaurà el Decret
de Nova Planta de Catalunya que dictà el rei
Felip V el 16 de gener de 1716.
Doncs bé, coincidint amb els 300 anys
d’aquesta fita històrica, Caldes n’afronta
una de més pacífica però igualment decisiva, com és la de la formulació d’un nou
POUM –Pla d’Ordenació Urbanística Municipal– que haurà de definir un nou model de
poble per al segle XXI.
En certa manera, l’atzar ha volgut que s’hagi produït aquesta coincidència, ja que la
proposta de formulació del POUM la va fer
l’actual equip de govern municipal a l’inici
del seu mandat (2011) però no ha estat possible posar mans a l’obra fins ara perquè durant aquest temps s’ha hagut de cercar els
mitjans tècnics i econòmics que ho fessin
possible. En aquest sentit, val a dir que la
subvenció concedida a meitat del 2014 per

la Diputació de Barcelona és la que ha possibilitat que ara s’engegui tot el procés.
És molt important tenir present que el nou
POUM substituirà l’encara vigent PGOU (Pla
General d’Ordenació Urbana) aprovat l’11 de
juliol de 1984, essent alcalde Joan Rangel.
Tenint en compte que segons la legislació de
l’època un Pla com aquell tenia una vigència
màxima de 10 anys, resulta obvi que, 30 anys
després (1984-2014) ja ha arribat l’hora d’una
nova planificació.

El nou POUM substituirà
el PGOU del 1984 que,
30 anys després, ha
quedat del tot desfasat
I no només perquè les perspectives i possibilitats del municipi han canviat durant
aquests anys, sinó perquè també ho ha fet
la legislació urbanística d’ordenació i gestió del territori i perquè ara són d’aplicació
nous criteris ambientals i de sostenibilitat,
entesos des de la protecció dels recursos
naturals i del paisatge, les polítiques d’habitatge i de les comunicacions.
Durant aquests 30 anys, especialment els
darrers, a Caldes s’ha fet palès la dificultat de gestionar un planejament urbanístic
desfasat i no adaptat a les normes vigents,
fet que ha obligat a l’aplicació continuada
de disposicions transitòries i modificacions
puntuals ja que el PGOU del 1984 no disposa de la documentació que ara es considera
bàsica, com per exemple memòria ambiental, estudis d’inundabilitat, memòria social,
estudi de mobilitat, etc.
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Per tant, un dels objectius principals del nou
POUM que ara es comença a treballar serà
el de l’adaptació del planejament urbanístic
a les determinacions actuals de la legislació
territorial i sectorial vigent, però sobretot el
que més haurà d’incidir en la seva formulació serà la determinació del desenvolupament sostenible, entenent com a tal, la
utilització racional del territori i del medi
ambient, conjuminant les necessitats de
creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics,
arqueològics, històrics i culturals, a fi de
garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures.
Per a fer-ho bé, ja des d’ara s’ha de dir que
caldrà la participació de tots els caldencs i
caldenques. Aquest objectiu no és, per definició, feina d’un equip de professionals, ni
competència d’un govern municipal, ni tan
sols del conjunt dels electes municipals. És
feina i responsabilitat de tots. Tots els ciutadans hi són cridats a participar.
Per això, el procés d’elaboració del POUM
ja estableix els mecanismes per a canalitzar
aquesta participació que el Govern Municipal, a més, ha decidit potenciar al màxim.
Consulta, informació, debat, consens, són
paraules que prendran tot el seu significat
a mida que vagi avançant aquest procés que
s’iniciarà, precisament per aquestes vies, a
principis del 2015.
En properes edicions del Portada i a través del web municipal s’anirà informant
dels passos a seguir. També a l’acte públic
informatiu de meitats de desembre se’n
parlarà abastament.

ACTUALITAT

Millores substancials al Cementiri
S’ha reconstruït l’ermita i s’ha condicionat tot el recinte
n L’Àrea de Serveis Públics de
l’Ajuntament ha completat en els
darrers mesos una important feina de restauració i manteniment
del Cementiri que, des de que va
passar a ser de titularitat municipal l’any 2007 no havia estat possible executar. En el moment del
canvi de propietat, val a dir que
les instal·lacions evidenciaven una
manca de manteniment important (imatges superiors).
Ara, al llarg dels mesos de setembre, octubre i novembre,
l’Ajuntament ha pintat tot els
nínxols, posant especial cura en
la reparació dels més antics que
s’havien malmès principalment
en els rengles superiors. Entre les
tasques de manteniment efectuades, també cal destacar la reconstrucció de la tanca exterior
que dóna al parc de la Ginesta i,
especialment, la rehabilitació de
l’ermita principal del Cementiri.

També s’han canalitzat adequadament les aigües pluvials per
tal de garantir que el sòl es mantingui més o menys estable malgrat les inclemències del temps
i s’han eliminat i/o substituït
aquells arbres i plantes el creixement dels quals estava malmetent nínxols.
L’Àrea de Serveis Públics va
programar tota aquesta feina
després de l’estiu pensant en
que tot plegat estigués llest
de cara la Diada de Tots Sants,
que és quan el Cementiri
registra la major afluència de
visitants. A partir del desembre
i durant l’hivern és previst que
es procedeixi a plantar nous
xiprers per a continuar les fileres
que ja existeixen i aconseguir
així un millor condicionament
de tot el recinte.

El 2015 l’IBI baixa un 0,4 % de promig
El Ple aprova les Ordenances Fiscals per a l’any que ve, que inclouen
descomptes per la utilització de la deixalleria
n En el Ple Municipal del passat 29 d’octubre, l’Ajuntament per unanimitat va
aprovar les noves Ordenances Fiscal per a l’any 2015, segons les quals es rebaixa
el coeficient de l’IBI (Impost de Béns Immobles) que passa de l’1,04 % al 0,94 %.
Un descens que ve motivat per dues raons que l’alcalde Joaquim Arnó va explicar durant la sessió: per una banda per absorbir l’increment del valor cadastral
dels immobles que s’ha regularitzat durant els anys 2013 i 2014 i per l’altra, per
mantenir els imports a pagar pels ciutadans sense increments.
És per això que de fet, els valors de l’IBI es pot dir que en general tots baixen,
situant-se el descens promig en un 0,4 %.
Pel que fa la resta de les Ordenances Fiscals, el Ple va aprovar mantenir els
imports a quasi totes. Només s’ha modificat la que fa referència a la utilització
de la deixalleria mancomunada de Llavaneres, establint descomptes especials a
partir d’un nombre determinat d’usos i la que fa referència als preus de tramitació de documents.
Amb aquestes mesures l’Ajuntament pretén agilitzar la tramitació administrativa i pel que fa la deixalleria es busca potenciar la seva utilització per
així reduir la recollida de la fracció de brossa no selectiva, que incrementa
considerablement el cost del total de la brossa que es porta a la Planta de
Tractament de Residus del Maresme.
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AVÍS ALS USUARIS DE
LA TV PER CABLE
A partir del proper 1 de gener de 2015,
per raó del canvi de freqüències digitals decretat pel Govern Espanyol,
el sistema deixarà d’emetre el senyal.
Per tant, per a veure la televisió caldrà recórrer al sistema TDT tradicional. L’Ajuntament de Caldes no es fa
responsable d’aquesta situació si bé
atendrà les consultes que al respecte
se li puguin formular.

ACTUALITAT

9N a Caldes: guanya el SÍ-SÍ amb el 83,7 % dels vots emesos

n El recompte efectuat al final de la diada de votació, ha permès
constatar la voluntat democràtica dels caldencs que han votat
amb normalitat –els que han volgut– durant tot dia. En total 998
ciutadans han deixat constància de la seva opinió sobre el futur
polític de Catalunya.
D’aquests, 836 s’han declarat partidaris de la independència votant Sí-Sí a la pregunta que se’ls hi formulava. En total, el 83,7%
del participants. Pel Sí-No, és a dir, per formar un estat propi però
no independent s’han decantat 82 persones (8,2%) i pel Sí-Blanc
11. Per contra, 19 caldencs han votat No, o sigui, s’han mostrat
contraris a l’estat propi català. La resta de vots s’han considerat
nuls (42) mentre que 8 han votat en blanc.

Resultats
Vots emesos: 998
Vots Sí-Sí: 836 (83,7%)
Vots Sí-No: 82 (8,2%)
Vots Sí-Blanc: 11 (1,1%)
Vots No: 19 (1,9%)
Vots nuls: 42
Vots en blanc: 8

L’Ajuntament s’afegeix a la denúncia de la majoria de municipis
catalans contra l’estat espanyol
Tots els Grups Polítics ho van acordar. Durant la consulta del 9N l’ANC també va recollir signatures
n Basant-se en l’aplicació dels principis democràtics de la Carta Fundacional de les
Nacions Unides i dels pactes i tractats internacionals que garanteixen els drets dels pobles a decidir el seu futur polític, mitjançant
aquesta denúncia es sol·licita a les Nacions
Unides, al Parlament Europeu, a la Comissió
Europea, al Consell d’Europa i a l’OSCE, que
portin a terme totes les actuacions necessàries per garantir que la ciutadania de Catalunya pugui decidir, democràticament, el
seu futur polític, donat que l’Estat Espanyol
ha impedit la realització d’un referèndum o
consulta homologable internacionalment.
El document, a més, argumenta entre altres
coses que el dret a decidir del poble català
es fonamenta en els seus drets històrics, les
seves institucions seculars i la tradició jurídica catalana. A més també posa de relleu
les repetides manifestacions, cada cop més
nombroses, on s’ha demanat el dret a decidir el futur polític de Catalunya.

D’altra banda, també es fa esment a la reforma realitzada el 2010, per part del Tribunal
Constitucional, de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya que va contravenir la voluntat popular i que havia estat aprovat per les
Corts espanyoles i referendat per la ciuta-
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dania de Catalunya el juny de 2006. Una
reforma clau que va ser el detonant de les
manifestacions posteriors.
Durant tota la jornada del 9N, l’ANC també
va recollir signatures de particulars que es
van sumar a la mateixa denúncia.

DISSABTE 13 DE DESEMBRE
A les 10 del matí al Pavelló Esportiu de Caldes d’Estrac

BELLUGA’ T D’HIVERN
Masterclass de zumba
Organitza: SIGE amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac
A les 11 del matí a la Plaça de la Vila

JOCS DE DANSA
Dansa creativa per a nens i nenes d’entre 5 i 11 anys
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac
Col·laboren: Sílvia Sant i Noemí Ventura
A les 11 del matí

SORTIDA DEL CLUB DE LECTURA
La batalla de l’onze de setembre de 1714
Visita guiada al Born Centre Cultural
Organitza: Biblioteca Can Milans
A les 12 del migdia a la Parròquia de Santa Maria

MISSA SOLEMNE DE SANTA LLÚCIA
Presideix el pare Jesús Romero
Organitza: Parròquia de Santa Maria
A 2/4 de 7 del vespre a la plaça de Sant Antoni

INAUGURACIÓ DEL MIRADOR DEL DRAC DE CALDES
(ASTAROTH)

DISSABTE 6 DE DESEMBRE

Amb motiu de la celebració dels 30 anys del Correfoc de
Caldes
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac

A les 10 del matí, a les pistes de petanca del Bassiot

Tot seguit a la plaça Sant Antoni

CORREFOC
amb la Colla de Diables de Caldes d’Estrac

Torneig social de Festa Major d’Hivern
Tirada del Pernil

Recorregut: Sortida de la plaça de Sant Antoni, carrer Major,
baixada de l’Església i Riera fins a la plaça de la Vila
Organitza: Colla de Diables de Caldes d’Estrac

Organitza: Club de Petanca de Caldes d’Estrac

DIVENDRES 12 DE DESEMBRE

A partir de les 11 de la nit a la Sala Cultural

A 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca Can Milans

NIT JOVE D’HIVERN
Ball i DJ

HORA DEL CONTE “El millor regal del món”
a càrrec de Rondallaire
Organitza: Biblioteca Can Milans

Organitza: Àrea de Joventut
Amb la col·laboració de: El Somriure dels Nens

A 2/4 de 7 de la tarda a la plaça de la Vila

DIUMENGE 14 DE DESEMBRE

ENCESA DE L’ARBRE DE NADAL
Tot seguit a l’Ajuntament
Actuació de L’AULA DE MÚSICA DE CALDES D’ ESTRAC

A partir de 2/4 de 10 del matí a l’esplanada de Can
Muntanyà

Tot seguit XOCOLATADA per als nens i nenes participants
Organitza: Comissió de Festes Nadalenques i Associació
Donastrak
Col·laboren: Escola Bressol Municipal i Escola Sagrada Família

PLANTADA DE GEGANTS

Colles participants: Navarcles, Sant Adrià del Besòs, Lloret
de Mar, Sant Joan de les Abadesses i Caldes d’Estrac
A les 12 del migdia

A 2/4 d’11 de la nit a la Sala Cultural

CERCAVILA DE GEGANTS

NIT DE L’ HUMOR AMB JOAN PERA I L’ÀNGEL

Itinerari: esplanada de Can Muntanyà, Riera, Carreró, Camí
Ral, carrer Sant Josep, carrer Sant Pere i Riera fins a la plaça
de la Vila

Punt de venda d’entrades a l’Ajuntament (10 €)
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac
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Tot seguit a la plaça de la Vila

Tot seguit

BALLADA DE TOTS ELS GEGANTS I LLIURAMENT DE
RECORDS

BRINDIS DE NADAL
Organitza: Arrels Cultura i Agrupació de Pensionistes i 3a Edat
de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’ Estrac

Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Caldes d’Estrac
A les 6 de la tarda a la Sala Cultural

DILLUNS 29 i DIMARTS 30 DE DESEMBRE

NADAL ROCK SOLIDARI

Un espectacle participatiu i interactiu per a tota la família.
Tots els nens i nenes que puguin, podran portar una joguina
per a col·laborar amb la Campanya de Reis de la Creu Roja
de Caldes d’ Estrac
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac
Col·labora: Creu Roja de Caldes d’Estrac

Des de les 10 a 2/4 d’1 del migdia al Mercat Municipal

PATGE REIAL
Tots els nens i nenes podran entregar la seva carta per a Ses
Majestats els Reis d’Orient

DISSABTE 3 DE GENER
DIJOUS 18 DE DESEMBRE

A 2/4 de 7 del vespre a la Sala Cultural

ELS PASTORETS A CALDETES

A les 6 de la tarda a la Biblioteca Can Milans

a càrrec del Casal de Vilassar de Dalt
Punt de venda d’entrades a l’Ajuntament
Adults: 5€; infants fins a 10 anys: 3€
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac

TALLER DE PLASTILINA NADALENC
A càrrec d’Artiscle Creacions
Organitza: Biblioteca Can Milans
A 6 de la tarda a la Biblioteca Can Milans

SORTEIG DE LOTS DE NADAL DE LA BIBLIOTECA

DILLUNS 5 DE GENER

Els números per a participar al sorteig s’obtindran amb el
préstec de documents entre l’1 i el 17 de desembre
Organitza: Biblioteca Can Milans

A partir de les 6 de la tarda

ARRIBADA DE SES MAJESTATS ELS REIS D’ORIENT
Organitza: Comissió de Festes Nadalenques

DIVENDRES 19 DE DESEMBRE
A les 8 del vespre a la Sala Cultural

RECITAL DE POESIA I MÚSICA DE LA NOSTRA TERRA
Organitza: Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat de
Caldes d’Estrac

Mesures de seguretat que cal seguir durant el
correfoc:

DISSABTE 20 DE DESEMBRE
•

Mantenir portes i finestres tancades, persianes
abaixades, aparadors i vidres protegits i tendals
recollits i no tenir roba estesa i altres elements
com banderes, etc.

•

No col·locar cap element que pugui obstaculitzar
el desenvolupament de l’actuació o el pas fluid de
la gent (testos, taules, cadires, etc).

De 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia a la plaça de la Vila

•

No llençar aigua fins que no hagi acabat l’actuació.

FEM CAGAR EL TIÓ

•

No encendre foc ni fumar a prop de les bosses o
contenidors del material pirotècnic.

•

No envair l’espai on el grup de foc fa l’actuació i
no agafar ni destorbar cap dels seus membres.

•

Utilitzar vestits i calçat resistent al foc i fer servir
els complements necessaris per deixar la menor
part possible del cos sense cobrir per evitar-ne
danys.

A les 11 del matí a la Biblioteca Can Milans

TROBADA DEL CLUB DE LECTURA
Un cadàver exquisit
de Jordi Mata
Organitza: Biblioteca Can Milans

DIUMENGE 21 DE DESEMBRE

Organitza: Comissió de Festes Nadalenques
A les 6 de la tarda a la Parròquia de Santa Maria

CONCERT DE NADAL
Cor Ciutat de Mataró. Director: Jordi Lluch Arenas
Cor Escènic de l’EMM Mataró. Directora Gina Miserachs
Organitza: Arrels Cultura i Agrupació de Pensionistes i 3a
Edat de Caldes d’Estrac
Col·laboren: Ajuntament de Caldes d’Estrac i Parròquia de
Santa Maria
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CULTURA

Especial Nit
d’humor amb
Joan Pera
i l’Àngel
Serà el divendres 12 de desembre, a les
22,30h a la Sala Cultural, com un dels
actes destacats de la programació de
Santa Llúcia, la Festa Major d’Hivern
de Caldes. A partir de l’1 de desembre,
es poden adquirir les entrades al preu
de 10 € a les oficines de l’Ajuntament
en horari laboral (de 9 a 14 hores)
n L’esforç i tenacitat de l’Àrea de Cultura
de l’Ajuntament ha aconseguit reunir sobre
l’escenari caldenc dos genis maresmencs
de l’humor i de l’espectacle. El mataroní
Joan Pera, cèlebre actor de comèdies i de
televisió i el canetenc Àngel Murillo, conegut artísticament com “l’Àngel”, seran els
protagonistes d’una vetllada que es preveu

divertida i entretinguda, la nit de la vigília
de Santa Llúcia.
Poc es pot dir de Joan Pera (Mataró, 1948) que
no sigui conegut. Ha treballat en nombroses
sèries de televisió com ara Doctor Caparrós
(amb Joan Capri), Amor meu i El show de la
família Pera, entre d’altres. De la seva faceta
teatral es pot destacar els papers d’èxit que

representà a Sí, primer ministre, Violines y
trompetas, Visca els nuvis i El joc dels idiotes,
però sobretot se’l recorda pels més de cinc
anys a la cartellera barcelonina de La extraña
pareja juntament amb un altre actor del Maresme, Paco Moran (Vilassar de Mar).
Joan Pera és també molt conegut per la seva
feina com a actor de doblatge i en especial
per la seva extraordinària versió de la veu
de Woody Allen, que li ha valgut fins i tot el
reconeixement explícit de l’actor i director
nord-americà.
Per la seva banda, Àngel Murillo, “l’Àngel”
també ha tingut una dilatada carrera artística
que l’ha portat en qualitat de “showman” per
nombrosos escenaris de la geografia catalana, si bé darrerament l’ha compaginat amb
la seva altra faceta de representant artístic
i organitzador d’espectacles. L’especialitat
de “l’Angel” són els monòlegs humorístics i
ocurrents, normalment farcits de referències a l’actualitat informativa, sense descartar
però les seves dots de cantant i ballarí.
Val a dir que pel que fa l’espectacle que es representarà a Caldes, ambdós artistes estan treballant en un repertori que segons diuen ells
mateixos “garanteix passar una bona estona”.

El 3 de gener, “Els Pastorets” a la Sala Cultural
Versió actualitzada de la popular obra que necessita la col·laboració d’actors
voluntaris caldencs per poder bastir una gran representació
n Emmarcada dins la Festes de Nadal, Caldes acollirà l’obra de teatre “Els Pastorets”
que representarà la Companyia del Casal de
Vilassar de Dalt en col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes i que necessita d’una vintena d’actors voluntaris.
La peça teatral, que explica les aventures
d’uns pastorets que fan camí cap a Betlem,
és una de les més arrelades a la tradició del
Nadal a Catalunya i n’existeixen nombroses
versions. L’adaptació que s’ha fet a Vilassar
està escrita per Ferran Folch: una versió desenfadada, plena de referències a l’actualitat
en to de comèdia.
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Des de sempre cada poble ha portat a terme
la seva particular representació de la història
i així es vol fer també a Caldes: és per això
que els adults i nens que ho desitgin poden
participar a l’obra inscrivint-se per e-mail a
cultura@caldetes.cat
Els que vulguin assistir-hi com a espectadors
i assegurar-se una bona estona de diversió
poden comprar les entrades a les oficines
de l’Ajuntament a partir del 15 de desembre
i fins el 3 de gener en horari laboral (matins
de 9 a 14h). El preu és de 3 euros per a infants
fins a 10 anys i 5 euros per a adults.

CULTURA

Presentació de “Visió
fragmentada” a Girona

Després dels parlaments i de la projecció del documental Making off
de l’obra que ha estat realitzada i dirigida per Pep Blay i Miki Martínez, van ser els comissaris Sol Mussons i Pim Colomer, els encarregats
d’anar cridant els artistes per reconstruir el quadre, que en realitat és
una composició de 50 fragments, basada en l’obra “11 de setembre”
d’Antoni Estruch, imatge que ha esdevingut icònica en aquest any de
commemoració del Tricentenari. Entre els pintors assistents va destacar la presència de Josep Niebla, orgullós del resultat de l’obra. També
hi va ser present en Pol Borràs, pintor de Caldes d’Estrac.
Es tracta de la primera itinerància de la composició “Visió fragmentada” des de la seva inauguració a Caldes d’Estrac el passat 18 d’octubre. Està previst que el quadre estigui exposat a Girona fins el
pròxim 28 de novembre.

L’acte va comptar amb la presència
de l’alcalde Joaquim Arnó

n “Visió fragmentada” ja es pot admirar a l’Auditori Emili Viader de
la Casa de Cultura de Girona. La presentació es va fer el 6 de novembre a les 19:30h i va comptar amb la presència del vicepresident
de la Diputació de Girona i alcalde de Banyoles, Miquel Noguer i
Planas, el director accidental de la Casa de Cultura, Lluís Freixas, i
l’alcalde de Caldes d’Estrac, Joaquim Arnó.

L’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó, amb Josep Niebla

L’Ajuntament i Arrels Cultura signen un acord de
col·laboració per a la creació de l’Arxiu històric local
Després que el passat 27 d’octubre el Ple municipal aprovés el text
del conveni regulador, el 5 de novembre s’ha formalitzat l’acord en un
senzill acte a l’Ajuntament en el qual l’alcalde Joaquim Arnó i Núria
Serra d’Arrels Cultura han signat el protocol de col·laboració

d’ampliar el fons amb noves aportacions, ja
siguin de veïns de Caldes o provinents d’altres entitats i institucions que puguin haver
acollit durant els darrers temps documentació relativa a la història i el patrimoni local.
Tal i com va dir l’alcalde a l’acte de signatura, “aquest és un objectiu que considerem
de vital importància per a la memòria col·
lectiva de Caldes que ja es va iniciar el 1991
amb una primera catalogació parcial, que es
va continuar el 2007 amb noves recerques i
aportacions externes i a partir del 2011 amb
el treball que hi estan fent persones exper·
tes i voluntàries”.
Segons Arnó “Ara volem fer un pas més. Amb
el conveni formalitzem una col·laboració que
amb major o menor escala ja fa anys que
s’està efectuant. La nostra voluntat compar·
tida és la d’aconseguir que tot aquest patri·
moni dels caldencs, primer, estigui ben inven·
tariat, localitzat i preservat i segon, que pugui
ser objecte de consulta per tots aquells qui
vulguin capbussar-se en el nostre passat col·
lectiu, ja sigui per raons científiques i d’estudi
o senzillament per curiositat”.

n El text del conveni és el resultat d’un procés de negociació i consulta després que el
Plenari ja aprovés una primera versió al Ple
del mes d’abril de 2014. Després s’ha millorat
el redactat i s’han detallat millor els passos
a seguir en el procés que es posa en marxa, que no és altre que el de la creació, en
un futur no massa llunyà, de l’Arxiu històric local a partir del que ara s’ha anomenat

com a “dipòsit documental provisional” que
recull tota la documentació històrica que
està en mans de l’Ajuntament de Caldes en
alguns dels seus departaments habilitats per
a aquesta funció.
Precisament per aquesta raó, la primera de
les feines que haurà de portar a terme l’entitat gestora Arrels Cultura serà la d’inventariar tot el que ja hi ha, per després veure
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Per la seva banda, Núria Serra d’Arrels Cultura només ha volgut afegir que per part de
l’entitat que presideix es farà tot el que sigui
possible per fer realitat el que des de sempre
han reivindicat: que Caldes sigui curós amb la
preservació del seu llegat històric i patrimonial
i que es farà una feina de classificació i d’investigació rigorosa a la qual, també hi són convidats tots aquells que hi vulguin col·laborar.

SOCIETAT

Viure i gaudir per a millorar la
qualitat de vida de la gent gran
Conferència prèvia al curs “Beneficis físics i psíquics, diferents
tècniques” que començarà el 13 de gener de 2015
Mamen Lucas i Núria Batlle, de l’associació Ona Daurada, van ser
les encarregades d’oferir la conferència “Viure i gaudir”, que es va
celebrar el 12 de novembre a l’equipament de La Fabriqueta. Durant
la trobada les dues conferenciants van plantejar diferents accions
que són a l’abast de tothom i que tenen com a objectiu millorar la
qualitat de vida tant a nivell físic com psíquic.
La conferència ha estat un primer tast del curs que es desenvoluparà cada dimarts, del 13 de gener fins al 17 de març. Seran 5 sessions en les que es treballarà en el perfeccionament de les capacitats humanes de comunicació i treball amb els altres, autonomia,
aprofundir en el coneixement d’un mateix i aprendre a valorar-se;
a més de treballar diferents tècniques de relaxació i visualització.
El curs està pensat per a la gent gran però és obert a tothom. Els
interessats podran inscriure’s a l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament (La Fabriqueta).

Cap nen sense joguina!
és l’objectiu de la
campanya de la Creu
Roja de Caldes

Una olivera autòctona dels Amics
del Bonsai de Caldes s’exposa
al Jardí Botànic de Barcelona
n Els dies 22 i 23 de novembre l’associació caldenca va portar una olivera per a ser
admirada conjuntament amb altres bonsais de Catalunya. L’arbre, de més de 50 anys
d’edat, és el resultat d’un laboriós i precís treball de creació constant que requereix
una dedicació diària. “És com fer una obra d’art però en viu. Una afició que crea addic·
ció i que resulta molt gratificant”, explica Joan Puig, un dels impulsors de l’associació.
“Amics del Bonsai de Caldes” ja porta 23 anys treballant amb diferents espècies com
ara ficus, oliveres i alzines. “Volem ensenyar a recuperar les espècies que són autòc·
tones del Maresme” afirmen els membres de l’entitat que afegeixen que és amb l’arribada del fred quan començarà el treball més intens. “Els mesos de setembre i octubre
ens serveixen per acabar de consolidar diferents tècniques i ensenyar-les, però no és
fins que arriba l’hivern que podem començar a donar forma als bonsais”.
L’associació, que també ha estat reconeguda en diferents fires de Catalunya i el Maresme com la de Reus, Arenys de Mar o Canet, on ja són habituals, es reuneix cada dijous al vespre entre les 20 i les 22h al carrer Santema 16, i tots els interessats en participar-hi poden contactar amb ells a través del seu e-mail: bcaldesdestrac@gmail.com
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n L’entitat caldenca, en col·laboració amb
l’Ajuntament i entitats i comerços locals,
portarà a terme aquesta campanya emmarcada dins les Festes de Nadal que pretén recollir joguines en bon estat i aptes
per al seu ús, per repartir-les entre els nens
i nenes de la població que per raons de
precarietat social no estiguin en condicions de poder accedir-hi.
El centre de recollida principal s’ubicarà
al Mercat Municipal a partir del 20 de desembre i fins al 4 de gener per a que puguin ser repartides coincidint amb la jornada dels Reis Mags del 6 de gener.
Es demana sobretot que les joguines que
s’aportin estiguin en bon estat i aptes per a
ser utilitzades. Així mateix, Creu Roja indica que hi haurà dos punts més de recollida
que seran anunciats pròximament al web
municipal i a les cartelleres oficials.

ESPORTS I ENSENYAMENT

Darreres victòries del Club de Patinatge
Artístic de Caldes d’Estrac
Les patinadores del club de Caldes destaquen en el Campionat d’Espanya Infantil de
Badajoz, la Copa Barcelona de Figures Obligatòries, el Campionat d’Espanya Aleví de
Ripollet, i la Copa Europa celebrada a Portugal

L’Escola inaugura
el laboratori d’art
n El laboratori està situat a l’antiga
aula de material perquè nens i nenes
puguin fer activitats de plàstica. Gràcies a l’aportació de les famílies, aquesta
classe s’ha dotat d’una gran col·lecció de
material de rebuig, a més de l’utillatge
tradicional com papers de diferents tipus, pintures o llapis de colors. L’objectiu és que tot basant-se en obres, autors
i tècniques plàstiques que les mestres
posen a l’abast dels alumnes, es treballi
la creativitat. Es poden veure les obres
d’art dels alumnes de l’escola al bloc:
http://blocs.xtec.cat/laboratoriart/

n La RFEP va celebrar els dies 24 i 25 d’octubre a Badajoz, el LXIV Campionat d’Espanya Infantil. Lídia Pujol va competir en
lliure i es va proclamar subcampiona d’Espanya. Berta Llorca va aconseguir la medalla de bronze en figures obligatòries i 9a
posició en lliure.
Els dies 25 i 26 d’octubre de 2014, la FECAPA va organitzar la Copa Barcelona de
Figures Obligatòries a Molins de Rei on
Marta Montoro va fer-se amb l’or, proclamant-se campiona juvenil i Daniela Maria
Segura es va fer amb la medalla de plata,
en infantil aconseguint el subcampionat .
La ciutat de Luso, a Portugal, va acollir del
28 d’octubre a l’1 de novembre, la Copa

Classes de salsa
al Pavelló
SIGE porta aterme dues masterclass de
salsa
n El proper 15 de desembre, de 20:30 a
22h, SIGE Sport anima tothom qui vulgui a
provar una classe de salsa de la mà de dos
professors: el Virgili i la Laura. La primera
masterclass es va celebrar el passat 24 de
novembre i va ser tot un èxit segons indiquen els organitzadors. Ara, per a aquesta
segona sessió, igual que a l’anterior, només
caldrà reservar plaça al telèfon 93 791 29
92. Poden apuntar-se totes les persones
que vulguin que siguin majors de 16 anys.
Això sí, les places són limitades. Per a la
classe només cal portar tovallola, aigua,
i, com indiquen els organitzadors “moltes
ganes de ballar i passar-s’ho bé”.
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d’Europa 2014. El club va desplaçar-se fins
allà amb la patinadora infantil Lídia Pujol,
qui formava part de l’expedició de la RFEP
i qui va competir amb el programa llarg,
assolint la 4a plaça. Els dies 7 i 8 de novembre de 2014 es va celebrar a Ripollet
el LXIV Campionat d’Espanya Aleví. El club
de Caldes hi va ser present, amb l’Aina Lafuente, de 10 anys. En el seu primer Campionat d’Espanya, l’Aina va classificar-se en
23a posició.
Per finalitzar l’any, Berta Llorca (infantil),
Lídia Pujol (infantil), Anna Rabassa (cadet)
i Carla Escrich (juvenil), han estat convidades el 13 de desembre a Olot a la Gala de
Campions 2014.

PROMOCIÓ I TURISME

El pack dels dijous:
objectiu complert
n Des de l’Àrea de Promoció Econòmica s’ha dut a terme per
segon any la iniciativa anomenada “Pack dels dijous”, que té
com a fita aconseguir atreure un nou tipus de turisme més enllà
dels estiuejants que vénen a caldes per la platja.
Durant tota la temporada d’estiu s’ha implementat l’oferta
que unia la cultura i gastronomia pròpies de Caldes mitjançant
un acord entre la restauració del municipi i la Fundació Palau,
de manera que en fer una reserva per menjar en un dels 7
restaurants que hi participen (el restaurant Marola, la Fonda
Manau, La Bodegueta, La Tasqueta de Caldes, el Vellard, el
restaurant Voramar i el restaurant El Jardí), es lliura el tiquet
d’entrada a la Fundació Palau. Des de l’Àrea de Promoció es
valora de forma molt positiva aquesta experiència que permet
continuar perseverant en la recerca d’una altra opció d’oferta
turística que té l’avantatge de poder mantenir-se durant tot
l’any i no només a l’època estival.

L’Ajuntament impulsa i recolza el comerç
local
L’Àrea de Promoció
Econòmica, Comerç
i Turisme inicia el
Projecte d’assessorament
i acreditació dels
comerços de Caldes
n Dinamitzar, impulsar i millorar la competitivitat del
comerç de Caldes: aquest
és l’objectiu que persegueix
el Projecte d’assessorament
dels establiments comercials
que ho desitgin. Una iniciativa promoguda i co-finançada
per l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
El pla està dissenyat en dues
fases. Durant la primera, es
farà un assessorament sobre
l’estat actual de cada establiment, fent una valoració dels seus punts forts i febles, i apuntant a la recerca d’oportunitats de millora. D’aquesta visió global es farà
una estratègia adaptada específicament a cada negoci amb les mesures a prendre per tal d’aconseguir la desitjada millora en gestió i
competitivitat.
La segona fase consistirà en una avaluació de les estratègies de millora proposades tenint com a fita atorgar l’Acreditació de comerç
de qualitat de Caldes d’Estrac.
Els comerços participants en el projecte rebran el suport personalitzat de professionals experts, de l’empresa ALDETALL i de l’Àrea
Tècnica de Comerç en l’elaboració de la diagnosi de l’establiment i en la concreció d’accions per implementar les millores.
D’aquesta manera des de l’Àrea de Promoció Econòmica es vol donar un nou impuls a tot el moviment comercial del municipi mirant
sempre d’anar fent passes per ser més competitius en el mercat.
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PROMOCIÓ I TURISME

Èxit de participació a
la Boletada Popular
Els tiquets es van exhaurir pocs minuts
després de que s’iniciés l’activitat
n La participació a la Boletada Popular de Caldes va superar
totes les expectatives dels principals organitzadors: la
Comissió de Festes Nadalenques en col·laboració amb
l’Ajuntament. En total es van vendre 275 tiquets, 4 dels
quals es van haver de retornar perquè s’havien exhaurit
tots els bolets.
A les 10 del matí, quan es va començar a preparar els
80kg de rovellons i camagrocs, ningú pensava que amb
aquesta quantitat quedaria algú que no pogués degustar
la boletada, però així va ser. A les 12h ja es va començar a
servir els plats que es podien acompanyar del vi, cortesia
de l’entitat Vins i Caves Massana-Noya, i a les 13h ja no
quedava ni una sola ració.
Principalment els comensals van ser de Caldes, però també hi van participar veïns de Sant Vicenç de Montalt, Llavaneres, Calella i fins
i tot de Tordera. Si l’any passat l’activitat va comptar amb 180 persones, enguany la xifra ha augmentat notablement i així ho celebren
des de la Comissió de Festes Nadalenques, ja que tots els diners recaptats: 813 euros, estaran destinats a sufragar els costos de les
activitats principals de Nadal com la cavalcada dels Reis.

El Mercat Municipal vol animar les compres
nadalenques ampliant horaris i celebrant les festes
Sortejarà una televisió de 28 polzades entre la clientela

Com cada any, el Mercat Municipal vol implicar-se amb
la festa de Santa Llúcia i de
Nadal. D’entrada, ornaments
propis nadalencs i un arbre de

Nadal presidiran tot el recinte,
però la novetat més important
d’enguany consistirà en que les
parades repartiran butlletes
per a participar en el sorteig

d’un televisor LG de 28 polzades. Serà des del 29 de novembre i fins al 3 de gener, ja
que el sorteig es farà coincidir
amb el sorteig de l’ONCE del 6
de gener. Per obtenir aquestes
participacions, només caldrà
fer una compra mínima de 15
euros.
A més, el 23 i 24 de desembre
els clients seran atesos per
les mateixes “Mare Noël” que
els assessoraran en les seves
compres mentre que el 29 i 30
de desembre, en col·laboració
amb la Comissió de Reis, el
Patge Reial visitarà el Mercat
entre les 10:00 i les 13h per
recollir les cartes dels nens i
nenes de Caldes.
Enguany a més, el Mercat participarà a la ruta dels pessebres que organitza Arrels Cultura, construint un naixement
que tothom podrà visitar.
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Les parades que participaran
en aquestes activitats són: Can
Piu, Fruites i Verdures Mercè,
Carnisseria Anna Solà, Peixateria La Xarxa i Associació el
Somriure dels Nens.

Horaris:
Dissabte 6 de desembre
OBERT
Dilluns 8 desembre
TANCAT
Dissabte 13 de desembre
OBERT
Dilluns 15 de desembre
TANCAT
Dimecres 24 de desembre
OBERT fins les 15:00
Dissabte 27 de desembre
OBERT
Dimecres 31 de desembre
OBERT fins les 15:00

LES RECOMANACIONS DE CAN MILANS
NOVEL·LA
Desig de xocolata. Care Santos.
Barcelona: Planeta, 2014.

Desig de xocolata explica la història d’una
xocolatera de porcellana blanca des que es
trenca en l’actualitat fins al moment en què
va ser feta, al segle XVIII. La novel·la es divideix en tres parts. La primera està narrada
en tercera persona, i la protagonista es diu
Sara. És una dona que ho vol tot i que, en
certa manera, ja ho té tot: sentimentalment
i professionalment parlant. Té un problema
no resolt amb el passat, i haurà d’enfrontar-s’hi. L’acció d’aquest primer tram de la
novel·la se situa a la Barcelona contemporània però viatja fins a la ciutat preolímpica.
Care Santos (Mataró, 1970). Va estudiar Dret
però des de ben jove va centrar-se en l’escriptura. Va treballar al desaparegut Diari de Barcelona i també a la revista Presència, d’El
Punt Diari. Ha col·laborat a Catalunya Ràdio, COM Ràdio i BTV. Ha obtingut els premis Gran
Angular, Ramon Muntaner i Protagonista Jove amb les seves novel·les adreçades a lectors
joves, un terreny en què és una de les autores més llegides del nostre país, i amb Desig de
xocolata ha aconseguit el Premi Ramon Llull.

Estigues al dia de totes
les novetats de Caldes,
segueix-nos a:

www.caldetes.cat
I a les xarxes socials:
Facebook: www.facebook.
com/ajcaldetes
Twitter: @ajcaldetes
Instagram: @ajcaldetes
Les nostres etiquetes són
#caldesdestrac #caldetes

GRUPS MUNICIPALS

La igualtat, un dret de tothom
La igualtat és un dret de tot ésser humà, atès que
tots, més enllà de raça, sexe, cultura o situació
econòmica, neixem i morim iguals: iguals en drets,
iguals en dignitat, iguals també en obligacions… ¿Com pot ser, doncs, que vegem tantes diferències entre nosaltres? Uns rics, uns altres pobres o fins i tot
miserables; uns honrats, uns altres lladres; uns cultes, uns altres analfabets;
uns maltractadors, altres víctimes… Però també: uns amb escoles, universitats, hospitals, uns altres sense cap d’aquestes coses; uns amb casa comfortable, calefacció i totes les comoditats, uns altres en barraques, tendes o fins
i tot a la intempèrie, sense el més bàsic, caminant quilòmetres per tenir aigua
---sovint contaminada, però l’única a què tenen accés…
No sempre som conscients que, en realitat, unes diferències són, molt sovint
(si no sempre), conseqüència de les altres. La creença en la igualtat de drets
humans no sempre ens sacseja, acostumats com estem a veure desgràcies i a
sentir impotència davant d’elles. Malhauradament, ens hi hem acostumat. No

obstant, moltes d’aquestes desgràcies passen aquí mateix, al nostre costat. I
aquí sí que podem intervenir. Podem i devem lluitar, cadascú amb la seva força i els seus recursos, per reduir les diferències, per igualar les oportunitats,
per foragitar la pobresa i la violència, per potenciar l’educació i el benestar
de tots. Sovint hem pensat que alguns Premis Nobel de la Pau s’atorgaven a
persones que no ens en semblaven mereixedores; doncs bé, aquest any una
jove pakistanesa i un jove indi (dos estats tradicionalment “enemics”) l’han
compartit, i se’ls ha atorgat per la seva lluita contra l’explotació infantil i en
favor de l’educació femenina. Coses, per a nosaltres, òbvies, però que, per
als qui s’hi troben, representen una lluita molt difícil. Per què no aprofitem
que les nostres lluites són més fàcils? Ajudar, encara que sigui amb poc, i no
necessàriament amb diners, sinó també amb temps, amb companyia, exigint
als governs la mobilització contra la misèria i la violència, donant suport als
qui més ho necessiten… Som-hi, Caldes! Obre el teu cor!
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AGENDA D’ACTIVITATS DEL MES DE DESEMBRE DE 2014

1

Dilluns

A les 18:00 h, a La Fabriqueta
Curs d’iniciació al català
Places disponibles
(Fins al 30 de juny 2015)
Organitza: Serveis Socials

2

Dimarts

De 18 a 20 h, a l’Espai Jove
Curs de DJ
Després de 4 sessions es farà
una actuació final el 13 de
desembre dins la Nit jove
d’hivern. Les places són
limitades i per inscriure’t pots
fer-ho a l’Espai Jove
Organitza: Espai Jove

3

Dimecres

D’11 a 13 h, al Casal d’Avis
Taller D’informàtica per
a Gent Gran
a càrrec de Miquel Sánchez
Organitza: Serveis Socials

De 18 a 20:30h, a La Fabriqueta
Curs d’iniciació al català
Places disponibles
Organitza: Serveis Socials

4

Dijous

De 18-20 h, a l’Espai Jove
Curs de DJ
Després de 4 sessions es farà
una actuació final el 13 de
desembre dins la Nit jove
d’hivern. Les places són
limitades i per inscriure’t pots
fer-ho a l’Espai Jove
Organitza: Espai Jove

10

Dimecres

D’11 a 13 h, al Casal d’Avis
Taller D’informàtica per
a Gent Gran
a càrrec de Miquel Sánchez
Organitza: Serveis Socials

Vegeu programa
específic de la
Festa de Santa
Llúcia i les Festes
de Nadal a les
pàgines 6 i 7
d’aquest butlletí

De 17 a 19h, a La Fabriqueta
Xerrada informativa de
Serveis Socials
Es presenten les activitats
realitzades i les que es faran,
i brindis
Organitza: Serveis Socials

12

Divendres

A les 17:30 h, a la Biblioteca
Can Milans
Hora del conte: El millor
regal del món
a càrrec de Rondallaire
Organitza: Biblioteca Can
Milans

13

Dissabte

A les 12 h nit, a la Sala Cultural
Actuació final de DJ
que han seguit el curs
promogut per l’Espai Jove
Organitza: Espai Jove

15

Dilluns

De les 20:30 a 22 h, al Pavelló
Poliesportiu Municipal
Vols aprendre a ballar
salsa?
Classes obertes!
Places disponibles
Truca al 93 791 29 92
Organitza: SIGE Esports

17

Dimecres

18

Dijous

A les 18.00h, a la Biblioteca
Can Milans
Taller de plastilina: És
Nadal!
a càrrec d’Artiscle Creacions.
Places limitades, cal inscripció
prèvia.
Organitza: Biblioteca Can
Milans

20

Dijous

A les 11.00 h, a la Biblioteca
Can Milans
Club de lectura:
Un cadàver exquisit
de Jordi Mata
Organitza: Biblioteca Can
Milans

D’11 a 13 h, al Casal d’Avis
Taller D’informàtica per
a Gent Gran
a càrrec de Miquel Sánchez
Organitza: Serveis Socials

Tret de sortida a la 5a edició de la ruta de
pessebres de particulars oberts al públic
L’entitat Arrels Cultura amb el suport de l’Ajuntament convida
tothom a fer el pessebre tradicional i ensenyar-lo als veïns
n Un cop més, amb motiu de les festivitats de Santa Llúcia
i de Nadal, Arrels Cultura en col·laboració amb l’Ajuntament
impulsen una proposta tradicional als municipis de Catalunya
i, concretament, a Caldes. I és que ja és la cinquena vegada que
caldencs i caldenques participen al que es coneix com “la ruta
dels pessebres”. I en què consisteix? La resposta és ben senzilla, es
tracta de mantenir viu el costum de fer un naixement a casa, però
amb la peculiaritat de que es mostra als residents més propers que
desitgin veure’l, fomentant el bon veïnatge.
Antigament, el costum era anar a mirar els pessebres només com
una excusa per reforçar els llaços entre ciutadans, tot cantant
nadales i compartint l’esperit nadalenc. Ara, es tracta de tornar a
reprendre aquest costum que permeti crear una xarxa més forta
de les relacions entre caldencs i caldenques.
Per prendre part en l’activitat només cal inscriure’s a la llista de
participants exposada a l’equipament de La Fabriqueta durant
els matins de dilluns a divendres fins al 15 de desembre. Un
cop es tanquin les inscripcions es farà l’itinerari dels domicilis
amb els horaris de cada particular. Els pessebres participants es
fotografiaran i s’exposaran al web municipal.
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