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Caldes per una
nova escola

Més de 700 participants
a la Cursa de Primavera

La 16a Pesolada espera
més visitants que mai

de l’alcalde

La nova escola del
segle XXI

No serà fàcil però el camí ja s’ha iniciat. El fet evi-

dent que l’actual escola ha quedat obsoleta crec
que cap persona la pot discutir. La conveniència de
fer-ne una de nova, tampoc. Poden haver-hi diferències d’opinió sobre quin pot ser el millor emplaçament per al nou equipament, però, sincerament,
penso que el que l’Ajuntament ha triat de forma
majoritària, té molts pronunciaments positius i objectivables per ser, finalment, el que efectivament
aculli la nova escola de Caldes.
Dic que no serà fàcil perquè tot i comptar amb
la complicitat del Departament d’Ensenyament,
que comparteix les consideracions anteriors,
la concreció de la inversió en els pressupostos
de la Generalitat resultarà difícil i complicada,
especialment en temps de crisi i també per la dura
competència que poden representar necessitats
d’igual o més abast d’altres pobles de Catalunya.
Cal l’alè i el suport de tots. Ha de ser tot Caldes qui
estigui per una nova escola. Una decisió d’aquesta
magnitud en un poble com el nostre no es pren
cada dia. De fet, des de la darrera vegada han
passat 35 anys. L’Ajuntament liderarà i treballarà de
valent, però sense el suport i l’empenta de tothom,
l’esforç pot esdevenir estèril.
Ja hi haurà temps per definir estratègies i també per
buscar complicitats. Avui des d’aquestes línies vull
fer una crida a tots els caldencs i caldenques, a tota
la comunitat educativa i també a tots els col·lectius
i entitats perquè empenyin en la mateixa direcció,
convençuts tots de que aquesta és la millor i més
noble de les tasques possibles: la de garantir una
bona educació per als nostres fills.
No m’oblido de les forces polítiques. Des de la institució que represento –l’alcaldia de Caldes- demano
que s’oblidin vells enfrontaments, que s’aparquin
les legítimes aspiracions i diferències i que des
d’ara, es vulgui acudir al consens que ha de presidir tota aquesta qüestió. Aquest és i serà el meu
principal compromís, juntament amb el de fer tot
el que estigui a les meves mans per aconseguir la
nova escola al més aviat possible.
Joaquim Arnó i Porras
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Es posen en marxa dues parades
més de l’autobús urbà
Dues parades més a Caldes, la gratuïtat per a majors de 65 anys, bonificacions
per a joves de 13 a 16 anys i per a persones amb un grau de disminució igual
o superior al 33%, empadronades a Caldes d’Estrac, i la tarifació única per a
desplaçaments amb altres mitjans de transport, són algunes de les millores
que s’han acordat entre els ajuntaments de Caldes i Sant Vicenç

Admesa a tràmit
la querella
contra l’anterior
concessionària
de la brossa
Les xifres de la recollida confirmen
la magnitud de l’estafa

E

l Jutjat d’Instrucció de Mataró ha admès
a tràmit la querella que a meitats de novembre va presentar l’Ajuntament contra
l’empresa Mare Nostrum SA, anterior concessionària del servei de recollida de brossa del municipi.
Segons fonts judicials, l’evidència dels fets
denunciats fa innecessària la compareixença immediata de l’Ajuntament a la causa,
mentre que els representants de l’empresa
han estat citats a declarar com a inculpats
a finals del mes d’abril d’enguany.

L

a línia d’autobús C-21, que fa el recorregut
entre Caldes i Sant Vicenç, augmentarà el
nombre de parades a Caldes amb dues de
noves a la part alta del nostre municipi, en
concret a l’entorn del cementiri i a Lluís
Companys. Com explica l’alcalde, Joaquim
Arnó, “les parades tindran senyalització
i marquesines i comptarem amb altres
avantatges importants en el servei de
transport públic”.
Aquestes novetats es basen en les
bonificacions que poden obtenir alguns
sectors de la població. En aquest sentit,
l’Ajuntament de Caldes està tramitant
una nova targeta de viatge gratuïta de
l’autobús municipal, que permetrà utilitzar
il·limitadament el servei de transport públic
urbà. La mesura beneficiarà les persones
jubilades i pensionistes, el col·lectiu de
persones en situació legal de discapacitat i
els nens i nenes fins als 16 anys. Per ser titular
de la targeta és requisit imprescindible
estar empadronat al municipi.
La targeta T-12 és un altre avantatge fruit
de l’acord, que consisteix en un títol de
transport per a nens i nenes de 4 a 12 anys
que els permetrà fer gratuïtament un nombre
il·limitat de viatges a la xarxa de transport
públic del sistema tarifari integrat (Metro,
FGC, Renfe Rodalies, Tramvia i Autobusos
urbans i interurbans), dins la mateixa zona
tarifària en la que resideixi el nen o la nena.

També hi haurà bonificacions
per a pensionistes, joves fins
a 16 anys i persones amb
disminució
Amb el nou conveni del transport, la
copropietat de la línia es comparteix amb
Sant Vicenç, i s’integra al sistema tarifari
integrat per a aquelles persones que es
desplacen a Barcelona i utilitzen algun altre
mitjà de la xarxa de transport públic.
“Caldes necessitava una millora del servei
i és a través d’aquest conveni que podem
donar resposta a les necessitats dels
nostres ciutadans”, assegura Joaquim Arnó.
Amb el nou servei de transport, el municipi
s’ha adherit a l’Agrupació de Municipis
titulars de Transport Urbà (AMTU) de la 2a
corona metropolitana de Barcelona, una
associació de municipis lliurement adherits
a la mateixa, que té per objecte la promoció
del transport públic urbà de les seves
ciutats, i de la mobilitat en general de la
regió metropolitana de Barcelona. “Això ens
permetrà disposar de recursos que gestiona
aquest organisme, com ara la instal·lació de
marquesines”, explica l’alcalde.
Totes aquestes millores de la línia C-21
s’aplicaran ben aviat, mentre l’Ajuntament
adapta aquestes mesures al nou servei.
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Entretant, a mesura que passen els mesos, les
xifres facilitades per la Planta de Tractament
de Residus van confirmant la magnitud de
l’estafa consumada. Gener de 2010: 103.540
kg tractats, per 144.420 l’any passat, és a dir,
pràcticament un 30% menys. Febrer de 2010:
88.560 kg tractats, quan l’any passat en foren també 144.260, o sigui, 40% menys. Xifres aquestes “absolutament escandaloses”
com ha afirmat el regidor de Medi Ambient i
Serveis Públics, Marcos Blàzquez.
Una de les xifres que més crida l’atenció
és que mentre la recollida la feia l’empresa
Mare Nostrum, les dades de recollida donaven un promig de 2,26 kg/dia per habitant, mentre que d’ençà que la recollida la
fa Cespa i es controla des de l’Ajuntament,
la mitjana és de 1,35 kg/dia.
“Estem escandalitzats davant la magnitud
que va adquirint el total de l’estafa. Molt
ens temem que en els propers mesos la
comprovació ens posi els pèls de punta
perquè els anys anteriors s’incrementava
molt la xifra de tones tractades al·legant
l’increment de persones que hi ha a Caldes durant el bon temps”, explica Marcos
Blázquez, “Ens fa l’efecte però, que també
estaven inflades, i molt...” .

Tota la
informació a
www.caldetes.cat

en portada

La nova escola de Caldes retornarà
els nens al centre del poble
Principi d’acord entre l’Ajuntament i la Generalitat per ubicar-la al costat de l’esplanada Muntanyà, espai en el qual
s’havia de construir 40 habitatges

Trenta-cinc anys després que l’Ajunta-

ment, presidit per Bonaventura Batlle,
aconseguís bastir l’actual edifici que
alberga el CEIP Sagrada Família, pràcticament tota la comunitat educativa de
Caldes està d’acord en que les instal·
lacions han arribat al límit de la seva
capacitat i rendiment.
Així ho creu també el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que considera que no val la pena
invertir més diners que els estrictament
imprescindibles al vell edifici de l’actual
centre escolar.
Per aquest motiu, el ple de l’Ajuntament
de Caldes, en la sessió celebrada el passat 29 de març, ha acordat demanar a
la Generalitat que construeixi una nova
escola, moderna i ben equipada, donant
així continuïtat a les gestions efectuades per l’alcalde prop de responsables
del Departament.

No es tracta només del previsible augment de l’escolarització d’infants en els
proper anys -Caldes compta amb un parc
vigent de 1.900 habitatges-, sinó de la racionalització dels usos, de la caducitat de
múltiples instal·lacions i de la necessitat
de nous espais, adaptats a les noves tecnologies i a les necessitats educatives.

planejament vigent ho fan inviable. Urbanisme de la Generalitat ho ha posat de
manifest rebutjant les reformes del Pla
Parcial del sector on hi ha el centre escolar, que feien possible l’harmonització del
creixement amb la presència de l’escola,
sense perills evidents per a l’alumnat assistent.

En un principi es veia possible reformar
l’edificació actual. Els governs anteriors
així ho anunciaven, intentant, en bona
lògica, mantenir el privilegiat entorn en
el que actualment està ubicada l’escola.
Actualment, el creixement demogràfic i
urbanístic, derivat de les previsions del

El Departament d’Educació de la Generalitat també ho ha vist així i ha traslladat
a l’Ajuntament la conveniència de bastir
una nova escola en un nou emplaçament.
L’Ajuntament ha presentat algunes opcions, però ràpidament un espai ha guanyat la partida. Es tracta de l’espai situat
al costat de l’esplanada Muntanyà, just
allà on el Pla General permet ubicar-hi 40
habitatges.

Comunitat educativa,
Ajuntament i Generalitat
estan d’acord en que l’edifici
actual ja no val
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Aquest emplaçament compta amb dimensionat suficient i està ben comunicat. La
plaça del davant i l’aparcament soterrat
que s’hi construirà, garantiran l’accessibili-

en portada
tat a un equipament que, sens dubte, també repercutirà en la revitalització comercial i social del centre del poble, juntament
amb la remodelació del Mercat Municipal,
els Banys Termals i la Fundació Palau.

Can Muntanyà és
l’emplaçament idoni per situar
la nova escola, ja que es troba
al centre del poble i gaudeix
de bona comunicació

Ara per ara, la tramitació està en els seus
inicis. Els primers estudis tècnics demostren la viabilitat del projecte, que compleix
amb tots els requisits exigits pel Departament d’Educació. Falta però, molt trajecte
i definir molts detalls. L’Ajuntament tot
just ha iniciat les negociacions per convenir, amb els propietaris afectats, els
termes del possible acord que permetrà
la construcció, i cal destacar que totes les
perspectives són favorables.
La nova escola no té data fixada. Ni tan
sols hi ha encara compromís en ferm. No-

L’Ajuntament ja ha sol·licitat
la construcció del nou centre
escolar
més els acords previs inicials i, per part de
l’Ajuntament de Caldes, tota la determinació del món. Així ho confirma l’alcalde,
Joaquim Arnó, que assegura que “l’escola
actual ja no ens val, s’ha fet vella. Caldes
necessita més i millors equipaments, i si
resulta que allà on està, és incompatible
amb el planejament urbanístic, doncs està
clar que Can Muntanyà pot ser el millor
dels llocs possibles”.
Joaquim Arnó es va reunir a mitjan mes
de març novament amb els representants
de l’AMPA del CEIP Sagrada Família, que
varen mostrar el seu suport a la iniciativa.
L’alcalde reclama ara la confiança en les
gestions que ja s’han fet i en les que es faran i demana suport a tots els agents socials, econòmics i polítics de Caldes. “Una
decisió com aquesta no es pren cada dia i
no pot ser motiu de confrontació perquè
afecta tothom. Consensuarem entre tots
els detalls de la proposta i també pactarem amb la Generalitat per a que la nova
escola sigui realitat al més aviat possible”,
anuncia Joaquim Arnó.
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L’Ajuntament considera injustificada
suspensió puntual del Pla Can Comas
Ja ha presentat recurs perquè considera que la DG d’Urbanisme s’ha extralimitat en les seves atribucions

L

a reacció de l’Ajuntament de Caldes en
relació a la resolució de la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) que
suspèn l’aprovació definitiva de la modificació del Pla General de Caldes a la zona
de Can Comas i de l’espai vinculat de Can
Vidal, al Camí Ral, fins que els promotors
i l’Ajuntament no presentin un text refós
amb modificacions, ha estat contundent.
Per una banda, el govern caldenc es
mostra sorprès perquè altra vegada el
posicionament de la CTUB contradiu la
postura que els seus directius i tècnics
havien mostrat durant el procés de negociació previ a l’aprovació per part del
plenari municipal –ja fa més de 18 mesos–, i per l’altra, la prudència inicial ha
donat pas a la indignació, un cop s’ha

Urbanisme contradiu el que
havia dit durant la negociació
del Pla i ara posa condicions
que abans no havia plantejat
pogut analitzar amb deteniment el contingut de la resolució.
Amb els dictàmens jurídics en mà, l’alcalde, Joaquim Arnó, ha manifestat que “la
Comissió d’Urbanisme s’ha extralimitat en
les seves funcions reguladores i ha dictat
resolució de suspensió de manera incorrecta, ja que els motius que argumenta no
són suficients ni urbanísticament ni legalment”, afegeix, “Com a molt, hauria d’haver demanat aclariments o majors concrecions allà on considerés, però en cap cas
dictar suspensió”.

La resolució de la CTUB
sobre Can Comas
La principal prescripció que conté la resolució dictada per la CTUB és la de concentrar les edificacions previstes a la part
baixa del sector, per així evitar un impacte visual global negatiu, ja força malmès,
segons diu la pròpia CTUB, per la construcció dels habitatges de Ca l´Arboix i del

carrer Companys (les de Prolhasa) al Turó
de Caldes, pujant cap al cementiri.
La CTUB considera que aquestes construccions ja executades “han suposat un
fort impacte sobre la imatge del municipi
atès que han descrestat el turó, han suprimit la vegetació en un punt molt visible i
són edificacions molt presents des de tot
el municipi que desvirtuen el model de
la població” i per aquesta raó assenyala
que en el cas de Can Comas cal limitar
l´ocupació de l´edificació per sota de la

L’Ajuntament sospita que el
canvi d’actitud d’Urbanisme
respon a pressions
polítiques i no pas a raons
urbanístiques i legals
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cota 70 (mitja alçada, més o menys la mateixa que els habitatges del Carrer de la
Mercè) i deixar lliure de sostre la part alta
dels terrenys perquè en cas contrari, això
“suposaria l’ocupació de la resta del turó
que encara es preserva”.
Aquesta prescripció de la CTUB demana
també que per poder preservar terreny
es redueixi la densitat d´habitatges a
construir o com a mínim es distribueixi
d´altra manera. La proposta presentada
parlava de 23 habitatges per hectàrea
(un total de 147 habitatges, 30 dels quals
HPO), superior en nombre però no en
ocupació de la que preveia el Pla General
del 1984 que era de 12 habitatges/Ha (77
habitatges en total, cap HPO). No obstant,
en ambdós casos el sostre a construir és
el mateix 12.800 m2. Dit d´altra manera,
la diferència que establia la proposta que
s´ha de modificar, no era de sostre edifi-

notícies

a i errònia la
s-Can Vidal

L’espai vinculat de Can Vidal
En relació a la reforma d’aquesta edificació situada al Camí Ral, la CTUB determina una obvietat com és la de que cal
que es preservi l’aspecte del conjunt de
Can Vidal atesa la seva inclusió en el Pla
de Protecció del Patrimoni del municipi.
La CTUB precisa aquesta necessitat de
preservació, malgrat enlloc digui que la
proposta presentada no ho faci. Afegeix
però, que el que sí falta en la documentació presentada és una major concreció
del detall de les actuacions que es podrien executar a Can Vidal.

Ennuig municipal

La preservació de Can Vidal
està garantida gràcies a
aquest Pla que permet la
seva rehabilitació, mantenint
els seus béns patrimonials.
Per això tenía i te informe
favorable de la Direcció
General de l’Habitatge

A la vista dels fets, Joaquim Arnó no amaga la seva decepció pel que considera
“comportament injust i perjudicial contra
els interessos del poble” de la Direcció General d’Urbanisme perquè “ha canviat de
criteri sobre el que havíem acordat i perquè ara s´atorga competències que per llei
no té, convertint en norma criteris subjectius i d´interpretació que, sospitosament,
en alguns punts, coincideixen exactament
amb les postures que a nivell local només

cable, sinó de tipologia dels habitatges.
Més habitatges, sí, però més petits.
Igualment, com a conseqüència d’aquestes
prescripcions, també se´n dicten d´altres,
com ara la de suprimir els 3.200 m2 de
sostre comercial que s’establien en la proposta per considerar-los situats en llocs
de poca accessibilitat, i la de definir millor
en un projecte posterior el traçat del vial
que ha d´unir la Riera amb els carrers de la
Mercè i Lluís Companys.
En contraposició amb aquestes dades, la
CTUB considera encertada la proposta
de canviar la tipologia dels habitatges a
construir, que en bona part passen a ser
plurifamiliars enlloc dels unifamiliars que
preveia l´anterior Pla General del 1984.
És a dir, considera que la construcció
d´habitatges, planta baixa i pisos, és millor que la de vivendes unifamiliars.
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La resolució dictada envaeix
competències municipals
a part de contenir força
errors. Per això l’Ajuntament
ja ha presentat recurs
han defensat els membres del grup municipal socialista de l´Ajuntament”.
L´alcalde s´ha mostrat “disposat a tot”
per defensar els interessos de Caldes, arribant fins i tot a demanar la intervenció
del conseller de Política Territorial i Obres
Públiques i Urbanisme, Joaquim Nadal.
Arnó creu que és possible que el que ha passat no sigui més que una maniobra política
partidista per a impedir, o si més no dilatar
en el temps, l’execució legítima d’aquesta
promoció, però sobretot, per a no permetre que es puguin facilitar habitatges de
protecció oficial (tutelats) per a gent gran
i joves de Caldes, així com per impedir la
construcció del nou casal de gent gran de
300 m2 a Can Vidal, evitant així la concreció
dels èxits assolits pel govern local abans de
les pròximes eleccions municipals.

notícies

L’Audiència Provincial absol Xavier
Camps del delicte de desobediència
El jutjat de Mataró l’havia declarat culpable arran d’una
denúncia interposada per l’Ajuntament a instàncies de l’alcalde
Joan Rangel
L’Audiència Provincial ha absolt Xavier Camps amb tots els pronunciaments favorables
i sense possible recurs, en sentència dictada el 16 de novembre passat i que el
present butlletí municipal Portada publica gairebé de forma íntegra, atesa la petició
de l’interessat i en justa correspondència a la publicació de l’anterior sentència
condemnatòria publicada a l’edició núm. 146 d’aquesta revista.
En aquest sentit, Portada vol deixar clar que, com a mitjà de comunicació institucional
que és, aquesta no és una pràctica habitual i que contràriament al que va passar quan
es va publicar l’anterior sentència, es limita a publicar-la en exercici de la llibertat
d’expressió, de la defensa del dret a l’honor de les persones i també per aplicació del
dret de rèplica contingut a la legislació vigent.

La Sindicatura
de Comptes
investiga els
comptes de
l’Ajuntament
de l’any 2004
Efectius de la Sindicatura de Comptes
s’han personat a les oficines municipals
per procedir a l’anàlisi i valoració de la
documentació acreditativa d’alguns
moviments comptables ocorreguts

L’ICAEN paga la subvenció que
quedava pendent per la reforma
de l’enllumenat públic
A meitats de març s’ha fet efectiu el cobrament de la subvenció que quedava per
cobrar de la reforma de l’enllumenat públic per part de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN). D’aquesta manera ha quedat
resolta i tancada aquesta qüestió que els
regidors de l’oposició havien col·locat en
el terreny de la polèmica, en presentar
una querella contra l’alcalde per pressumptes irregularitats en la tramitació
d’aquesta subvenció.
Precisament en relació a aquesta querella, l’Ajuntament ha fet públiques les següents consideracions:
UNA.- La querella presentada pel PSC
de Caldes ha estat admesa a tràmit,
però el Jutge ha decidit citar a declarar
l’alcalde i les altres persones només en
qualitat d’inculpats, no pas d’imputats,
per un tema de pressumpte falsedat
en document mercantil, deixant sense
efecte, per manca d’argumentació sòlida, les altres dues pressumptes imputacions de prevaricació i frau, tal com es
pretenia des del PSC.
DUES.- Inculpat vol dir que “algú” et culpa,
“imputat” vol dir que qui pressumptament
culpa és l’instructor del procediment, bé

durant l’any 2004, entre d’altres, de
l’activitat econòmica i comptable
dels Ens Locals de Catalunya, que en
el seu moment, el grup municipal de
CiU –aleshores a l’oposició– va posar
en coneixement d’aquest organisme
fiscalitzador.

El cobrament demostra
que les coses s’han fet bé
i que la denúncia del PSC
no té argumentació

Els

fets

que

s’investiguen

fan

referència, en concret, a pagaments
efectuats a proveïdors i companyies
de

subministrament

del

pavelló

poliesportiu municipal per part de
un jutge, o bé un fiscal. Serveixi aquest
important matís per donar llum sobre el
poc abast d’aquesta querella. Ben aviat,
quedarà suficientment demostrat i provat que no té cap fonament jurídic, ni cap
altra motivació real que no sigui la del filibusterisme polític amb què darrerament
s’actua des del PSC local.
TRES.- Des del més estricte respecte a
l’ordenament jurídic i mentre es resta a
l’espera del devenir de la instrucció que
practica el Jutge i de les seves decisions,
l’Ajuntament de Caldes també vol deixar
pública constància de la seva plena confiança en el recte procedir dels responsables polítics i treballadors municipals en
aquest afer i es reserva el dret de procedir
judicialment en contra dels qui sense proves els han acusat, mitjançant denúncia
i declaracions públiques, d’haver comès
delictes dels quals són del tot innocents.
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l’Ajuntament quan qui ho havia de
fer, per contracte, era l’empresa
titular de la concessió, Caldesport
SCP. També s’analitzen pagaments
a diversos familiars de regidors de
l’Ajuntament, les factures pagades de
manera presumptivament irregular
pel manteniment del Parc Muntanyà
i per l’execució d’alguns treballs de
la persona que llavors ostentava el
càrrec d’arquitecte municipal, així com
l’aparent canvi de destí no justificat
d’algunes subvencions concedides per
la Diputació de Barcelona.
L’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó, ha
manifestat la voluntat de facilitar la
feina a la Sindicatura de Comptes i no
ha volgut afegir més declaracions al
respecte, en espera de l’informe que
emetrà la Sindicatura un cop finalitzada
la investigació.

notícies

El tram final de la riera es
cobrirà abans de l’estiu
Les obres començaran després de Setmana Santa

L’

Ajuntament ha previst iniciar les obres del cobriment del
tram final de la Riera comprès entre els ponts del bassiot i del
costat de la via del tren, un cop es reobri l’entrada a Caldes per
la carretera N-II, després del període de Setmana Santa.
L’actuació preveu cobrir aquesta part final de la Riera amb un
entramat de fusta noble que permetrà ampliar la zona de vianants del Parc Joan Maragall i dels passejos.
Cal destacar que per a l’execució d’aquesta important obra per al
municipi, es podran produir talls de circulació de forma puntual
dels quals l’Ajuntament n’informarà degudament.

Renfe millora les condicions de l’estació de Caldes
Ja fa algunes setmanes que ADIF ha iniciat les obres

A petició de l’Ajuntament, ADIF, l’empresa que gestiona la xar-

xa ferroviària espanyola, ha començat les primeres feines per
renovar l’estació de rodalies de Renfe al nostre municipi. En
aquesta primera fase s’actua en la remodelació de les andanes,
que s’allargaran fins als 200 metres i s’alçaran fins a un total de
68 cm, per adaptar-les als nous combois que circulen per la línia
de rodalies del Maresme.
La segona fase del projecte, que s’executarà al llarg de l’any
2010, preveu la construcció d’un nou pas inferior entre les
andanes, la supressió dels passos de fusta, la instal·lació de noves
marquesines, la remodelació de l’edifici de l’estació, i la millora de
l’entorn amb la renovació de l’aparcament exterior amb parada
de bus i taxi, bicicletes i una zona d’aparcament ràpid.

Actuacions
en curs
L

es obres de construcció
d’un pas de vianants de
connexió entre l’estació de
Renfe i l’aparcament a tocar
de la carretera N-II encaren la
recta final. Un cop construïda
la vorera, els operaris centren
la seva feina en la col·locació
d’una barana de protecció per
als usuaris.
Pel que fa a l’aparcament
amb pèrgoles i plaques
fotovoltaiques, la imatge us
mostra el canvi radical que ha
sofert la visió d’aquest espai,
amb la instal·lació de totes
les pèrgoles. Les properes
actuacions en aquest sector
consistiran en la col·locació
de les plaques fotovoltaiques
i les seves connexions.
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agenda

Abril dia

ABRIL 2010
XVI PESOLADA
Del 12 de març al 2 de maig
Consulteu menús als programes específics i
al web: www.caldetes.cat
XVIII TALLER DE BONSAIS
Del 7 d’octubre al 16 de juny
Horari: dimecres de 20 a 22h a la caseta de
Can Muntanyà
Per a més informació: Tel. 93 791 36 96
(Aurèlia) i 616 239 018 (Joan Puig)
Organitza: Amics del Bonsai
EXPOSICIÓ DEL XVIII TALLER DE BONSAIS
Del 2 al 5 d’abril
Inauguració: divendres 2 d’abril a les 12h
Horari: de divendres 2 d’abril a diumenge
4 d’abril, d’11 a 14h i de 17 a 20h; dilluns 5
d’abril d’11 a 14h
Lloc: Equipament de Promoció Econòmica i
Cultural
Organitza: Amics del Bonsai
TALLER DE MANUALITATS
Tots els dimecres dels mesos de març i abril ,
de 16 a 18h a la Fundació Palau
Per a totes les edats, a càrrec de Pilar de Vilar
Cal fer inscripció prèvia a Serveis Socials
Tel. 93 791 00 05
Organitza: Regidoria de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
CURS DE SARDANES
Tots els diumenges, a partir de l’11 d’abril,
d’11:30 a 13:30h a l’esplanada de Can
Muntanyà
Organitza: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac
FUNDACIÓ PALAU
EXPOSICIÓ “La col·lecció d’un poeta. Els
dibuixos de la Fundació Palau”
Prorrogada fins al 5 d’abril de 2010
EXPOSICIÓ “Pau Oller, polièdric”
Des del 25 d’abril
Inauguració: diumenge 25 d’abril a les 12:30h
Horari: de dimarts a dissabte de 10:30 a 14h
i de 16 a 19h. Diumenges i festius de 10:30
a 14h
Organitza: Fundació Palau
COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS DE
CALDES D’ESTRAC
Podeu consultar les sortides, i altra
informació referent a la Colla, al web
http://webs.gegants.cat/caldesdestrac
ASSOCIACIÓ “EL SOMRIURE DELS NENS”
El primer diumenge de mes de gener, febrer
i març l’associació té una parada de venda
d’espècies, bijuteria i roba importada de
l’Índia al Parc Joan Maragall. La recaptació
va destinada a la construcció d’una escola i
orfenat a l’Índia.
www.elsomriuredelsnens.org
elsomriuredelsnens@hotmail.com
PETANCA
A les pistes de la platja del Bassiot
Melés els dissabtes a les 16:30h
Premi als dos primers classificats de cada grup.
Lliga del Burriach
Del 7 de febrer al 23 de maig
Es jugarà cada diumenge al matí
Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac

Divendres 2 d’abril
A les 10h, a les pistes de la platja del Bassiot
PETANCA. Campionat social gratuït
Formació de triplets per sorteig. Organització
i premis segons el nombre de participants.
Organitza: Club de Petanca Caldes d’Estrac
A les 12h, a l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DEL XVIII
TALLER DE BONSAIS
Organitza: Associació Amics del Bonsai de
Caldes d’Estrac
Dissabte 3 d’abril
A les 19h a la Sala Cultural
BALL POPULAR
Organitza: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac
Diumenge 4 d’abril
De 10 a 14h a la Unitat Mòbil ubicada a la
plaça de les Barques
VINE A DONAR SANG!
La donació de sang és un gest de civisme i de
responsabilitat vers el conjunt de la societat
Organitza: Banc de Sang i Teixits de
Catalunya- Delegació de Caldes d’Estrac;
Associació de Donants de Sang del Maresme
Amb el suport de l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac
D’11 a 14:30h al Parc Joan Maragall
PARADA DE PRODUCTES DE L’ÍNDIA
L’associació té una parada venda d’espècies,
bijuteria i roba importada de l’Índia al Parc
Joan Maragall. La recaptació va destinada a la
construcció d’una escola i orfenat a l’Índia.
Per a més informació:
www.elsomriuredelsnens.org
i elsomriuredelsnens@hotmail.com
Organitza: Associació “El somriure dels nens”
Dimecres 7 d’abril
A les 16h a la Fundació Palau
TALLER DE MANUALITATS
A càrrec de Pilar de Vilar
Per a totes les edats. Cal fer inscripció prèvia
a Serveis Socials. Tel. 93 791 00 05
Organitza: Regidoria de Serveis Socials
SORTIDA AL TEATRE
“La doble vida d’en John”
Organitza: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

Divendres 9 d’abril
A les 18:30h a la Biblioteca Can Milans
HORA DEL CONTE
“Contes universals” a càrrec de Lídia Clua
Organitza: Biblioteca Can Milans
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Dissabte 10 d’abril
A les 9h al Pavelló Poliesportiu Municipal
II VOLTA PATINATGE
Organitza: CEM
Col·labora: Regidoria d’Esports
A les 13h a l’esplanada de Can Muntanyà
PARTIT DE FUTBOL SALA (PRE-BENJAMÍ)
FS Caldes FC vs CEIP Cirera
Organitza: Club Caldes d’Estrac F.S.
Col·labora: Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
A les 19h a la Sala Cultural
BALL POPULAR
Organitza: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac
Diumenge 11 d’abril
Al matí a les pistes de la platja del Bassiot
PETANCA. Lliga Burriach
C.P. Caldes d’Estrac vs C.P. Mataró
Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac
D’11:30 a 13:30h a l’esplanada de Can
Muntanyà
CURS DE SARDANES
Obert a tothom
Organitza: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac
Dimecres 14 d’abril
A les 9h a l’Espai Jove de Caldes
TALLER MONOGRÀFIC: “Vols treballar a
l’Administració Pública? Saps com fer-ho?
L’objectiu del curs és adquirir les eines per
a conèixer l’oferta pública d’ocupació, els
requisits per als diferents perfils demandats i
les convocatòries obertes.
Places limitades. Confirmeu la vostra
assistència a ocupació@caldetes.cat o al
telèfon 93 791 05 88
Organitza: Regidoria d’Ocupació
“SORTIM A PASSEJAR”
Passejades en grup pel municipi dirigides a la
gent gran de Caldes.
Cal inscripció prèvia a Serveis Socials de
l’Ajuntament. Tel. 93 791 00 05
Organitza: Regidoria Serveis Socials
A les 16h a la Fundació Palau
TALLER DE MANUALITATS
A càrrec de Pilar de Vilar
Per a totes les edats. Cal fer inscripció prèvia
a Serveis Socials. Tel. 93 791 00 05
Organitza: Regidoria de Serveis Socials
A les 17h a l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural
XERRADA: “Avui pot ser un gran dia”
A càrrec de Francesc Fossas
Organitza: Àrea de Serveis Socials
Col·labora: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

agenda

a a dia
Divendres 16 d’abril
A les 19h a la Biblioteca Can Milans
LECTURA POÈTICA: “Alguns dels millors
poemes d’amor de la literatura”
Explicacions a càrrec d’Àngels Massisimo,
bibliotecària i llicenciada en literatura
hispànica. Els textos seran recitats per actors
amateurs.
Organitza: Associació de Dones de Caldes
d’Estrac
Col·labora: Biblioteca Can Milans
Dissabte 17 d’abril
A les 13h al Pavelló Poliesportiu Municipal
PARTIT DE FUTBOL SALA (PRE-BENJAMÍ)
FS Caldes FC vs Vaixell Burriac “A”
Organitza: Club Caldes d’Estrac F.S.
Col·labora: Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
A les 18:30h al Pavelló Poliesportiu Municipal
PARTIT DE FUTBOL SALA SÈNIOR (Preferent
Catalana)
Caldes d’ Estrac Futbol Sala vs.
P.B. Prosperitat – Nou Barris “A”
Organitza: Club Futbol Sala Caldes d’Estrac
Col·labora: Regidoria d’Esports
A les 19h a la Sala Cultural
BALL POPULAR
Organitza: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac
Diumenge 18 d’abril
A les 10h al Pavelló Poliesportiu Municipal
II FESTIVAL CATALUNYA AMB L’ÍNDIA
www.elsomriuredelsnens.org
elsomriuredelsnens@hotmail.com
Organitza: Associació “El somriure dels nens”
Col·labora: Regidoria d’Esports
D’11:30 a 13:30h a l’esplanada de Can
Muntanyà
CURS DE SARDANES
Obert a tothom
Organitza: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac
Dimecres 21 d’abril
A les 9h a l’Espai Jove de Caldes
TALLER MONOGRÀFIC: “La recerca de feina:
objectiu professional, autoconeixement i
motivació”
Objectiu del curs: treballar l’autoestima i
l’autoconeixement per a l’autocandidatura en
el procés de recerca de feina.
Places limitades. Confirmeu la vostra
assistència a ocupacio@caldetes.cat o al
telèfon 93 791 05 88
Organitza: Regidoria d’Ocupació
“SORTIM A PASSEJAR”
Passejades en grup pel municipi dirigides a la
gent gran de Caldes.
Cal inscripció prèvia a Serveis Socials de
l’Ajuntament. Tel. 93 791 00 05
Organitza: Regidoria Serveis Socials

A les 16h a la Fundació Palau
TALLER DE MANUALITATS
A càrrec de Pilar de Vilar
Per a totes les edats. Cal fer inscripció prèvia
a Serveis Socials. Tel. 93 791 00 05
Organitza: Regidoria de Serveis Socials
SANT JORDI 2010
Del 23 al 25 d’abril
Divendres 23 d’abril
De 10 a 13h a l’esplanada de Can Muntanyà
LA BIBLIOTECA SURT AL CARRER. Paradeta
de Sant Jordi
Organitza: Biblioteca Can Milans
VENDA DE ROSES
Al davant de l’estació, a càrrec de l’associació
“El somriure dels nens”
A la Riera, a l’alçada de l’esplanada de Can
Muntanyà, a càrrec dels alumnes de l’IES de
Sant Vicenç de Montalt
Les associacions de dones repartiran
exemplars de “Dona i Salut”, gentilesa de la
Regidoria de Salut de l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac

Dissabte 24 d’abril
A les 19h a la Sala Picasso de la Fundació
Palau
PRESENTACIÓ DEL PRIMER VOLUM DE LA
COL·LECCIÓ “Geografia literària dels Països
Catalans”
En commemoració del dia internacional del
llibre.
Amb presència de l’autor, Llorenç Soldevila.
Presentació a càrrec de Manuel Llanas,
president d’Arts i Lletres
Organitza: Associació Arts i Lletres
Col·labora: Fundació Palau
Patrocina: Ajuntament de Caldes d’Estrac
Diumenge 25 d’abril
A les 12:30h a la Fundació Palau
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ: “Pau Oller,
polièdric”
Organitza: Fundació Palau
A les 18h a la Sala Cultural
HORA DEL CONTE ESPECIAL SANT JORDI
Tot seguit
LLIURAMENT DE PREMIS DE LA XXVII
MOSTRA LITERÀRIA DEL MARESME. FASE
LOCAL
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac
Col·labora: Escola Bressol i Escola Sagrada
Família
Dissabte 24 i diumenge 25 d’abril
A les 10h al Pavelló Poliesportiu Municipal
CURS ESTATAL D’AIKIDO
Impartit pel mestre Kitaura vuitè Dan
Organitza: Aikido Estrac
Col·labora: Regidoria d’Esports
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Diumenge 25 d’abril
Al matí a les pistes de la platja del Bassiot
PETANCA. Lliga Burriach
C.P. Caldes d’Estrac vs C.P. Sinera
Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac
D’11:30 a 13:30h a l’esplanada de Can
Muntanyà
CURS DE SARDANES
Obert a tothom
Organitza: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac
EXCURSIÓ A QUERALBS I VISITA GUIADA A
VENTOLÀ
Per a més informació i inscripcions: Local de
l’Agrupació. Tel. 93 791 17 50
Organitza: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

Dimecres 28 d’abril
A les 9h a l’Espai Jove de Caldes
TALLER MONOGRÀFIC: “La recerca de feina
per Internet”
Objectiu del curs: conèixer els webs més
efectius en matèria d’oferta laboral i el
procediment per inscriure’s a ofertes de
treball.
Places limitades. Confirmeu la vostra
assistència a ocupacio@caldetes.cat o al
telèfon 93 791 05 88
Organitza: Regidoria d’Ocupació
A les 16h a la Fundació Palau
TALLER DE MANUALITATS
A càrrec de Pilar de Vilar
Per a totes les edats. Cal fer inscripció prèvia
a Serveis Socials. Tel. 93 791 00 05
Organitza: Regidoria de Serveis Socials
Divendres 30 d’abril
A les 18:30h a la Biblioteca Can Milans
HORA DEL CONTE
“Els altres Sants Jordis”
A càrrec de Carles Alcoy
Organitza: Biblioteca Can Milans
A les 19h a la Sala Cultural
XERRADA-TALLER: “Eficiència energètica a
casa”
A càrrec de Míriam Romero, geògrafa
ambiental
Organitza: Regidoria de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i Diputació
de Barcelona- Àrea de Medi Ambient

notícies

El web www.caldetes.cat, en
marxa!
Des

del passat 13
de març ja es pot
accedir al nou web de
l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac després d’un
procés de renovació de
disseny i continguts de
la pàgina. Aquest nou
portal municipal, www.
caldetes.cat, permet
un accés àgil als seus
continguts i ha millorat
considerablement les
prestacions de cara a
l’usuari. L’apartat de tràmits i gestions que es podran realitzar a través de la pàgina
web serà accessible en un futur pròxim, per tal que la ciutadania pugui realitzar
fàcilment tot tipus de gestions on line amb l’administració.

“Caldes en positiu”, nova
alternativa política local
P

ossiblement les properes eleccions municipals de la primavera del 2011 comptaran
amb una nova alternativa política, la candidatura que presenta Marc Vergés Ros,
presentada –segons el comunicat oficial emès per aquest nou grup– com “una
alternativa d’ideologia caldenca que proposa participació, diàleg i la implicació de totes
les ciutadanes i ciutadans, dels agents socials, de les institucions públiques i privades,
per treballar plegats a favor dels interessos comuns, els de Caldes”. A través del web
http://caldesenpositiu.bloc.cat es pot obtenir més informació sobre Caldes en positiu.

Mesura de la
contaminació
atmosfèrica
L

a Diputació de Barcelona ha
instal·lat a l’esplanada de Can
Muntanyà, prèvia sol·licitud de la
Regidoria de Medi Ambient, una
Unitat Mòbil (UM) per a la diagnosi
del medi atmosfèric. La unitat mòbil
és una furgoneta adaptada i equipada
amb diversos analitzadors automàtics
per conèixer la qualitat de l’aire que
ens envolta. A través d’aquest sistema
s’analitzen diferents contaminants
com les partícules, el diòxid de sofre,
el diòxid de nitrogen, l’ozó i compostos orgànics volàtils, entre altres, el benzè.
A partir de les dades obtingudes en aquest aquest punt de mostreig situat a l’esplanada,
i les dades existents a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica
de Catalunya (XVPCA), es poden interpolar els resultats i caracteritzar el municipi,
relacionant els valors dels contaminants atmosfèrics amb possibles focus emissors
(trànsit, indústries, etc.). També existeix la possibilitat d’analitzar la variació de les
concentracions de contaminants al llarg de l’any i la seva evolució mitjana diària.
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LA REGIDORIA D’OCUPACIÓ
IMPULSA UNS NOUS RECURSOS
PER TROBAR FEINA
La Regidoria d’Ocupació des del Servei Local
d’Ocupació posa en marxa un cicle de cursos
monogràfics gratuïts, orientats a facilitar
la recerca de feina a persones en situació
d’atur, que es duran a terme a l’Espai Jove de
Caldes entre els mesos de març i desembre.
Durant el mes d’abril s’han previst els següents cursos:
MONOGRÀFIC: L’OFERTA PÚBLICA
D’OCUPACIÓ
Vols treballar a l’Administració pública?
Saps com fer-ho?
Dia: dimecres 14 d’abril
Hora: de 9 a 11 hores
Lloc: Espai Jove de caldes
Objectiu del curs: com conèixer l’oferta
pública d’ocupació, els requisits per
als diferents perfils demandats, les
convocatòries obertes.
Places limitades
Confirmeu la vostra assistència a
ocupacio@caldetes.cat o al 937910588
MONOGRÀFIC: LA RECERCA DE FEINA:
Objectiu professional, autoconeixement i
motivació
Dia: dimecres, 21 d’abril
Hora: de 9 a 11 hores
Lloc: Espai Jove de Caldes
Objectiu del curs: treballar
l’autoestima i l’autoconeixement per
a l’autocandidatura en el procés de
recerca de feina.
Places limitades
Confirmeu la vostra assistència a
ocupacio@caldetes.cat o al 937910588
MONOGRÀFIC: LA RECERCA DE FEINA PER
INTERNET
Dia: dimecres, 28 d’abril
Hora: de 9 a 11 hores
Lloc: Espai Jove de Caldes
Objectiu del curs: conèixer els webs
més efectius en materia d’oferta laboral
i el procediment per inscriure’s a ofertes
de treball
Places limitades
Confirmeu la vostra assistència a
ocupacio@caldetes.cat o al 937910588

esports

Un total de 700 atletes confirmen la consolidació de
la Cursa Popular

La 21a edició de la Cursa Popular de Primavera es va celebrar el passat 14 de març amb un nou
èxit de corredors provinents d’arreu de Catalunya i l’Estat espanyol. La prova atlètica, inscrita
en la Federació Catalana d’Atletisme, i que compta a més amb el sistema de cronometratge
Championchip, ha esdevingut ja un referent en el món de l’atletisme
Muntanyà per tenir a punt tant les
acreditacions i dorsals per a l’inici
de la cursa, com els entrepans i
avituallaments un cop finalitzada.
El guanyador absolut de la 21a
Cursa Popular va ser Ricard
Fernández, del Canet Race 10K,
amb un temps de 32’46”, mentre
que la millor fèmina va ser la
Susana López, amb 38’12”. Els
premis als millors corredors
locals van recaure en Jean-Pierre
Escorihuela (49’52”) i Karolien
Coopman, amb 55’06”. A tots ells,
enhorabona!

E

l comentari generalitzat dels
participants recau especialment
en les bones característiques del
circuit de la cursa, així com la
bona planificació i organització a
través de la Regidoria d’Esports
i el Centre Atlètic Laietània. Així
ho confirmava un cop finalitzat
el recorregut, el periodista de
TV3, Xavier Bonastre, corredor
habitual a diferents proves
atlètiques, que enguany no es va
perdre la de Caldes.
A més de l’avituallament habitual
de la prova –un esmorzar a

base d’entrepà de botifarra–, i
l’animació per a nens i nenes amb
els tradicionals inflables, enguany
la novetat va residir en la zona de
massatge posterior a la prova, a
càrrec dels especialistes dels

Banys Termals de Caldes, que va
tenir una gran acollida entre els
assistents a la cursa.
Un gran nombre de voluntaris van
treballar des de primera hora del
matí a la zona de l’esplanada de Can

27 de febrer:
Caldes d’Estrac,
capital mundial del
patinatge artístic
sobre rodes

Fotos de Digital Productions

E

l passat 27 de febrer, el Club de Patinatge Artístic de la nostra vila va celebrar el seu 3r espectacle. Aquest cop, sota el títol Misteris d’Egipte, i
amb una fantàstica ambientació que ens transportava al Nil dels faraons, vam poder veure
evolucionar sobre la pista els diferents grups
de patinadors/res del nostre club juntament
amb els grups de xou d’El Masnou (subcampions
mundials), Sant Celoni (campions d’Europa, grup
petit), Tona (campions Skater Team Trophy Riccione), Olot (pentacampions mundials) i Arenys de
Munt. Tots ells ens van mostrar les noves coreografies amb les que esperen aconseguir aquesta
temporada els èxits d’altres anys. També van actuar la parella del nostre club, formada per Mariona Barot i Abel Ríos i, arribats expressament des
d’Itàlia, Lucca Tocco (sotscampió mundia) i Andrea Aracu (campió d’Europa).
Amb aquests espectacles en què es dóna un alt protagonisme als grups de xou, dels quals el nostre
país és capdavanter, el Club de Patinatge Artístic de Caldes d’Estrac pretén mostrar allò que és el seu
màxim objectiu: el treball en equip, l'amistat i la compenetració entre els patinadors/res a la pista,
independentment dels seus interessos personals i dels seus resultats en competicions individuals.
Per tant, podem dir que, si més no per un dia i vist l’alt nivell dels convidats aquest any, Caldes d’Estrac va esdevenir la Capital Mundial del Patinatge Artístic sobre Rodes.
Moltes gràcies als pares/mares, patinadors/patinadores, clubs, col·laboradors i patrocinadors.
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Primer “Aplec de
dojo” d’Aikido
català a Caldes
E

l passat dissabte dia 6 de febrer, va
tenir lloc al Pavelló Municipal de Caldes, el primer “Aplec de Dojo” de l’Associació Cultural Aikikai de Catalunya
(ACAC), organitzat per l’Aikido-Estrac,
amb la col·laboració de la Regidoria
d´Esports. Amb la participació de 12
mestres d’Aikido de diferents “dojos”
de tota Catalunya i amb una mitjana de 60 practicants, aquest “Primer
Aplec de Dojo” va ser un veritable èxit,
tant d´alumnes presents com de públic assistent.
El curs d’Aikido es va estructurar en 6
hores de pràctica -matí i tarda-, amb
classes de 30 minuts per cadascun dels
mestres. El regidor d´Esports i Educació, Joan Vázquez, va donar la benvinguda a mestres, alumnes i públic i va
destacar “el bon camí a seguir a nivell
esportiu, que es basa en el foment de
totes les disciplines esportives existents”. Els mestres d´Aikido-Estrac van
realitzar la darrera classe i van acomiadar el curs tot donant les gràcies a tots
els mestres i aikidokes presents.

promoció local

Carme Ruscalleda dóna el tret de sortida
de la 16a Pesolada
24 restaurants ofereixen el millor pèsol cuinat de la comarca

El diputat de Turisme, Carles Ruiz, va felicitar Caldes per la consolidació de la Pesolada
durant aquests setze anys de celebració del
certamen gastronòmic i va elogiar Caldes
com a destí turístic diferenciat "pels seus
pols d'atracció, les platges, el termalisme, la
cultura i, en especial, la gastronomia".

Carme Ruscalleda, la cèlebre cuinera

del restaurant Sant Pau, de Sant Pol, va
ser l’encarregada, juntament amb les
autoritats locals i dels gremis, de donar
el passat 11 de març, el tret de sortida
de la Pesolada de Caldes que enguany
agrupa 24 restaurants de 9 pobles de la
comarca. Els pèsols es podran degustar
fins al 2 de maig.

Per la seva banda, Carme Ruscalleda va
destacar la feina dels joves alumnes de les
Escoles de Turisme que havien participat al
concurs gastrònomic del pèsol de la floreta
i va animar els restauradors a seguir inventant noves receptes amb pèsols. “Si el Maresme ha de tenir una bandera, hauria de
tenir el color del verd del pèsol” va dir.
L'alcalde Joaquim Arnó, va donar per inaugurada la Pesolada, després d'agrair la participació dels 24 restaurants presents en
aquesta edició del certamen gastronòmic,
del qual va destacar Caldes com "el poble
que va prendre la iniciativa de dedicar unes

L'acte de presentació es va celebrar en
una Sala Cultural plena a vessar. Hi van
assistir alcaldes i regidors de la comarca, representants de la Diputació de
Barcelona –com el diputat de Turisme,
Carles Ruiz–, de la Generaltat de Catalunya i una delegació de l'Ajuntament
de Tolosa (País Basc), població amb la
que Caldes d'Estrac manté un intercanvi gastronòmic iniciat el passat mes de
novembre amb la celebració de la Mongetada popular.

jornades gastronòmiques per promocionar el pèsol de la floreta".
El lliurament de premis als millors cuiner,
cambrer i parella de cuiner-cambrer del
2n Concurs de Cuina de Pèsol –celebrat
durant tot el dia de la inauguració i en el
que van participar-hi escoles d'hosteleria
de Ripoll, El Vendrell, Calella i Barcelona-,
va donar pas al tradicional tast de pèsols
que ofereixen els restauradors. La gran
varietat de receptes elaborades amb el
pèsol de la floreta com a ingredient principal confirmen la seva destacada importància en gastronomia.
Podeu consultar els detalls dels menús
i preus a www.caldetes.cat –la pàgina
web de l’Ajuntament– o passant per
l’OAC, on podreu recollir el programa
imprès amb tots els detalls.
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promoció local

El Consorci de Viles
Termals es reuneix a
Caldes
El Consorci de Viles Termals de Catalunya va celebrar el
passat 3 de març, a Caldes d’Estrac, la seva Junta de Govern i
la Comissió Executiva

E

ntre altres qüestions, la Junta de Govern va ratificar el pressupost i el
Pla d’actuacions del 2010. Alguns dels objectius principals consistiran
en elaborar un Pla de desenvolupament de les viles termals catalanes,
que contindrà una diagnosi i l’anàlisi de la situació actual de les viles,
així com les diferents estratègies d’actuació i un Pla de comunicació
que s’implantarà en el termini d’un any.
Un altre objectiu important és fomentar la presència del Consorci
en l’àmbit de Catalunya i també europeu. Pròximament, està previst
de participar per primera vegada, i a través d’un estand propi, al
Saló Internacional de Turisme (SITC) que tindrà lloc del 15 al 18
d’abril a Barcelona. En aquest espai es promocionarà la nova marca
“Viles termals catalanes. Terra i Aigua” juntament amb el web www.
catalunyatermal.cat. A més, es mostrarà el reportatge promocional
de la vila i es facilitaran fulletons en 6 idiomes: català, castellà, anglès,
francès, alemany i italià, per tal de garantir la difusió dels atractius
turístics de les zones termals.
El Consorci de Viles Termals de Catalunya es va crear per impulsar i
promoure com a marca el termalisme català i potenciar aquest tipus de

turisme arreu. Fins a l’actualitat, s’ha creat la marca que promociona
les poblacions termals que formen part del Consorci i s’han establert
les bases d’actuació per a promocionar la marca i el nou web.
Actualment, formen part del Consorci les viles de Benifallet, Caldes
d’Estrac, Caldes de Malavella, Caldes de Montbui, El Vendrell, la
Garriga, Sant Climent Sescebes, Sant Hilari Sacalm i Santa Coloma de
Farners. Les nou poblacions pioneres esperen ampliar els membres fins
aconseguir la màxima representació d’indrets termals de qualitat dins
aquest projecte.
Un cop finalitzades les reunions, els representants del Consorci van
visitar les instal·lacions de l’hotel Balneari Colón, a través d’una
interessant ruta guiada que els va permetre gaudir d’aquest magnífic
centre de talassoteràpia de Caldes d’Estrac.

Caldes busca atreure el turisme familiar
La Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme ha impulsat una nova campanya a diverses publicacions catalanes amb
l’objectiu de promocionar Caldes com a destinació d’un turisme nacional creixent en els darrers anys. L’Oficina de Turisme a
l’Equipament permetrà atendre els visitants per oferir-los les diverses vessants per gaudir de la seva estança a Caldes d’Estrac

Aquestes

noves campanyes
–dissenyades per la Regidoria de
Comunicació– pretenen oferir la
vila com a destinació turística de
dos tipus, la familiar i, alhora, la
vessant cultural, històrica, gastronòmica i termal. “Malgrat la manca de dades que confirmin quin
és el tipus de turisme que ha acollit fins ara Caldes, apostem per
promocionar la nostra vila com
a marca de turisme familiar però
també intentem oferir el nostre
municipi com a centre d’atracció
cultural i històrica, paisatgística
i amb una oferta important en la
vessant del termalisme i la gastronomia”, explica el regidor de
Turisme, Àngel Rusiñol.

donar-li la possiblitat de gaudir de
Caldes des de múltiples vessants
com la cultural i històrica, amb la
ruta modernista, la ruta literària,
la Fundació Palau (que alberga el
Punt d’Informació Turística), els
centres d’interès arquitectònic,
les torres de guaita, etc. Altres
visions del nostre municipi
que atrauen molts visitants
són les que centren el seu

interès en el paisatge i l’entorn
natural relacionat sovint amb el
termalisme, i en el cas del turisme
familiar, les platges del litoral
caldenc i la seva proximitat a
Barcelona, influenciada per les
bones comunicacions existents.
Per últim, són molts els turistes
que s’apropen a Caldes amb la
referència de la gastronomia
local, que ofereix una àmplia

Ambdues campanyes es materialitzen amb anuncis a dues de les
publicacions d’abast català més
importants, Sàpiens i Descobrir
Catalunya. La imatge dels anuncis
és una continuïtat del fullet editat
en diversos idiomes que es va distribuir a la fira Termatalia (Ourense) el passat mes d’octubre.
La informació que s’oferirà al
visitant serà ben àmplia, per
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oferta en restauració i esdevé
un referent amb certàmens com
la Pesolada i la Mongetada (amb
mongetes del ganxet).
La nova aposta per la promoció
turística de Caldes sorgeix després d’haver aconseguit una Oficina de Turisme al municipi -un cop
enllestides les mancances existents per tal d’adequar a la normativa l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural-, integrada a
la Xarxa d’Oficines de Turisme de
la Generalitat de Catalunya . “Tot i
comptar amb aquest servei d’Oficina de Turisme, mantenim també
el Punt d’Informació Turística establert a la Fundació Palau”, anuncia el regidor, Àngel Rusiñol.
A partir d’ara, l’Oficina centralitzarà tota la informació turística que
s’oferirà al visitant del municipi,
malgrat el regidor de Turisme es
lamenta que “en aquests anys no
hem obtingut cap dada que ens defineixi el perfil del visitant turístic
de Caldes”, afegeix, “mentre s’elabora aquest estudi, però, volem
donar un impuls al turisme amb el
servei que ja es pot oferir des de
l’Oficina en aquests moments”.

notícies

Arriba la primavera amb una
plantada de plantes al renovat
Parc de les Ginestes

El programa
“Voluntariat
per la llengua”
presenta
les parelles
lingüístiques
E

l passat 10 de març, l’Equipament va acollir la
presentació de les persones que participen en
aquesta iniciativa d’intercanvi lingüístic que té
per objectiu proporcionar a les persones que
aprenen català un espai d’ús per practicar els
coneixements adquirits i assolir més fluïdesa
en l’expressió oral, al mateix temps que es
facilita la integració de les persones.
Durant l’acte de presentació es va poder
veure un audiovisual elaborat pel Centre
de Normalització Lingüística del Maresme
sobre l’experiència d’algunes parelles
formades a la nostra comarca dins d’aquest
programa, que endegat l’any 2003, compta
amb una participació del voltant de 500
persones cada any al Maresme.

E

nguany, la Festa de la Primavera es va celebrar al parc de les Ginestes, en un espai situat
al costat del cementiri de Caldes, completament renovat i condicionat per acollir noves
activitats com la festa que va donar la benvinguda a l’estació primaveral. Organitzada per
Arrels Cultura - amb la col·laboració de l’Ampa del CEIP Sagrada Família i el patrocini de les
regidories de Medi Ambient i Cultura- els assistents a l’acte, majoritàriament mainada, van
plantar herbes aromàtiques, ginestes i arbusts. També es inaugurar un faristol informatiu
sobre la Torre Vella, que va quedar instal·lat al parc.

“Amics del Teatre” prepara noves sortides
L’

entitat caldenca ja ha programat noves sortides per
gaudir d’espectacles diversos. Així, després d’haver assistit
el passat 3 de març al musical “Hoy no me puedo levantar”,
que va resultar tot un èxit de sortida que va acabar amb els
membres d’Amics del Teatre dempeus cantant i ballant les
cançons del grup Mecano, ara ja pensen en les properes cites
programades.
El matí de diumenge 25 d’abril, els Amics del Teatre aniran al
Teatre Poliorama de Barcelona a veure “El Món Màgic d’Oz”,
un teatre musical dedicat als infants, amb uns 30 actors en
escena. Un repàs a les aventures de la Dorothy i els seus amics l’Home de Llauna, l’Espantaocells i el Lleó.
Més endavant, cap al mes de maig i depenent de la cartellera, l’entitat caldenca vol organitzar una sortida a l’Auditori per gaudir d’un bon concert
de música. L’objectiu de l’Associació Amics del Teatre de Caldes d’Estrac és realitzar sortides a espectacles de diferents estils ( ja sigui còmic, de
text, musical, infantil,...) per tal que tothom pugui trobar en algun dels casos l’opció que més li agradi depenent de les seves preferències.
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Torna el festival
“Caldetes amb l’Índia”

Després de l’èxit de la passada edició, el Somriure dels

Nens organitza per al proper 18 d’abril la segona edició
del festival Caldes amb l’Índia, que se celebrarà al Pavelló
Poliesportiu Municipal, i en el que es podrà gaudir de
diverses activitats, entre les que destaca un gran dinar i el
1r Concurs de Fotografia amb l’Índia com a eix central. Per a
aquest concurs, l’entitat distribuirà importants premis als
tres primers guanyadors.
En el marc dels Jocs Interempreses, en els que ha participat
El Somriure dels Nens, els altres “Pep Guardiola”, “Leo
Messi”, “Dani Alves”, “Xavi Torres” i “Pichi Alonso”, en
representació de tot l’equip humà que fa possible el
divertit programa d’humor de TV3, Crackòvia, van mostrar
el seu suport i la seva complicitat amb aquesta iniciativa
solidària que també utilitza l’esport com a eina per
aconseguir els seus objectius.

sala de sessions

Acords del Ple extraordinari de l’1 de març de 2010
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST QUE HA DE REGIR
EN L’EXERCICI 2010. Un cop finalitzat el període d’exposició
pública, es desestimen les al·legacions presentades pel grup
municipal del PSC, de CCOO i d’Antonio Sánchez (arquitecte
tècnic).
La proposta s’aprova per sis vots a favor del partit de CIU i
quatre en contra del partit del PSC.
APROVACIÓ INICIAL DE L’ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 01/2010. Es fa una transferència de crèdit entre
diferents partides pressupostàries que no tenen vinculació
pròpia.
Queda aprovat per sis vots a favor del partit de CIU i quatre
en contra del partit del PSC.
APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT 02/2010. Es tracta d’una sèrie de factures per valor
de 82.116,28€, que han quedat sense consignació en l’exercici
anterior i es consignen al següent exercici.
Queda aprovat per sis vots a favor del partit de CIU i quatre
en contra del partit del PSC
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC I L’AJUNTAMENT DE
SANT VICENÇ DE MONTALT PER A LA MILLORA DEL SERVEI
PUBLIC DE TRANSPORT URBÀ.
El nou conveni del transport establirà dues parades més a
Caldes d’Estrac, a més de bonificacions per a persones majors
de 65 anys, de 13 a 16 anys i persones amb minusvalidesa del
30%. A més es podrà integrar la línia de transport urbà a la
tarifa única integrada.
Queda aprovat per sis vots a favor del partit de CIU i quatre
abstencions del partit del PSC.
APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A L’AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS
TITULARS DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ ( AMTU ). Adhesió

a l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà, que gestiona els
recursos que genera cap al propi municipi -com la instal·lació de
marquesines- i agrupa pràcticament tots els municipis de l’àrea
metropolitana que gaudeixen de transport públic.
Queda aprovat per sis vots a favor del partit de CIU i quatre
abstencions del partit del PSC.
APROVACIÓ DEFINITIVA DELS PLECS DE CLÀUSULES
TÈCNIQUES I ADMINISTRATIVES QUE HAURAN DE REGIR
EL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ
INTERESSADA I EXPLOTACIÓ DE LA PISCINA COBERTA,
GIMNÀS MUNICIPAL, ROCÒDROM I BAR RESTAURANT. Es
desestimen les al·legacions presentades pel PSC i es proposa
aprovar aquestes bases que representen un tràmit administratiu
important i que ha obtingut una elevada concurrència per a
gestionar algunes de les instal·lacions del complex esportiu
municipal.
Queda aprovat per sis vots a favor del partit de CIU i quatre
en contra del partit del PSC
APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES QUE HAURÀ DE
REGIR EN LA CONCESSIÓ DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL
SERVEI PÚBLIC DEL CEMENTIRI.
Queda damunt la taula per a un major estudi.
APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE
L’EXPEDIENT SANCIONADOR QUE RECAU SOBRE L’EMPRESA
SERVEIS I TRANSPORTS DE RESIDUS MARE NOSTRUM, S.A. Es
proposen les sancions per infraccions molt greus a l’empresa
que gestionava la recollida de la brossa i la neteja viària fins el
passat 10 de setembre, que ha estat objecte de denúncia per
part de l’Ajuntament, un cop apartada del servei per haver
detectat presumptes irregularitats.
Queda aprovat per sis vots a favor del partit de CIU i quatre
abstencions del partit del PSC.
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CiU també demana
una escola nova
per a Caldes
Els fets es precipiten. L’escola actual s’ha fet vella. Excepte
pocs, pràcticament tothom ho veu i hi està d’acord. Fins i tot
la Conselleria d’Educació. De fet, ja fa molt de temps que els
alumnes de Caldes hi treballen en inferioritat de condicions en
relació als dels pobles veïns que disposen d’escoles modernes i
ben equipades.
Durant massa anys de govern socialista, l’escola de Caldes ha
estat una assignatura pendent, quan no directament objecte
d’oblit. No cal tenir massa memòria per recordar proclames i
consignes d’alcaldes anteriors que argumentaven que l’escola
no era competència seva sinó de la Generalitat per justificar la
seva manca d’atenció.
No cal ara furgar en la ferida, però les coses són com són. Només
el canvi de govern a la Generalitat va obrar el “miracle” de que
el govern municipal socialista comencés a girar la seva mirada
cap a l’escola local, més enllà de l’estricte compliment del que
per llei li corresponia.
Ara, després de 34 anys, ha arribat l’hora de fer una
escola nova. Moderna, ben equipada, amb tots els serveis
necessaris i adaptada a l’entorn i a la realitat de Caldes, un
municipi amb creixement sostingut i amb una realitat social
diferent i canviant.
CiU manifesta el seu suport a la iniciativa de l’alcalde i dels regidors
de CiU i compromet tot el seu capital polític en aconseguir que
la nova escola sigui una realitat palpable al més aviat possible,
alhora que convida totes les forces polítiques locals i també tots
els col·lectius, entitats, associacions, empreses i persones a fer
el mateix, cadascú en la mesura de les seves possibilitats.

AVÍS
Tall de trànsit ferroviari a rodalies els dies 17 i 18 d’abril
Les obres de construcció d’un pas soterrat a l’estació de Rodalies de Sant Andreu de
Llavaneres provocarà aquest tall de circulació de trens al tram de la línia entre Mataró i
Arenys els propers 17 i 18 d’abril, que comportarà una modificació de serveis. Renfe ha
anunciat l’establiment d’un servei alternatiu per carretera, del qual informarà properament.
L’Ajuntament de Caldes informarà al web municipal, www.caldetes.cat, d’aquest servei
d’autobús alternatiu un cop Renfe informi sobre horaris i durada d’aquesta incidència.
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Paul Newman: la biografia
Shawn Levy

Nova York, 1967: Adam Walker, un jove
aspirant a poeta, estudiant de la Universitat
de Columbia, coneix casualment en una festa
un enigmàtic professor francès, Rudolf Born,
i la seva discreta i seductora parella. Aquest
encontre inicial es converteix en un triangle
pervers i, amb poc temps, desemboca en un
inesperat acte virulent que canvia el curs de
la seva vida. La trasbalsadora experiència
de joventut d’Adam Walker, els seus primers
aprenentatges sobre els misteris de la vida
–hi ha vicis, obsessions, violència i força
sexe-, recorren sinuosament les pàgines
d’Invisible. Una història que, explicada per
tres narradors, viatja en el temps entre 1967
i 2007 i se situa en llocs tan diversos com
Nova York, París o una remota illa caribenya, i en la qual Paul Auster transita
ben explícitament per la fina frontera entre realitat i ficció.

Hi ha poques mirades tan inoblidables com la
de Paul Newman. En el seu rostre apol·lini es
reflecteixen tots els matisos de la condició
humana al llarg d’una de les carreres
cinematogràfiques més brillants, sòlides i
coherents del segle XX. Tot el món recordarà
sempre els seus ulls blaus i el seu somriure,
però, qui va ser realment Paul Newman?
Shawn Levy, un dels més respectats crítics
de cinema nord-americans, construeix en
aquest llibre el primer gran retrat biogràfic
del llegendari actor. Amb un vigorós pols
narratiu, Levy ens n’explica els orígens a
Cleveland, els seus primers i difícils passos
com a actor de teatre i televisió, els seus
anys de formació al mític Actors Studio o el seu impressionant salt a la fama
gràcies a un paper que hauria d’haver interpretat James Dean, mort en un
accident de cotxe. També apareix aquí el Newman més desconegut: el seu llarg
matrimoni amb Joanne Woodward, la seva paternitat complicada (el seu fill
Scott va morir de sobredosi), la seva faceta d’empresari i la seva tardana però
brillant dedicació a la direcció cinematogràfica. El resultat és un apassionant
relat sobre la vida íntima i pública d’un gran actor, sobre les experiències d’un
gran home i, en definitiva, sobre el cinema i el món en el segle passat.

La llegenda de Sant Jordi
Lluís Farré; Mercè Canals
Aquesta és la història, nens, nenes i gent
gran, d’un drac, una princesa i un cavaller
galant! Nedeu entre els dibuixos, seguiu la
lletra fina. Dels dits dels peus al cap, tindreu
la pell de gallina! La llegenda de Sant Jordi
és una obra magníficament escrita per
Lluís Farré, il·lustrador, escriptor i enginyer
del paper, i fabulosament acompanyada
pels dibuixos de Mercè Canals. L’aventura
llegendària de Sant Jordi, el cavaller més popular de la nostra cultura presentat
ara en un conte amb escenes espectaculars, desplegables i textos rimats amb
molt sentit de l’humor.

Bel: amor més enllà de la mort
Care Santos
La Bel ja no reconeix el que formava el
seu món. Totes les persones que estimava
sembla que s’han convertit en estranys.
No sap què passa, però està disposada a
descobrir-ho, encara que hagi de suportar
les conseqüències de saber-ho tot. Si no,
podria perdre l’Isma, l’amor de la seva vida
per sempre. Una tornada li ve al cap: I’ll be
Ok, la cançó del grup McFly. La novel·la
explica la història d’una jove de 16 anys
que torna a casa després de patir un greu
accident en un parc d’atraccions. Abans
d’arribar a la meitat del primer capítol
coneixem el gran secret de la protagonista:
està morta. A partir d’aquest moment, la història s’articula com un “thriller” en
el qual la Bel haurà d’esbrinar la causa de la seva mort i les raons per les quals
els seu esperit encara està lligat a la vida terrenal. Tot això la conduirà a una
aventura on l’amor i la venjança són els únics protagonistes.

Activitats abril:
Divendres, 9 d’abril: Hora del conte, Contes universals, a càrrec de
Lídia Clua. A les 18:30h.
Divendres, 23 d’abril: La Biblioteca surt al carrer. Paradeta de Sant
Jordi. De 10 a 13h al parc de Can Muntanyà.
Divendres, 30 d’abril: Hora del conte, El altres Sant Jordis, a càrrec
de Carles Alcoy. A les 18:30h.

salut

Caldes d’Estrac participa activament en les donacions de sang
La sensibilització ciutadana i solidària, i per tant la consciència del
deure humanitari de donar sang,
juguen un paper molt important
en el conjunt de municipis de Catalunya, i això es fa patent en la
resposta positiva que molts d’ells
estan donant. No obstant, és molt
important que aquestes xifres es
vagin consolidant, per una banda,
i en alguns municipis, com és el cas
de Caldes, augmentin encara considerablement.
Si bé les comarques que conformen Catalunya queden encara
lluny de les 45 donacions per mil
habitants i any, que és l’índex
necessari que marca l’Organització Mundial de la Salut (OMS)
per assolir l’autosuficiència de
sang i derivats, centrant-nos en

el Maresme cal que les donacions
de sang encara són insuficients,
ja que el 2008, per exemple, encara no passàvem de 24,5 –amb
excepció d’alguns municipis, com
Arenys de Munt (62,94) o Santa
Susanna (58,03). Si parlem de Caldes d’Estrac, les donacions són
encara molt insuficients, tot i que
s’hi detecta un petit augment.
En efecte: Caldes d’Estrac que,
anys enrere, havia estat un dels
primers municipis del Maresme
en el rànquing de les donacions
de sang, havia anat baixant de
manera progressiva, fins situar-se
a l’extrem oposat d’aquest rànquing: 2,62 el 2007, per bé que el
2008 ja s’havia assolit un índex de
8,04. Aquesta forta baixada pot
haver-se degut a moltes causes, i

una d’elles, segurament, és que no
s’hagi produït el relleu generacional indispensable per assegurar la
continuïtat de qualsevol projecte,
i molt especialment en el tema
de les donacions de sang, en què
el factor edat és tan rellevant. El
darrer any, 2009, les donacions
han experimentat un fort increment, però és cert que partíem
de xifres tan baixes que no podem
cantar victòria, sinó més aviat persistir en l’esforç i intentar consolidar uns hàbits de donació que són
els que ens ajudaran a aconseguir
l’objectiu de recuperar el que Caldes havia estat en aquest tema.
Al poble, doncs, se’ns gira feina:
ens caldrà posar en joc l’empenta
que sempre ha distingit el nostre poble, i exercir activament la

19

nostra solidaritat: per un costat,
els que ja sou donants de sang
ocasionals convertint aquest
gest solidari en un costum periòdic, tot acostant-nos sempre que
puguem a fer donació d’aquest
bé, tan preuat i insubstituïble,
que és la nostra sang; per altra
banda, els joves, que fins ara no
havíeu donat mai sang per raons
d’edat, fent-vos donants des de la
majoria d’edat, quan el vostre cos
ja està preparat per fer-ho, i així
podreu, també en aquest aspecte
humanitari, mostrar la generositat que sempre ha caracteritzat
la joventut.  

Banc de Sang i Teixits
de Catalunya
Delegació de Caldes d’Estrac

NO FICCIÓ

Invisible / Paul Auster

NOVEL·LA JUVENIL

INFANTIL

NOVEL·LA

les recomanacions del mes de Can Milans

Resultando significativa la diferencia entre la premura de actuación desarrollada por el
ente administrativo cuando actuó en el trámite sancionador y la inactividad de dicha
administración municipal para resolver lo peticionado por el administrado.
Por otra parte, según es de ver en el expediente administrativo obrante en la causa,
las deficiencias observadas y que dieron lugar al decreto 13/03 fueron posteriormente
consideradas, por el ente municipal, corregidas mediante la aportación de documentación complementaria, extremo que confirma que las obras efectuadas -en su exceso o
falta de amparo de la inicial licencia- eran legalizables tal y como afirma el recurrente.
El posterior otorgamiento expreso en fecha 28.06.02 de la licencia complementaria así
lo confirmaría.
Pero, no es menos cierto por cuanto antecede, que de la prueba practicada en el acto del
juicio oral, cuyo relato de hechos es incompleto, no se desprende que la conducta (acta
17.05.02) del sujeto activo del delito objeto de acusación, el ahora recurrente -pues
resulta ser quien asumió no sólo la realidad de la legal representación de la mercantil
Tilia 99 SL sino también ostentar el dominio material del actuar de la misma- fuere de
resistente, obstinado y contumaz incumplimiento de una orden, decreto 180/02, que
tampoco lo era unívoca.
Máxime cuando sus olicitud expresa de aclaración de la concesión o no de la licencia,
de fecha 6.05.02, había sido cursada antes del mencionado decreto el cual sin embargo
en su resolución fecha 17.05.02, nada pronuncia obviiando cualquier manifestación al
respecto, y no sólo ello sino que no se le informa al solicitante, ahora recurrente, de la
resolución denegatoria de la concesión de licencia, hasta el posterior día 21.05.02, por
lo tanto después de las fechas 9, 10, 14 y 17 de Mayo de 2002; siendo por demás que
tal notificación se le efectuó cuando ya se había acordado dar traslado de lo acontecido
a la autoridad judicial penal po lo que ningún cumplimiento ante orden ya unívoca (decreto 192/02) se le permitió.
CUARTO.- Por cuanto antecede el recurso debe ser estimado y las costas procesales de
esta alzada y de la instancia declaradas de oficio.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación
FALLAMOS
Que, ESTIMANDO íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Xavier maría CAMPS SARDÀ contra la Sentencia dictada en fecha
2 de Octubre de 2006 en el Procedimiento Abreviado nº 268/04 seguido en el Juzgado
de la Penal nº 1 bis de Mataró, la debemos REVOCAR y REVOCAMOS, en el sentido de
absolverle del delito de desobediencia a la autoridad con todos sus restantes pronunciamientos favorables. Con declaración de las costas de oficio.
Notifíquese la presente Sentencia a las partes procesales con expresión que contra la
misma no cabe recurso ordinario alguno y devuélvanse los autos originales al Juzgado
de procedencia.
Así por nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
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Comunicat

de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac - Març 2010

En relació a la sentència del Jutjat de lo Penal número 1 bis de Mataró
Procediment abreujat número 268/04
Resum dels prinicipals continguts de la sentència

En Barcelona, a dieciséis de noviembre de dos mil nueve.
VISTO en grado de apelación ante la SECCIÓN NOVENA de esta Audiencia de Barcelona
el presente Rollo dimanante del Procedimiento Abreviado expresado en el encabezamiento procedente del Juzgado de la Penal que en el mismo lugar se cita, el cual pende
ante este Tribunal en virtud del/de los recurso/s de insterpuesto/s por la representación
procesal de Xavier María CAMPS SARDÀ, DNI 36887764L, contra la Sentencia dictada
en dichas actuaciones el día 2 de octubre de 2006 por el/la SR/A Juez de dicho Juzgado,
siendo Ponente la Ilma Sra. Dª Montserrat Birulés i Bertrán, que expresa la decisión del
Tribunal.
HECHOS PROBADOS
SE ACEPTAN, con la adición siguiente de los siguientes hechos:
- en fecha 31.01.02, por la representación de Tilia 99, SL se formuló solicitud de licencia
complementaria, en la primera quincena de febrero de 2002 presentó el proyecto de
reforma interior requerido, con aportación de planos de las pertinentes modificaciones,
y en fecha 16.02.02 liquidó al Ayuntamiento los derechos pertinentes dimanantes del
referido trámite.
- en fecha 6.05.02 la representación de Tilia 99 SL presentó escrito que fue sellado por
el registro municipal del Ayuntamiento de Caldes d’Estrac interesando se pronunciase
acerca de la situación de concesión por silencio administrativo de la licencia en cuestión
solicitada ya en fecha 31.01.02, sin que obtuviera respuesta a su solicitud hasta su notificación, denegatoria, en fecha 21.05.02.
- previamente, en fecha 17.05.02, el Alcalde presidente del Ayuntamiento de Caldes
d’Estrac dictó decreto 192 por el que entre otros extremos acordó dar traslado al juzgado de Guardia que lo ejercía en fecha 14.05.02 a efectos de instrucción penal de los
hechos si procediere.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Únicamentese aceptan los fundamentos jurídicos que no contradigan los siguientes.
PRIMERO.- La representación procesal del condenado en la instancia disiente de la
Sentencia allí dictada interesando en primer lugar su libre absolución por vulneración
del principio constitucional de presunción de inocencia por entender que la prueba practicada no generó la de cargo necesaria para hacer decaer la protección constitucional
ya mencionada. Y en segundo lugar aduce quebranto de normativa ex art. 556 CP por
cuanto la actuación extralimitada de la Autoridad Municipal generaron la pérdida de la
necesaria legitimación para recabar la obediencia o cumplimiento debido a los requerimientos efectuados y finalmente alegando la no concurrencia del elemento subjetivo del
injusto en cuanto no concurría dolo en su conducta, siendo por demás que el decreto
180/02 carecía de la advertencia de las consecuencias legales en el orden penal caso de
desobediencia.
SEGUNDO.- El recurrente insiste en el error padecido por el Ilmo. Sr. Juez a quo, en
cuanto a que el primer decreto lo acató inmediatamente y que en tal período dado que
las modificaciones a su entender leves introducidas permitían, al no comportar aumento del volumen de edificabilidad, su legalización mediante simple notificación, así lo
efectuó. Al tiempo que expresamente interesó que dicha adecuación de la licencia a lo
comunicado le fuera expresamente reconocido por el ente municipal por transcurso del
pertinente plazo de silencio administrativo, sin que siquiera se le contestase tal petición.
Por lo que el segundo decreto 180/02 en su reiteración conminativa estaba huero de
fundamento legal y carente le legitimación compulsiva.
Y, examinada el acta, la sentencia y el testimonio elevados es de ver que ciertamente tras el acto del juicio oral quedó probado que, mediante el decreto municipal núm.
13/02, se ordenó al titular de la licencia “Tilia 99 SL” la suspensión de la ejecución de
obras, otorgando al efecto el plazo legal de dos meses para ajustar las obras realizadas
a la licencia 49/01 ya otorgada, o bien para solicitar nueva licencia, ello a la vista de que
las realizadas excedían del ámbito de la otorgada al afectar a toda la vivienda.
Asimismo quedó probado, en virtud del expediente administrativo aportado a la causa,
que en el mismo no existe constancia de inicial desobediencia a los extremos preceptuados en el decreto 13/02.
A mayor abundancia sólo constan actas policiales de hallarse las obras en ejecución a
partir de 9.05.02 y 14.05.02 en adelante -actas estas sí que fueron ratificadas en el acto
del juicio oral por los agentes de la Policía Local 1003 y 1006 de Caldes d’Estrac. Siendo
por lo demás significativo que la primera acta se levantó antes de ser notificado el decreto 180/02, es decir, antes de que surtiera legalmente efecto máxime cuando además
en el mismo se concedían 48 hs para cumplir lo ordenado, por lo que abarcando días
inhábiles, como así lo puso de relieve el acusado siendo ello dato objectivo constatable
resultaría que incluso la fecha de la segunda acta, el acusado ahora recurrente aún no
se hallaría dentro del plazo conferido.
Así pues no sólo la acusación no acreditó la existencia inicial desobediencia, de la que
traería causa el decreto 180702 en orden a no suspender la obra a partir del siguiente
día al de la notificación del mencionado decreto, sino que, por el contrario, indiciariamente asiste la razón al recurrente en cuanto a su inicial acatamiento de la orden
de suspensión contenida en el decreto núm. 13, de fecha 15.01.02 que se notificó al
interesado en fecha 24.01.02, y a que el incumplimiento denunciado por los servicios
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municipales era subsanable mediante la aportación de los planos correspondientes, según es de ver en informe técnico referido por los organismos del mismo Ayuntamiento
de fecha 16.10.01, obrante al f. 326 de la causa, así como escrito de alegaciones, (vid
f 113) ratificado in extenso, en su contenido y competencias, por la testifical prestada
por su emisor arquitecto Sr. Solé Belsaduch.
Así como de la documental aportada quedo probado que, en el período de dos meses
conferido concretamente en fecha 31.01.02, por la representación de Tilia 99 SL se cursó solicitud de licencia complementaria al tiempo que en el mes de febrero de 2002 se
presentaba el proyecto de reforma interior requerido con aportación de planos refectorios de las pertinentes modificaciones, a su entender legalizables, liquidando al propio
tiempo la titular de la licencia de fecha 16.02.02, al Ayuntamiento los derechos pertinentes dimanantes del referido trámite desarrollado.
Todo ello devino igualmente confirmado en autos, bastando el examen del contenido
del propio decreto 192/02, obrante a los fs 22 y ss de la causa, dondes se está en reconocer que dentro del mecionado plazo, la mercantil requerida presentó la documentación referida si bien en fecha 19.03.02 el Arquitecto Municipal informó la necesidada
de requerir otra vez al recurrente de unión de documentación complementaria a la ya
aportada, para justificar determinados aspectos técnicos de la obra a legalizar. Extremo
que fue notificado a la titular de la licencia en fecha 25.04.02, en consecuencia ello lo
fue con posterioridad a la fecha de alegada adquisición, por silencio administrativo -ex
arts. 89.3, 81, 75.2 y 75.4 del decretio 179/95 de 13.06- de la licencia solicitada por
silencio adminitrativo sostenible haber quedado sin efecto la suspensión inicialmente
impuesta y aceptada.
Por lo que, de conformidad con el acervo probatorio desarrollado ante el Juez enjuiciador,
la apariencia de buen derecho en cuanto a conceptuar presuntamente concedida, por
silencio administrativo, la referida licencia tenía un fundamento más que suficiente.
Tales extremos documentados debían haber sido analizados en concordancia con las
testificales prestadas por los agentes de la Policía Local en el acto del juicio oral y en las
que confirmaron que ciertamente el ahora recurrente en todo momento les advirtió de
considerar hallarse obrando legalmente al amparo de la licencia otorgada por silencio
administrativo.
El ahora recurrente, de modo formaly expreso, puso en conocimiento, al Ayuntamiento,
tanto los extremos fácticos ya conocidos por el ente municipal en cuanto obraban en el
expediente administrativo de la licencia 49/01, cuanto de los jurídicos a su parecer dimanantes de los mismos interesando se pronunciase acerca de la situación de concesión
por silencio administrativo de la licencia en cuestión. No obstante ello, sin nada resolver
al respecto y sin efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a existencia o no de silencio administrativo o interrupción del mismo o inaplicabilidad en su caso en la materia
(puesto que el decreto 193/02 en el que sí se pronuncia es de posterior fecha -17.05.02
notificado el día 21-) e insistiendo en la imputada carencia de licencia y suspensión en
su día acordada, por la Alcaldía se dictó en fecha 9.05.02 decreto núm 180/02 reiterando la inicial suspensión cautelar de las obras -sin tomar en consideración que la consecuencia anterior de concesión por silencio administrativo implicaba el levantamiento
de la suspensión inicial- otorgó a Tilia 99 SL al efecto un improrrogable plazo de 48 hs,
constando dicho decreto notificado en fecha 10.05.02, y siendo el denunciado incumplimiento de tal decreto, con requerimiento de suspensión de las obras, el motivo de la
posterior denuncia y objeto final de condena por delito de desobediencia.
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