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Aquesta és la nostra premissa, com us he explicat més
d’una vegada. Servei a tots vosaltres, perquè sou
vosaltres, veïns i veïnes, qui feu que Caldes sigui un
poble. Treballem per aconseguir aquesta fita i, després
de totes les negociacions que dia rere dia mirem de tirar
endavant des de l’Ajuntament i que s’encaminen a
millorar el nostre poble i el vostre benestar, em complau
explicar-vos que per a l’any vinent hem decidit no
augmentar la pressió fiscal i hem congelat els impostos
just en l’actual època de crisi econòmica que
malauradament patim. És una satisfacció per al govern
de Caldes tenir la possibilitat d’alleugerir aquesta situació
de recessió, si bé altres administracions aprofiten per
a fer tot el contrari: pujar els impostos.

Un altre fet que reflecteix la nostra voluntat de servir a
les persones -i que també manté lligams amb el
cobrament d’impostos- ha estat, com ja us avançàvem
en l’anterior Portada, la denúncia que ben aviat
presentarem contra l’empresa concessionària de la
brossa per totes les presumptes irregularitats comeses
en el servei. Mentre els juristes fan la feina que els
pertoca, vull fer-vos saber que fa molt temps que
treballem en aquest assumpte i fins que no hem obtingut
les dades que ens han portat a prendre decisions, hem
mantingut en secret la nostra tasca al respecte. I també
ho hem fet per tots vosaltres. Quan es recull la brossa
i es porta a cremar i entren més tones de les que a
Caldes ens pertoca per les característiques del poble
que tenim, no fa falta informes ni expedients que ho
corroborin. Les dades canten, com diuen alguns. I no
és just que vosaltres acabeu pagant una elevada taxa
de recollida de brossa quan algú presumptament es
dedica a afegir-ne de més al nostre camió perquè ens
en fem càrrec tot i que no la generem.

Finalment, deixeu-me que feliciti l’Associació “El Somriure
dels Nens” per haver aconseguit el repte que s’havien
proposat, la recent construcció d’una escola al nord de
l’Índia amb el fons recaptat a Caldes i a d’altres indrets.
La tasca de l’entitat caldenca és ben lloable i em prenc
la llicència d’expressar als seus membres, en nom propi
i de tot Caldes, l’orgull que sentim en veure la bandera
del nostre poble onejant en aquells paratges. Us animo
a continuar amb la vostra feina perquè iniciatives com
la vostra fan possible que Caldes d’Estrac es conegui
més allà de la comarca i el país, traslladant l’esperit
solidari que tots portem dins als llocs més necessitats
d’arreu del planeta. Moltes gràcies.

Joaquim Arnó
Alcalde
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Servei a les persones
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La zona blava assoleix els seus objectius
Amb només un any de funcionament de les zones blaves, s'està aconseguint més rotació de vehicles. El sistema
de pagament via telèfon mòbil ha estat una millora important per a l'usuari i ha augmentat significativament
l'eficàcia i el compliment de la normativa.

notícies

L’estiu de 2008, l’Ajuntament de Caldes va implantar el servei
públic d’estacionament de vehicles en zones especials i
determinades de la via pública sota control d’horari limitat,
conegut com a zona blava, com a mesura que garanteix la
rotació de vehicles, un problema per al municipi durant els
caps de setmana i l’estiu.

Després d’un temps d’experimentació i mentre el consistori
caldenc enviava els distintius als veïns de Caldes –exempts de
pagament– el govern municipal recollia les aportacions
realitzades pels ciutadans i establia l’horari d’estacionament
de 9 a 13h i de 16 a 20h tots els dies de la setmana. La tarifa
de l’estacionament en zona blava és la que estableix l’ordenança
fiscal corresponent.

El mes de març de 2009, Caldes estrenava
un sistema pioner per fer efectiu el
pagament de la zona d’estacionament amb
horari limitat, la zona blava, a través del
telèfon mòbil. L’operativa perquè l’usuari
faci efectiu l’import és tan senzilla com
enviar un sol missatge de text (SMS) –el
seu cost és de 0,15 euros+IVA en tots els
operadors– indicant el nom de la localitat,
el temps d’estada desitjat i l’identificatiu
de la matrícula. Els controladors de la zona blava i els mateixos
usuaris reben un missatge de confirmació amb un localitzador
per saber exactament on és el vehicle i l’hora de finalització de
l’estacionament.

Durant el període de temps de vigència d’aquest novedós
sistema–de març a setembre- s’han registrat un total de 2.545
transaccions  per pagar la zona blava a través del telèfon
mòbil, amb una facturació de 4.887,26  per a l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac.

Els punts més àlgids quant a recepció de missatges de mòbil
han estat els mesos de juliol i agost amb 584 i 835 missatges
rebuts, coincidint amb l’època estival i l’arribada del turisme
d’estiueig al municipi. Segueixen –quant a nombre de
transaccions realitzades– els mesos de juny (351), maig (235),
setembre (199), març (164) i abril (156). Segons les dades
obtingudes, l’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó afirma que “es

demostra l’encert en la implantació del sistema
perquè representa un servei a l’usuari en
nombrosos avantatges en la forma i el temps
de realitzar el pagament”.

La recaptació de la zona blava ha estat de
119.122,10  dels quals 4.887,26  (un 4,25%)
corresponen al sistema de pagament a través
del mòbil. Des de la implantació de la zona
blava “hem aconseguit ja l’objectiu de garantir
la rotació de vehicles i ja se’n fa un ús més
racional per part d’aquelles persones que

vénen de fora”, explica l’alcalde, que apunta que “la recaptació
obtinguda de la zona blava –119.122,10 – ens permet congelar
els impostos per a l’any 2010, una notícia excel·lent per als
nostres veïns que ens satisfà enormement a tot l’equip de govern”.

Els majors ingressos
obtinguts es destinen a

inversions necessàries per al
poble i també a facilitar la
congelació dels impostos



en portada
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El govern congela
els impostos per a
l’any 2010

L’alcalde, Joaquim Arnó, va presentar les
ordenances, taxes i preus públics per a
l’any 2010 destacant el manteniment dels
preus per no augmentar la pressió fiscal
dels contribuents. Ho va justificar pels
temps de crisi en què vivim i també per
l’obtenció d’ingressos per altres vies –com
per exemple, la recaptació de la zona blava
d’estacionament de vehicles–, a més de la
revisió de la majoria de concessions
municipals.

L’alcalde va explicar que només amb
aquestes actuacions ja es justifiquen els
canvis efectuats en la gestió de l’Ajuntament
que l’han dotat d’una major eficàcia i d’una
molt millor eficiència econòmica. “Per
primera vegada en molt anys, tot i estar en
època de crisi, a Caldes no apujarem els
impostos, al contrari del que sí fan alguns”,
en al·lusió a la pujada prevista pel Govern
Espanyol del PSOE.

El Ple de l’Ajuntament celebrat el passat 28 de setembre va aprovar, amb l’abstenció del
PSC, la proposta de l’equip de govern de no apujar els impostos per a l’any que ve. Així,
les ordenances, taxes i preus públics per a l’any 2010 mantenen els seus imports actuals,
i només introdueixen noves i millors bonificacions

Les ordenances aprovades contemplen, a
més, algunes bonificacions com en el cas
de la recollida de residus, amb ajuts de
fins al 25% per als contribuents que
acudeixin a la deixalleria, o una bonificació

del 25% en l’IBI, per la instal·lació de
plaques tèrmiques en edificis que siguin
objecte de reforma o restauració.

L’alcalde va explicar que “les bonificacions
que introduïm són les que estableix el Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals 2/2004
de 5 de març”, en resposta a la petició del
grup del PSC, a l’oposició, que plantejava
les bonificacions també en casos
d’instal·lació d’altres sistemes de producció
de calor.

Va ser en aquest punt que, davant la falta
de criteri i d’argumentació consistent per
part dels regidors que s’oposaven a la
congelació d’impostos, l’alcalde va haver
d’explicar de forma molt pedagògica les
diferencies tècniques i administratives entre
taxa, ordenança i preu públic, per tal que
quedés clar que les bonificacions
proposades eren les úniques que es podien
introduir legalment.

Percentatge d’augment de l’IBI i la brossa respecte a l’IPC (2003 -2010)
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La voluntat del govern de Caldes és mantenir els impostos per sota de l’IPC

BONIFICACIONS

Impost de Béns Immobles (IBI)

25 % de bonificació de la quota de l’impost
els qui adaptin instal·lacions de sistemes
d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia
provinent del sol, en edificis que siguin
objecte de reforma o restauració

Brossa

25 % de bonif icació a tots  e ls
contribuents que portin els residus
municipals generats a la deixalleria,
sempre en el seu horari  normal
d’obertura, un mínim de 12 entrades l’any
o 24 vegades l’any a la deixalleria mòbil.
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Sorprenentment el PSC
recolza l’empresa infractora i

causa estupor entre els
assistents al Ple

El passat Ple del mes de setembre de
l’Ajuntament de Caldes va tractar, entre
altres, aquest tema i va ser el propi alcalde,
Joaquim Arnó, qui va exposar els fets que
van provocar la decisió, totalment avalada
per les investigacions efectuades i per la
documentació aportada, i va sol·licitar a
l’oposició el seu recolzament pels
interessos de Caldes, “es tracta d’un
problema greu, de conseqüències encara
no determinades però segur que
importants, que ens afecta a tots i que ens

El govern ultima la demanda contra
la concessionària de la brossa
Els serveis jurídics contractats per l’Ajuntament procediran ben aviat a interposar la demanda contra l’empresa Mare Nostrum S.A.,
concessionària de la recollida de brossa i neteja de platges a Caldes, després de que es detectessin un cúmul de presumptes irregularitats
en el servei, així com en la facturació de la brossa tractada a la Planta Incineradora de Mataró. El ple de setembre va centrar un
debat entre govern i oposició que, insòlitament, va defensar el paper de l’empresa infractora

ha obligat a actuar sense perdre més
temps”, va anunciar.

El PSC, sorprenentment, no va acceptar la
invitació i va optar per defensar el paper
de l’empresa amb arguments genèrics que
varen ser rebutjats de ple per l’alcalde, que
va qüestionar el paper dels regidors de
l’oposició als qui va preguntar “vostès de
quina part estan, de l’empresa o dels
ciutadans de Caldes?”, i va assegurar que
“l’empresa que vostès defensen ha cobrat

totes les factures que ha presentat fins ara
i per tant, no es pot queixar del tracte rebut,
al contrari de nosaltres, que sí hem estat
enganyats”.

L’alcalde va explicar que “hem hagut de
cessar l’empresa perquè no podem
permetre que es carregui a tots els
ciutadans de Caldes tones i tones de residus
que no generem”, i va explicar les
presumptes irregularitats comeses per
Mare Nostrum S.A. “serveixi d’exemple
que el 17 de setembre de 2003 el camió de
recollida de brossa, va entrar a la Planta
de Tractament un total de 7 vegades amb
més de 30 tones de residus, mentre que
ara, set anys després, n’entrem una mitjana
de 4 tones diàries.

“Em pregunto quina mena de control
exercien vostès...”, va etzibar l’alcalde als
regidors de l’oposició, que no varen saber
què contestar. Arnó també va destacar que
“des del canvi d’empresa –ara CESPA
cobreix el servei, de manera provisional–,
en dues setmanes ja hi ha hagut una

diferència de 24 tones de menys, que
representen més d’un 30% del que se’ns
imputava per dia”.

L’alcalde també va recordar que “per culpa
d’aquesta major quantitat de tones, Caldes
ha hagut de pagar durant anys el major
preu que la Planta aplica als ajuntaments
que s’excedeixen de tonatge”.

Finalment, davant de totes aquestes dades
va concloure dient que “cadascú es
posicioni al lloc que cregui oportú, si al
costat dels ciutadans i de la justícia, o al
costat d’una empresa que no ha complert
el que havia signat, però després cadascú
haurà de responsabilitzar-se de les seves
decisions i en el seu cas –dirigint-se als
regidors socialistes– ho hauran d’explicar
als caldencs que avui, sincerament, de ben
segur no entenen el que vostès estan fent”.

EL FRAU DE LA BROSSA SALTA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

El contenciós de la brossa a Caldes ha despertat l’interés dels mitjans de comunicació. Us
oferim alguna de les mostres del tractament d’aquest tema al El Periódico de Catalunya,

en l’edició del dia 5 d’octubre, i l’enllaç al Telenotícies de TV3 del dia 13 d’octubre
TV3, consulteu http://www.3cat24.cat/video/1544829/altres/TN-comarques-Barcelona-13102009
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La sentència que en el seu moment va
dictar el Jutjat de Mataró, ha esdevingut
ferma sense que cap dels al·legants
presentés cap mena de recurs. D’aquesta
manera, se salva el darrer obstacle legal
i ara, l’Ajuntament ja pot actuar per a
reclamar als anteriors concessionaris del
poliesportiu totes les factures pagades
indegudament i també totes les despeses
ocasionades per la seva mala gestió.

La sentència dictada, a més de desestimar
el recurs que en el seu moment va
presentar la societat “Caldesport SL”
contra els acords de la Junta de Govern
de l’Ajuntament, també fixa la il·legalitat
de la transformació de la primera societat
també anomenada “Caldesport” de SCP
a SL en tant que concessionària del servei
del poliesportiu, tal i com sempre ha
afirmat l’actual Equip de Govern.

No és aquest el cas de l’anterior govern
municipal, que en el seu moment, no va
actuar contra aquesta transformació que
li va ser notificada a principis de l’any
2007 i es va limitar a donar-se per
assabentat i procedir com si no passés
res –atorgant llicència d’obres i fins i tot
assistint a la inauguració de les mateixes–
malgrat ser manifestament improcedent,
ja que permetien la instal·lació d’un “bar

Els tribunals donen tota la raó a l’Ajuntament
en la recuperació del poliesportiu
L’Ajuntament reclamarà judicialment pels deutes i pels perjudicis ocasionats

musical” en un indret clarament
inadequat, que a més, no disposava de
la corresponent llicència d’activitats.

Ara, amb la sentència ja del tot ferma i
sense que cap més obstacle administratiu
o legal ho pugui frenar, el propòsit de
l’Ajuntament és el de reclamar per la via
legal, als anteriors administradors de les

diferents societats que porten per nom
“Caldesport” i també a tots els implicats,
tots els deutes pendents, els imports de
les factures de subministrament pagades
indegudament i d’altres que l’Ajuntament
ha hagut de pagar a posteriori per
restablir el servei,  així com els derivats
de l’acomiadament improcedent del
personal adscrit al servei que l’empresa
va efectuar i també els que s’han efectuat
pel litigi de la hipoteca que en el seu
moment va subscriure el concessionari
amb la Caixa d’Estalvis Laietana per
import de 180.000 .

L’alcalde, Joaquim Arnó, ha mostrat la seva
conformitat amb la sentència afirmant que
es tracta d’un llarg procés que dóna la raó
al procediment emprat pel govern municipal
que presideix, per a “recuperar per al servei
ciutadà un equipament malmès, mal
gestionat i gens controlat. La nostra
obligació, mal ens pesi, és la de procedir
legalment per a reparar, en la mesura que
es pugui, tot el dany causat. El moral i el
que s’ha ocasionat als veïns i veïnes pel mal
funcionament passat, ja no és possible, però
l’econòmic i polític, sí. Hi ha persones
responsables de tota aquesta situació que
hauran d’assumir les seves responsabilitats
per les accions que han comès”.

Caldes rep nous ajuts per
diverses actuacions
Les àrees de Govern Local, Joventut i Turisme han estat les
beneficiades

L’Ajuntament de Caldes ha rebut en els darrers dies la
confirmació de l’atorgament de diverses subvencions per a
l’actuació en diverses àrees municipals, en concret, Govern
Local, Joventut i Turisme.

El Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (AOC)
ha confirmat  un ajut de 10.200  a Caldes per a la modernització
de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de
les tecnologies de la informació i comunicació. Completa aquesta
actuació en l’Àrea de Govern Local la subvenció d’aplicació de
l’e-TRAM per un valor de 3.000 , atorgada pel mateix organisme.
L’e-TRAM és un mòdul de gestió municipal de sol·licituds i
tràmits per internet integrat a la plataforma Consorci AOC, que
permet que els ciutadans -des de qualsevol indret i en qualsevol
moment- puguin accedir a la informació necessària sobre tràmits

locals, formalitzar qualsevol sol·licitud i consultar l’estat i contingut
dels seus tràmits.

El projecte d’activitats “Jove, Activa’t!”, inclòs en el Pla Local
de Joventut de Caldes, ha rebut una subvenció de la Secretaria
General de Joventut de la Generalitat per valor de 18.000 ,
per a aquesta acció de promoció de la participació juvenil al
municipi en diversos àmbits que afecten la seva vida i que
permet actuacions en diversos eixos (formació, ocupació,
cultura, lleure...). L’import aconseguit correspon al total
sol·licitat per la Regidoria de Joventut, un ajut que s’equipara
a poblacions més grans tant per extensió com per població
com El Masnou o Figueres, per exemple.

L’adequació de l’Equipament de Promoció Econòmica i
Cultural a la normativa legal per tal d’acollir l’Oficina de
Turisme de Caldes és l’actuació que rep un total de 3.740,40

 de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’algunes millores
a realitzar a l’Equipament -per poder formar part de la Xarxa
d’Oficines de Turisme de Catalunya- que consisteixen en la
supressió de barreres arquitectòniques que actualment
presenta, mitjançant l’ampliació de portes, la identificació
de l’oficina com a punt d’informació turístic, l’adequació
dels serveis higiènics i la retolació per a invidents.
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L’Ajuntament presenta el nou sistema d’enllumenat
públic pioner a Catalunya que estalvia quasi el 50%

L'ALCALDE JOAQUIM ARNÓ ÉS EL NOU VICEPRESIDENT SEGON
DEL CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME

Joaquim Arnó substitueix l'alcalde de Premià de Dalt, Joan Baliarda (CiU) en el
càrrec. El consorci es constituïa el 12 de desembre de 2006 per a la gestió del
canal públic de televisió digital terrestre local (TDTL) de la demarcació de Mataró,
amb naturalesa de servei públic. El Consorci Digital Mataró-Maresme és l'ens
creat per a la posada en marxa del primer canal digital públic al Maresme, el
qual recentment s'ha fusionat amb Televisió de Mataró. Integren el consorci 13
municipis de la comarca del Maresme i el Consell Comarcal del Maresme, els
percentatges de participació depenen del número d'habitants de cada municipi.
A dia d'avui, els membres consorciats són: Mataró, El Masnou, Argentona, Sant
Andreu de Llavaneres, Alella, Vilassar de Dalt, Tiana, Teià, Cabrils, Cabrera de
Mar, Caldes d'Estrac i el Consell Comarcal del Maresme.

Com ja us vàrem avançar en l’anterior
edició del Portada, el passat 30 de setembre
va tenir lloc la presentació pública del nou
sistema d’enllumenat intel·ligent per
radiofreqüència, en un acte que va conduir
l’alcalde, Joaquim Arnó, en el qual també
van participar les empreses implicades en
aquest nou sistema, Sinapse Energia i
Miatec Innova, representades per Josep
M. Marquet i Manel Roig, respectivament.
Entre el públic que va assistir a la
presentació s’hi trobaven diversos alcaldes
i regidors de les comarques del Maresme
i el Vallès Oriental.

Amb una Sala Cultural plena de públic,
l’acte va començar amb la projecció d’un
àudiovisual que explicava el nou sistema
d’enllumenat –que es controla per

radiofreqüència a través d’un ordinador i
una antena instal·lada a les lluminàries– i
comparava l’estat actual dels carrers de
Caldes en els que ja s’ha procedit a la
instal·lació i la que tenia abans.

L’alcalde, Joaquim Arnó, va explicar que
“aquesta és la primera gran actuació en
inversió pública de la present legislatura”,
va afegir,  ”i constitueix la nostra aposta
clara per les noves tecnologies que, en
aquest cas, ens permeten un estalvi

energètic important amb un 70% de
reducció en el consum de llum, i una
preservació mediambiental destacada”.
Arnó va destacar també el fet que “amb
aquest nou sistema, a més, solucionem el
problema de les contínues apagades de
llum que s’han anat produint a Caldes”.

L’actuació per a instal·lar el nou sistema
d’enllumenat públic s’executa per fases.
Actualment ja són tres les executades “en
un any hem fet la inversió que el Pla elaborat
per la Diputació preveia executar en
quatre”, va anunciar l’alcalde. El pressupost
de l’actuació és de 305.000 ¤, dels quals
un 46% es financen a través de
subvencions –atorgades a través del
Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya– i la resta, el 54%
és inversió municipal. En les tres fases
executades s’han substituït ja 276
lluminàries, una tercera part, de les 1.200
que hi ha a tot Caldes.

Abans de finalitzar l’acte, les empreses
que desenvolupen el sistema van oferir
en directe des de la plaça de la Vila, una
demostració al públic present sobre la
manera de regular els fanals a través de
l’ordinador, concentrant la llum a terra,
fet  que també permet evitar la
contaminació lumínica.

L’alcalde, amb representants de les empreses encarregades del sistema

Des d’un ordinador es controla la intensitat de llum dels
fanals
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turisme

Un any més Ourense ha acollit la celebració
de la Fira Internacional de Turisme Termal,
Termatalia, l’única fira monogràfica de
termalisme que es fa a l’Estat espanyol.
Un any més Caldes d’Estrac hi ha participat
dins de l’estand que ha compartit amb
Turisme de Catalunya i el Consorci de Viles
Termals de Catalunya format pels municipis
de Benifallet, Caldes de Malavella, Caldes
de Montbui, El Vendrell,  la Garriga, Sant
Climent Sescebes, Sant Hilari Sacalm i
Santa Coloma de Farners.

Es tracta dels municipis catalans on existeix
una gran riquesa hidromineral, constituïda
per les aigües minerals, mineromedicinals
i/o termals. Als seus balnearis es pot gaudir
de les aigües mineromedicinals, declarades
d’util itat pública, amb finalitats
terapèutiques, preventives per a la salut i
d’oci. Les propietats d’aquestes aigües
també proporcionen benestar, relaxació i
equilibri per al cos.

Aquest estand ocupava una superfície de
12 m2 a la zona de Villas Termales i s’ha
repartit un díptic informatiu de les viles
termals catalanes i els balnearis en 6
idiomes: català, castellà, anglès, francès,
alemany i italià. El díptic es lliurava als
visitants juntament amb un necesser, un
estoig de làmines de sabó i un bolígraf
amb l’objectiu de promoure les viles
termals adherides al Consorci, amb
l’estrena de l’eslògan escollit pels membres
del Consorci  “Viles termals catalanes.
Terra i aigua” que anava serigrafiat en tot
aquest material promocional.

També s’ha lliurat informació concreta de
cada un dels municipis. En el cas de Caldes
d’Estrac, s’ha facilitat als visitants fulletons
turístics que inclouen l’oferta del municipi.
Així mateix, des de l’inici de la Fira els

Caldes torna a ser present a la fira Termatalia 2009
Per primera vegada, el Consorci de Viles Termals de Catalunya ha estat present a l’única Fira Internacional de Turisme
Termal que es celebra a l’Estat, Termatalia, celebrada a Ourense (Galícia) entre els passats 16 a 18 d’octubre

visitants ja han pogut accedir a la nova
web del Consorci www.catalunyatermal.cat
i per fer consultes es pot contactar amb
info@catalunyatermal.cat.

Per la seva banda, Turisme de Catalunya va
distribuir els catàlegs de promoció del Club
Wellness a través del qual s’impulsa l’oferta
de les viles termals i els balnearis de
Catalunya, fet que també ha permès reforçar
el coneixement i difusió d’aquest sector.

Representants polítics i personal de les
Oficines de Turisme  del Consorci es van
encarregar de representar a Termatalia les
viles termals de Catalunya alhora que van
assistir a les jornades tècniques que es van
organitzar en el marc de la fira. En el cas
de Caldes, l’alcalde, Joaquim Arnó, i el
tècnic de Promoció Econòmica i Turisme,

Carles Càliz van representar la vila. L’alcalde
també hi va assistir com a vicepresident
de la secció de Villas Termales de la
Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP).

L’acte d’inauguració de Termatalia 2009
va comptar amb la presència de la Ministra
de Medi Ambient, Rural i Marí, Elena
Espinosa, que va fer un recorregut per tot
el recinte firal per a conèixer l’oferta en
turisme rural.

La 9a edició de Termatalia

Enguany la Fira ha arribat a la seva 9a
edició i ho ha fet convertint-se en el centre
de negocis del turisme termal. Agències
de viatges i majoristes, empreses
proveïdores, balnearis, empreses d’aigües
envasades, organismes institucionals i
delegacions de 31 països han participat a
Termatalia en una edició que ha superat
un volum de negoci de més de 35 milions
d’euros. Més de 15.000 visitants han assistit
a Termatalia enguany, segons l’organització.

Pel que fa a la presència internacional, en
el marc de la Trobada de Ciutats Termals,
Termatalia ha comptat amb representants
de països com Alemania, Argentina, 
Hongria, Perú, Portugal, República Txeca,
Uruguai o Espanya, entre molts d’altres. A
més, la Fira va acollir la Jornada sobre
Aigua i Termalisme.

La Fira arriba a un mercat de més de
deu milions de consumidors, fet que
la posiciona com el centre de negocis
més adequat per a la presentació i la
difusió de tots els productes vinculats
al turisme termal, al termalisme, a la
talassoteràpia i l’SPA.

L’alcalde, Joaquim Arnó, amb la Ministra de Medi Ambient, Elena Espinosa, entre altres
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les 3 Viles

El Gremi
d’Hostaleria i
Turisme de
Mataró i
Maresme premia
la guia turística de
"Les 3 viles"

Leopoldo Abadía
participa en el 2n cicle
d’Empresa i RSE

El Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró
i Maresme ha reconegut la iniciativa dels
ajuntaments de Caldes d’Estrac, Sant
Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de
Montalt de fomentar el turisme de manera
mancomunada sota la marca de Les 3 viles.
El guardó, que premia en especial la
publicació de la guia turística de Les 3 viles,

es va lliurar a principis del mes d’octubre
en el marc de la Festa de l'Hostaleria i el
Turisme del Maresme 2009.
El premi, consistent en un diploma distintiu
del Gremi d’Hostaleria de Mataró i

El 7 d’octubre va començar aquest cicle
impulsat per Les 3 Viles –Caldes
d’Estrac, Sant Andreu de Llavaneres i
Sant Vicenç de Montalt– amb una
jornada inaugural que va comptar amb
la presència de l'exprofessor de l'IESE
i autor del llibre La Crisi Ninja, Leopoldo
Abadía, que va resultar tot un èxit. El
cicle d’Empresa i RSE ha continuat al
llarg del mes d’octubre amb diverses
xerrades, totes elles amb l’objectiu de
donar eines i informació sobre la gestió
de les pimes (petita i mitjana empresa)
i el consum responsable. Les xerrades
–que s’adrecen a empresaris i
comerciants de Les 3 Viles– finalitzaran
el proper 4 de novembre.

La renovació del web municipal,
en marxa
El web  està en ple procés de renovació des de fa setmanes. El nou portal de Caldes
canviarà de dalt a baix, per promoure la informació, l’accessibilitat i la participació
ciutadana a través d’aquesta nova eina de comunicació. Entre d’altres, el nou web
incorporarà un apartat per a fer tràmits on line, concertar entrevistes amb càrrecs electes,
descarregar-se documents, l’agenda d’activitats i el butlletí municipal, així com consultar
les actes des Plens de la Corporació o l’oferta d’ocupació pública, entre d’altres.

Maresme, el van recollir el regidor de
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
de Caldes, Àngel Rusiñol, i els alcaldes de
Llavaneres i Sant Vicenç, Bernat Graupera,
i Miquel Àngel Martínez, respectivament.



agenda

Novembre  dia a dia
Diumenge 1 de novembre
D’11 a 14:30 h a la Pl. Joan Maragall
PARADA DE ROBA DE L’ÍNDIA
Organitza: Associació “El somriure
dels nens”

A les 12 h a la Fundació Palau
ELS DIUMENGES DE LA FUNDACIÓ
“Va de poesia. Pouem poemes”
A càrrec de la Companyia Vadecontes
Organitza: Fundació Palau

Divendres 6 de novembre
A les 18:30 h a la Biblioteca Can Milans
HORA DEL CONTE
“Petita Momo”a càrrec de Lídia Clua
Organitza: Biblioteca Can Milans

Dissabte 7 de novembre
A les 18:30 h al Pavelló Municipal
PARTIT DE FUTBOL SALA
Caldes d’Estrac Futbol Sala
vs. CFS Manent Sta Coloma
Organitza:  Club Futbol Sala Caldes
d’Estrac

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

A les 20 h a la Fundació Palau
CICLE LECTURES DE TARDOR
“Un vespre amb Miquel Bauçà”
Presentació a càrrec de Perejaume.
Antoni Artigues, professor de la Universitat
de les Illes Balears, ens presentarà el poeta
Miquel Bauçà, sobre qui recentment ha
publicat el llibre Poesia és el discurs. Tot
seguit, espectacle poètic Caminar i riure
molt amb textos del mateix autor, amb
Aina Vallès, Maria Bellver, Llorenç Vila i
Miquel Amengual (saxo).
A continuació, presentació del monogràfic
de la revista Pèl Capell dedicat a Bauçà i
interpretació de textos a càrrec de Joan
Fullana, Pau Vadell, Joan Tomàs Martínez
i Jaume C. Pons.
Organitza: Fundació Palau

Diumenge 8 de novembre
PETANCA. Dinar de germanor
Lliurament de premis als guanyadors
del Torneig Social
Organitza: Club Petanca Caldes
d’Estrac

Dimecres 11 de novembre
“SORTIM A PASSEJAR”
Passejades en grup pel municipi
dirigides a la gent gran de Caldes.
Cal inscripció prèvia a Serveis Socials
de l’Ajuntament. Tel. 93 791 00 05
Organitza: Regidoria Serveis Socials
Ajuntament de Caldes d’Estrac

Divendres 13 de novembre
A les 20 h a la Fundació Palau
CICLE LECTURES DE TARDOR
“En el 25 aniversari de la mort de Joan
Vinyoli”
Lectura de textos i comentaris a càrrec
de Miquel de Palol, escriptor.
Organitza: Fundació Palau

Dissabte 14 de novembre
A les 18 h a la Fabriqueta (Equipament
de Promoció Econòmica)
XERRADA SOBRE “LA ALUBIA DE
TOLOSA”
A càrrec de Roberto Ruiz, gastrònom
de la mongeta i autor del llibre “Pul pul
pul, alubias de Tolosa”
Hi haurà tast de mongetes del ganxet
Organitza: Regidoria de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac

Diumenge 15 de novembre
A les 12 h a l’esplanada de Can
Muntanyà
MONGETADA POPULAR AMB
ALUBIAS DE TOLOSA
A càrrec del prestigiós restaurador i
gastrònom de Tolosa, Roberto Ruiz.
Amb la presència de la Cofradía de la
Alubia de Beasain i representants de
l’Ajuntament de Tolosa
Preu: 2,5 euros (amb cassola de regal),
destinat íntegrament al fons per a la
construcció de l’Escola El somriure del
nens a l’Índia
En cas de pluja o mal temps, aquesta
activitat es traslladarà al pavelló
Organitza: Ajuntament de Caldes
d’Estrac
Col·labora: Ajuntament de Tolosa i
Associació El somriure dels nens

NOVEMBRE  2009

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

COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS
DE CALDES D’ESTRAC
Podeu consultar les sortides, i altra
informació referent a la Colla, al web
http://webs.gegants.cat/caldesdestrac

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

PETANCA
A les pistes de la platja del Bassiot

Melés els dissabtes a les 17:30h
Premi als dos primers classificats de
cada grup

FUNDACIÓ PALAU
EXPOSICIÓ “La col·lecció d’un poeta. Els
dibuixos de la Fundació Palau”
Inauguració diumenge 22 de novembre
a les 12:30 h
Horari: de dimarts a dissabte de 10:30
a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenges i festius
de 10:30 a 14 h
Organitza: Fundació Palau

10



agenda

Novembre  dia a dia

11

Aquesta programació d'activitats es pot
veure alterada per canvis de darrera
hora

FE D’ERRATES
A la pàgina 17 de l’edició 191 del

Portada, en el titular que feia
referència a Serveis Socials hauria

d’haver dit: “Serveis Socials
incorporarà un/a digitalitzador/a de

continguts”

Dimecres 18 de novembre
“SORTIM A PASSEJAR”
Passejades en grup pel municipi
dirigides a la gent gran de Caldes.
Cal inscripció prèvia a Serveis Socials
de l’Ajuntament. Tel. 93 791 00 05
Organitza: Regidoria Serveis Socials
Ajuntament de Caldes d’Estrac

A les 19 h a la Fabriqueta (Equipament
de Promoció Econòmica)
XERRADA: “Venedor o comunicador?” a
càrrec de ServiCials
Organitza: Regidoria de Promoció
Econòmica Ajuntament de Caldes
d’Estrac

Dissabte 21 de novembre
A les 18:30 h al Pavelló Municipal
PARTIT DE FUTBOL SALA
Caldes d’Estrac Futbol Sala
vs. Touring CF
Organitza: Club Futbol Sala Caldes
d’Estrac

A les 19 h a la Fabriqueta (Equipament
de Promoció Econòmica)
ANY DARWIN. CONFERÈNCIA-DEBAT:
“El l legat de Charles Darwin”
A càrrec del Dr. A. Matella Dueñas,
investigador científic
Organitza: Associació Arts i Lletres

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

Diumenge 22 de novembre
A les 12:30 h a la Fundació Palau
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “La
col·lecció d’un poeta. Els dibuixos de la
Fundació Palau”
Organitza: Fundació Palau

Dilluns 23 de novembre
A les 20 h a la Fundació Palau
TAULA RODONA: “Divagacions a
l’entorn d’una col·lecció: els dibuixos de la
Fundació Palau” per Joan Abelló i Juan
Manuel Bonet
Organitza: Fundació Palau

Dimecres 25 de novembre
A les 17:30 h a la Fabriqueta (Equipament
de Promoció Econòmica)
XERRADA: “La tolerància” a càrrec de
Ramon Buscallà
Organitza: Àrea d’Atenció Social
Ajuntament de Caldes d’Estrac
Col·labora: Agrupació de Pensionistes
i Tercera Edat de Caldes d’Estrac

Divendres 27 de novembre
A les 18:30 h a la Biblioteca Can Milans
HORA DEL CONTE
“Cuinacontes” a càrrec de Marta Roig
Organitza: Biblioteca Can Milans

Diumenge 29 de novembre
EXCURSIÓ DE L’AGRUPACIÓ DE
PENSIONISTES
Castanyada a El Far, amb esmorzar a la
Gleva i passant pel túnel de Bracons, s’anirà
a Hostalets d’en Bas i dinar a El Far
Inscripcions i informació: Local de
l’Agrupació de Pensionistes.
Tel. 93 791 17 50
Organitza: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

A partir de les 10:30h, a l’Esplanada de Can
Muntanyà
TROBADA I EXPOSICIÓ D’AUTOMÒVILS
CITROEN CLÀSSICS
Organitza: Escabirols de Vallgorguina, de
l’Andree Citroen Club
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac 
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cultura

Caldes ret homenatge al
president Companys
El passat 15 d’octubre Caldes va celebrar el 69è aniversari de l’afusellament
del president Lluís Companys al monument situat a l’entrada del
cementiri municipal. Diverses entitats caldenques i el mateix consistori
van realitzar ofrenes florals després del discurs que va pronunciar
l’alcalde, Joaquim Arnó, en el que va fer referència  a la campanya
promoguda des de diversos estaments i entitats catalanes –i darrerament
recolzada pel govern de la Generalitat– que reivindica la nul·litat del
judici a Companys.

El llegat
modernista de
Caldes, recollit en
un llibre d’abast
comarcal
“Modernisme al Maresme, l’arquitectura
entre dos segles”, és un llibre que recull el
patrimoni modernista de 25 municipis del
Maresme entre els que es troba Caldes.
Les fotografies són obra de la fotògrafa
mataronina Marga Cruz, mentre que els
textos són del periodista de Mataró, Pep
Andreu, i el pròleg és de l’arquitecte Agàpit
Borràs. El llibre ha estat possible gràcies a
la col·laboració del Consell Comarcal del
Maresme, Consorci de Promoció Turística,
Caixa Laietana i un total de vint-i-dos
ajuntaments del Maresme.

Aquest és el primer llibre editat que
most ra  exhaust i vament  aques t
moviment arquitectònic tan estès i a la
vegada tan ignorat  a la comarca. La seva
pretensió és donar a conèixer aquest
patrimoni de la manera més gràfica
possible per poder reconèixer els
elements tot passejant pels pobles.

Es tracta d’un recull fotogràfic que
distribueix en 336 pàgines el llegat
modernista al Maresme. L’espai dedicat a
Caldes ocupa 16 pàgines de l’obra al llarg
de les quals es mostren imatges
magnífiques de cases i elements de l’estil

modernista com Can Bastos, Can Boadas,
Can Carol, Can Gili, Can Nadal, l’Hotel
Kalima, La Caldetense, el Mercat Municipal,
la Residència Santema, la Torre del passeig
de les Moreres i les cases modernistes del
carrer del Mar i del passeig dels Anglesos.
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El prestigiós cuiner basc
Roberto Ruiz és el xef
convidat a la primera
Mongetada popular

promoció local

Caldes celebrarà la Mongetada amb
“alubias de Tolosa” (País Basc)
Els propers 14 i 15 de novembre Caldes viurà la tradicional celebració de les Jornades
Gastronòmiques de la Mongeta del Ganxet amb novetats importants. Els restauradors
locals han decidit no celebrar enguany aquest certamen gastronòmic que des de fa anys
té lloc a Caldes i el govern municipal ha cercat noves fórmules per no perdre la referència
d’aquest esdeveniment que gira a l’entorn de la mongeta del ganxet, un dels productes
més preuats al poble juntament amb el pèsol de la floreta

“Només per respecte a totes aquelles
persones que van engegar les Jornades, no
podem deixar de banda una cita
gastronòmica que cada any ha fet de Caldes
un poble de referència”, explica el regidor
de Promoció Econòmica i Turisme, Àngel
Rusiñol.

La Regidoria de Promoció Econòmica i
Turisme va rebre la negativa del sector de
la restauració local d’organitzar enguany
les Jornades –a causa de la crisi econòmica

Amb 17 anys de trajectòria professional,
aquest prestigiós restaurador de la ciutat
de Tolosa ha escrit un llibre -i és a punt
de treure’n el segon- sobre la alubia de
Tolosa o babarruna, una tipologia que es
cultiva en aquesta zona del País Basc i
que ja fa uns anys que ha obtingut el
certificat de qualitat (eusko label).

Ruiz dirigeix el restaurant “El Frontón”,
un indret en què cada dia de l’any es poden
degustar les famoses alubias de Tolosa,
m a g i s t r a l m e n t  c u i n a d e s  a m b
l’acompanyament tradicional de productes
del mateix renom a la zona -propera a
Tolosa-, la morcilla de Beasain i les guindillas
de Ibarra, a més de trossos de berza (col).

Reconegut de forma reiterada per altes
instàncies tant del País Basc com de fora,
el xef de Tolosa exporta periòdicament
els seus coneixements quant a mongetes
a altres indrets i, en aquesta ocasió, Caldes d’Estrac podrà tastar l’excel·lència d’un dels
plats tradicionals de la cuina basca.

Roberto Ruiz

existent– i “ens hem vist obligats a cercar
noves propostes justament per no perdre
el renom adquirit al llarg dels anys”, explica
el regidor. Amb la voluntat de donar un gir
i apropar la gastronomia relacionada amb
el preuat llegum a la ciutadania, aquest
any Caldes viurà una Mongetada –com es
coneix popularment– diferent respecte les
anteriors edicions.

Els propers 14 i 15 de novembre, la mongeta
del ganxet anirà de la mà de l’anomenada

“alubia de Tolosa”, una tipologia de
mongeta que es cultiva a la ciutat de Tolosa
(Guipúscoa) i que es caracteritza per ser
de color negre i de mida petita, que serà
cuinada pel prestigiós restaurador basc
Roberto Ruiz –del restaurant El Frontón–
amb tot el ritual gastronòmic típic del País
Basc.

Dissabte 14, l’Equipament acollirà –a partir
de les 6 de la tarda– una presentació de la
Mongetada i una xerrrada durant la qual el
propi restaurador, Roberto Ruiz, explicarà
les característiques d’aquest tipus de
llegum i la manera de cuinar-lo.
L’acompanyaran el president de la Cofradía
de la Morcilla de Beasain (Guipúscoa) i
representants de l’Ajuntament de Tolosa.
En acabar, l’Emma Gironès oferirà un tast
de mongeta del ganxet.

El plat fort del cap de setmana arribarà
diumenge 15, amb la celebració de la
Mongetada popular amb alubias de Tolosa,
magistralment cuinades en directe –a
l’esplanada de Can Muntanyà– pel
restaurador de Tolosa, Roberto Ruiz.
Segons explica el regidor, Àngel Rusiñol,

“encetem una nova fórmula de celebrar la
tradicional Mongetada amb la nostra
mongeta del ganxet i agermanar-la amb
altres tipologies del llegum que han assolit
un renom important en aquest cas fora de
Catalunya”. De fet, la ciutat de Tolosa
celebra cada any la seves jornades de la
mongeta durant les quals, a més de dinars
i sopars populars, es tria el millor gra de
llegum de la collita anyal.

La Mongetada Popular del dia 15 de
novembre té un preu de 2,5  per persona
–que inclou la cassola en què es servirà el
plat de mongetes– que es destinarà
íntegrament al fons per a la construcció a
l’Índia de l’escola “El somriure dels nens”,
projecte solidari de l’associació que duu el
mateix nom i que col·laborarà de forma
activa en aquest acte.

Podeu adquirir els tiquets per a la
Mongetada de forma anticipada a diferents
comerços de Caldes: Pa i Cafè, La Mar
Salada, Tête a Tête, o bé trucant als telèfons
de la Xènia (637 623 300) i la Rosa (628
484 278) de l’Associació “El somriure dels
nens”, col·laboradors de l’acte.
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notícies

L’escola El somriure dels nens ja és realitat a l’Índia. Aviat farà un any que a Caldes es va constituir una associació –El somriure
dels nens– amb el principal objectiu de fer realitat aquesta escola al Rajasthan, al nord de l’Índia, en una zona oblidada per les ONG
que actuen en aquest país. Ara, després de mesos de treball per aconseguir recaptar fons es pot dir que l’escola ja està construïda
i inaugurada si bé encara es fan feines tant a l’escola com al seu voltant per aconseguir que el centre escolar compti amb tots els
elements bàsics per a la seva finalitat. Us oferim unes imatges de la nova escola El somriure dels nens i de les tasques realitzades
per la Xènia Blazquez, que va viatjar a l’Índia per fer realitat aquest nou centre.

La bandera de Caldes ja oneja a l’Índia
S’inaugura l’escola “El somriure dels nens” després de mesos de treball
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medi ambient

col·laboració

En aquest article vull abordar un tema molt actual i de suma rellevància
per al futur del nostre planeta: el canvi climàtic.

Les variacions climàtiques han existit en el passat i existiran sempre a
conseqüència de diferents fenòmens naturals. Però existeixen proves que
durant les ultimes dècades s’han produït variacions anormals causades
per l’activitat industrial i de ramaderia.

Què està passant exactament?

L’energia del sol arriba a la terra a través dels raigs solars. Una part d’aquesta
energia escalfa la terra; l’altra part passa a l’atmosfera. A través d’un procés
totalment natural i per evitar que la terra  es  refredi a poc a poc, l’atmosfera
absorbeix una part d’aquesta calor i la conserva per anar escalfant el planeta
gràcies a determinats gasos d’efecte hivernacle. Aquests gasos són

Què és el canvi climàtic? principalment, el vapor d’aigua, el diòxid de carboni (CO2), l ’òxid nitrós,
el metà i l’ozó. Sense aquest efecte hivernacle la vida seria impossible al
nostre planeta perquè la temperatura mitjana seria de –18oC.
Durant l’últim segle però, l’activitat humana ha tingut una repercussió
negativa en aquest procés natural: una concentració excessiva de gasos
d’efecte hivernacle en l’atmosfera, la més alta dels últims 650.000 anys.
L’ús de combustibles fòssils com el gas, el petroli o el carbó, provoca
l’emissió d’ una enorme quantitat de CO2 que representa el 80% dels
gasos d’efecte hivernacle.
Com a conseqüència, en els últims 100 anys, la temperatura mitjana global
de la terra ha augmentat  0,6oC, arribant a 1oC a Europa.

Sabies que ...?

 Els 10 anys més calorosos de la historia s’han produït a partir dels anys
‘90.

 Els científics preveuen que la temperatura global pot pujar durant aquest
segle entre 1,4oC i 5,8oC.

 Cada europeu és responsable d’11 tones anuals d’emissions de gasos
d’efecte hivernacle, dels quals 9 tones són de CO2.

 Europa només alberga el 7% de la població mundial, però consumeix
el 20% dels recursos naturals del planeta.

 Cada europeu produeix una mitjana d’1 kg de rebuig diari.

Quin impacte té el canvi climàtic?  Què hi estem fent nosaltrese? Què puc
fer-hi jo?

Tots podem fer alguna cosa en la lluita contra el canvi climàtic. De moment
pots...
Recicla. Camina. Apaga. Controla. Disminueix les teves factures
energètiques. I sobre tot involucra’t amb el canvi, pel bé dels nostres fills.
Gràcies per contribuir a que el nostre planeta sigui una miqueta més blau,
verd i net.

Tomás García
Assessor energètic

L’escarabat de les palmeres fa acte de presència a Caldes
Rhynchphorus ferrugineus olivier és l’espècie d’aquest insecte que afecta de forma destacada la nostra comarca, amb una incidència
especial en els municipis de Pineda de Mar, Santa Susanna i Vilassar de Mar. A Caldes la seva presència s’ha detectat en 5 palmeres,
dues d’elles ja tallades al passeig dels Anglesos i 3 en tractament. S’espera que l’arribada del fred faci minvar els atacs de l’insecte

El morrut de les palmeres (Rhynchphorus
ferrugineus olivier) és un insecte de l’ordre
dels coleòpters que produeix –en realitat és
la mort- danys importants a les palmeres.
Originari de la Polinèsia, el morrut va arribar
a la península el 1995, però el primer focus
a Catalunya es va detectar l’any 2009 a
municipis del Baix Penedès. D’ençà d’aquella
data, la plaga d’aquest escarabat s’ha estès
fins a d’altres indrets, principalment al
Maresme amb 28 poblacions afectades, entre
les quals hi ha Caldes, amb un total de 5
exemplars de palmera infectats, dels quals

dos –situats al passeig dels Anglesos– ja s’ha
hagut de tallar perquè no es podien recuperar.
Les 3 palmeres restants pertanyen a
particulars i segueixen un tractament.

L’insecte, d’entre 2 i 5 cm, de color vermellós
i amb una mena de bec allargat, pot provocar
la mort de diferents espècies de palmeres. A
Catalunya, pràcticament tots els exemplars
infectats són de l’espècie canària.

És difícil detectar la presència de la plaga de
l’escarabat morrut en els seus atacs inicials.
La caiguda de les fulles i la presència de
capolls al punt d’inserció de les fulles són
els primers símptomes de la presència de
l’insecte. En poques setmanes, la pràctica
totalitat de la corona es veu afectada i origina
la mort de la palmera. En el cas de la palmera
datilera també es registren atacs a la base
dels troncs.

La Regidoria de Medi Ambient és qui detecta
els casos ja sigui a través de l’observació o
bé per avisos dels veïns, i ràpidament es
posa en contacte amb la Generalitat per a
informar-ne els tècnics. Tot veí que detecti

o intueixi que una palmera pot estar
infectada, ha de trucar a l’Ajuntament de
Caldes per a fer-ho saber. El telèfon és el 93
791 00 05.
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ensenyament

El CEIP Sagrada Família participa
d’una campanya d’higiene bucal

Caldes participa en el Govern Territorial
de Salut del Maresme Central
La Generalitat de Catalunya va constituir el passat 6 d’octubre aquest nou òrgan i en va aprovar
els seus estatuts. El nou ens té com a objectiu prioritari incrementar la participació del món local
en la direcció i la gestió del sistema sanitari, creant un marc de col·laboració entre l'Administració
de la Generalitat i els ens locals en matèria de planificació i prevenció de la salut.
El Consorci s’estableix entre el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut, i els municipis
d'Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d'Estrac, Dosrius, Mataró, Òrrius, Premià de Mar,
Premià de Dalt, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Vilassar de Dalt, Vilassar
de Mar, Arenys de Mar i Arenys de Munt. El Govern Territorial de Salut del Maresme Central
comprèn una població de 22.281 habitants (segons població de referència de l’RCA de 2009).

Aquests consorcis donen veu als ajuntaments en la política nacional de salut i per això tenen
una composició equilibrada que garanteix la paritat en l'adopció de decisions entre els membres
designats per les entitats locals i els designats pel Departament de Salut. Amb la creació
d'aquest tipus de consorcis, el Govern vol contribuir a la millora de la salut dels ciutadans del
seu àmbit territorial. Les seves funcions bàsiques, que inclouen, com a mínim, atenció primària,
hospitalària i sociosanitària, són l'ordenació i la coordinació dels recursos per garantir la millor
prestació dels serveis sanitaris. Segons el regidor de Salut de Caldes, Francesc Garcia, “amb
aquest consorci s’intenta apropar i vincular a la ciutadania les decisions que es prenen en
matèria de salut, fomentant alhora la participació per a captar les necessitats existents”.

Aquests governs tenen un abast territorial definit que parteix, orientativament, de la delimitació
pròpia de les àrees bàsiques de salut (ABS) i de les comarques, i d'un dimensionat que inclogui
com a mínim l'atenció primària, l'hospitalària i la sociosanitària.

La creació d’aquests consorcis és un pas més en la descentralització del sistema sanitari català,
que té previst formalitzar un total de 37 governs territorials.

L’escola
Sagrada
Família ja
treballa el
projecte
Comenius
L’inici del curs escolar del CEIP
Sagrada família va començar amb la
bona notícia de l’acceptació de la
proposta de projecte Comenius,
presentada a finals del mes de febrer
i en la que es va treballar durant tot
el curs passat.

Les associacions escolars Comenius
permeten als centres docents (com
a mínim tres centres de tres estats
membres de la Unió Europea o
països associats) treballar sobre un
tema d'interès comú, el projecte
Comenius. Aquest projecte té per
objectiu implicar el major nombre
possible de classes per a estrényer la
cooperació entre els centres en totes
les disciplines del currículum. Una
de les prioritats és la participació
activa dels alumnes. Els professors
poden fins i tot desplaçar-se als altres
països per a preparar i planificar el
projecte en tot el seu desplegament.

Per al centre escolar, la concessió
del Comenius implica formar part
de l’Associació que duu el nom
del projecte i que consisteix en
una xarxa d’escoles de diversos
països d’Europa –Anglaterra,
Polònia, Dinamarca, República
Txeca, Romania i Itàlia– que
treballaran en un projecte comú.
Durant un període de dos anys
les escoles implicades coneixeran
i donaran a conèixer Caldes i
Catalunya a partir de diferents
activitats referides a aspectes de
la nostra cultura, geografia, entorn
natural, folklore, etc.

La direcció del CEIP Sagrada Família
i la Comissió de Treball Comenius
del mateix centre convidem tothom
a participar de les activitats que es
realitzaran i que estan incloses en
el projecte, així com a visitar els
blocs de l’escola i el Racó Comenius,
que es situarà a l’entrada del centre
escolar de forma permanent durant
dos anys.

L’Àrea de Salut de l’Ajuntament de Caldes ha
distribuït recentment entre els alumnes de l’Escola
Sagrada Família 100 exemplars d’un conte i un
programa educatiu d’activitats relacionades amb
la higiene bucal entre els infants.

La campanya s’adreça a nens i nenes del cicle
inicial d’educació primària –de 6 a 7 anys– i
permet treballar els hàbits de salut bucodental,
preveient les malalties dentals mitjançant una
metodologia participativa, a través del conte
titulat “La Laia al país de les dents”. Aquest
conte serveix de fil conductor per aconseguir

que nens i nenes aprenguin de manera lúdica
els coneixements necessaris per a millorar els
seus hàbits higiènics i, a la vegada, pretén que
l’alumnat assoleixi els conceptes bàsics sobre
salut bucodental.

Aquesta iniciativa, promoguda de forma
conjunta amb la Diputació de Barcelona, és
una de les campanyes posades en marxa des
de l’Àrea de Salut caldenca, que també ha
lliurat el llibre sobre obesitat infantil –editat
durant el curs passat– per a tots els alumnes
que s’han incorporat enguany al centre escolar.
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Acords del Ple extraordinari del 27 de juliol de 2009

Acords del Ple ordinari del 28 de setembre de 2009

n Aprovació actes sessions anteriors. Punt aprovat amb 5 vots
a favor de CiU i 4 vots en contra del PSC-PSOE.

n Despatx de l’alcaldia (sense votació)

n Donar compte i/o ratificació decrets de l’alcaldia i/o acords
Junta de Govern Local (sense votació).

n Aprovació del Conveni Marc de Col·laboració entre la Regidoria
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Arenys de Mar i la
Regidoria d’Acció Social de Caldes d’Estrac. Proposta aprovada
amb els vots a favor de CiU i l’abstenció del PSC-PSOE.

n Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm.
26 de l’Escola Bressol. Aprovat per unanimitat.

n Subsanació error Can Comas i nova aprovació provisional de
la modificació puntual del PGOU a l’esmentat sector. Aprovat
amb els vots a favor de CiU i en contra del PSC-PSOE.

n Aprovació xifra de població Padró Municipal d’Habitants a 1
de gener de 2009. Aprovat per unanimitat

n Aprovació festes locals 2010. Aprovat per unanimitat.

n Aprovació de les conclusions i propostes del procés de
participació ciutadana Caldes 2020. Aprovat per unanimitat.

n Aprovació donar nom al mirador del Parc Muntanyà. Aprovat
amb els vots a favor de CiU i en contra del PSC-PSOE.

n Mocions:

Reconeixement extrajudicial Miatec S.L. S’accepta la moció.

Reconeixement extrajudicial Match Terra S.L.  S’accepta la
moció.

Al·legacions 9 de maig de 2009. No s’accepta la moció.

n Proposicions i preguntes

n Aprovació de les actes de les sessions de dates 7 de juliol de
2009 i 27 de juliol de 2009. Aprovat per unanimitat.

n Despatx de l’alcaldia. Punt sense votació.

n Donar compte i/o ratificació decrets de l’alcaldia i/o acords
Junta de Govern Local. Punt sense votació.

n Aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 1,
Impost Bens Immobles (IBI). Aprovat amb majoria de 6 vots a
favor de CiU i 3 en contra del PSC-PSOE.

n Aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 5,
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Aprovat amb
els vots a favor de CiU i l’abstenció del PSC-PSOE.

n Aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 11,
Taxa per l’ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires
amb finalitat lucrativa. Aprovat amb els vots a favor de CiU i
l’abstenció del PSC-PSOE.

n Aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 12,
Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública. Aprovat amb
els vots a favor de CiU i l’abstenció del PSC-PSOE.

n Aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 13,
Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer
i ambulants i rodatge cinematogràfic. Aprovat amb els vots a
favor de CiU i l’abstenció del PSC-PSOE.

n Aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 18,
Taxa per expedició de documents administratius. Aprovat amb
els vots a favor de CiU i l’abstenció del PSC-PSOE.

n Aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 19,
Taxa per llicències urbanístiques. Aprovat amb els vots a favor
de CiU i l’abstenció del PSC-PSOE.

n Aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 22,
Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres
residus urbans. Aprovat amb els vots a favor de CiU i 3 abstenció
del PSC-PSOE.

n Aprovació de la derogació de les Ordenances Fiscals núms.
28, 29, 30, 32, 33 i establir els seus continguts com a Preus

Públics. Aprovat amb els vots a favor de CiU i l’abstenció del
PSC-PSOE.

n Aprovació de la nova Ordenança Fiscal núm. 29, reguladora
de la publicitat a les instal·lacions municipals. Aprovat amb els
vots a favor de CiU i l’abstenció del PSC-PSOE.

n Aprovació de la nova Ordenança Fiscal núm. 28, reguladora
de la Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció
de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. Aprovat
amb els vots a favor de CiU i l’abstenció del PSC-PSOE.

n Acord de delegació a favor de l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona (ORGT). Aprovat amb els vots a
favor de CiU i l’abstenció del PSC-PSOE.

n Deixar sense efecte la part dispositiva del punt núm. 7 de
l’ordre del dia del Ple celebrat el 9 de juliol de 2007. Aprovat amb
els vots a favor de CiU i l’abstenció del PSC-PSOE.

n Aprovació inicial del Reglament de Bus Urbà. Aprovat amb els
vots a favor de CiU i l’abstenció del PSC-PSOE.

n Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 755 de data 10 de setembre
de 2009, referent a l’empresa Serveis i Transports de Residus
Mare Nostrum, S.L. Aprovat amb els vots a favor de CiU i
l’abstenció del PSC-PSOE.

n Ratificació de l’Acord de Junta de Govern Local de data 28 de
juliol de 2009 pel que es contracta un crèdit amb el Banc de
Santander. Aprovat amb els vots a favor de CiU i en contra del
PSC-PSOE.

n Exp. 20/2009 – Modificació articles 13, 18, 23 i 31 del P.G.O.U.
– Aprovació del dictamen per a l’aprovació provisional. Aprovat
amb els vots a favor de CiU i l’abstenció del PSC-PSOE.

n Sol·licitud de subvencions previstes en el Fons per a la
regularització d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics. Aprovat
amb els vots a favor de CiU i l’abstenció del PSC-PSOE.

n Ratificació de les al·legacions formulades el 22 de juliol de
2009 davant el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques a l’aprovació inicial del Projecte de Pla Territorial
Metropolità de Barcelona. Aprovat amb els vots a favor de CiU
i en contra del PSC-PSOE.
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Quin error i
quina vergonya!

El PSC s’ha quedat sol defensant una altra empresa que ha
enganyat i estafat l’Ajuntament i a tots els caldencs.

Que no ens vinguin amb històries ni amb excuses. Una altra
vegada el PSC s’ha posat en contra de tots els caldencs i
enlloc de donar suport al Govern que ha descobert l’engany
escandalós que s’estava produïnt en la recollida de la brossa,
han decidit defensar el paper d’una empresa que haurà de
respondre dels seus actes davant els jutjats.

Resulta incomprensible que hagin tornat a fer el mateix que
van fer amb l’empresa que explotava el Poliesportiu. És clar
que amb aquella tenien més raons per defensar-la, si més no
alguns que hi tenien vincles familiars directes.

La veritat és que fins i tot costa de creure. S’enxampa una
empresa facturant tones i tones de més, que –atenció! – hem
estat pagant durant anys entre tots els veïns, a més del ja de
per sí suculent contracte que cobrava l’empresa, i van els
socialistes locals i s’hi posen a favor. Estan tant obcecats en
anar contra el govern que no es paren ni tan sols a pensar en
les conseqüències dels seus actes i de l’enorme responsabilitat
que estan adquirint davant els ciutadans que ni s’ho poden
creure.

Mirant-ho però amb més deteniment, potser el que temen és
que algú els demani comptes per no haver-se adonat durant
els seus llargs anys de mandat d’un escàndol tan gran. Igual
com els va pasar amb la televisió per cable, que tampoc mai
van reclamar, i també amb la concessionària del poliesportiu
a qui van pagar factures de més durant anys i panys.

Sincerament ens sap greu. Per damunt de la lluita i discrepància
partidista hi hauria d’haver algunes coses que en quedessin
al marge i aquesta era, i és, clarament una d’elles. Com no
es pot estar d’acord amb un alcalde i uns regidors que acaben
de descobrir un engany tan important? Sincerament, no ho
entenem i no ho entén ningú.

Quin gran error!
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La mujer de verde
Arnaldur Indridason
La troballa d’una costella humana condueix
al descobriment d’un cadàver enterrat en
un edifici en construcció en una urbanització
de Reykjavik. El vell i angoixat inspector
Erlendur Sveinsson haurà d’esperar a que
els arqueòlegs analitzin a quina persona o
persones corresponen els ossos, que
aparentment porten ocults entre cinquanta
i setanta anys. Però Erlendur no té paciència:
tractarà, entretant, de recompondre què era
aleshores aquell lloc dels fets, en plena
Segona Guerra Mundial, quan els americans
i els anglesos varen ocupar la ciutat. I
descobrirà una veritat encara més
aterradora: “l’assassinat d’ànimes”.
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Fundació Palau

La deriva de España
Enric Juliana
Espanya ha passat en pocs mesos de l’eufòria
econòmica a una severa preocupació pel
futur. Quins canvis, oportunitats, riscs i
incerteses podem entreveure els espanyols
en els anys venidors? La pèrdua d’influència
d’Europa en el món, accentuada per la crisi
econòmica; la molt desigual Europa de 2030
segons els últims estudis de prospectiva de
la UE; les renovades tensions que un període
de recessió pot introduir en el complex mapa
espanyol; la puixança, la influència i els límits
del Gran Madrid; la qüestió catalana; la gran
excepció que són el País Basc i Navarra en
l’Espanya actual; els estatus de les regions
meridionals; la possible potenciació de l’Eix
Mediterrani (l’Espanya de l’Est) enfront a
les dificultats de l’Espanya del nord-oest; la
Península Ibèrica com un sistema
d’interessos cada vegada més integrat;
l’adaptació del sistema de partits a les
complexitats que vénen; la qüestió religiosa...
En definitiva, la incerta deriva d’Espanya
(que no Espanya a la deriva).

La gran invasió de Ratalona
Gerónimo Stilton
Estimats amics rosegadors, si sou rats,
honrats, però una mica caguetes, no llegiu
aquest llibre. Si, en canvi, us agrada
l’aventura, l’esgarrifança de les empreses
heroiques... capbusseu-vos en aquesta
història extraràtica: us deixarà sense alè i
en suspens fins a l’última pàgina. Una flota
d’antics galions pirates, guiada per uns
gats d’allò més ferotge, està solcant l’Oceà
Ràtic Meridional... per conquerir l’Illa dels
Ratolins. El malvat pla dels gats sembla
convertir-se en realitat gràcies a les
trifulques d’un traïdor, al cor de les files
del ratolins. Però la ciutat de Ratalona està
decidida a resistir fins a l’últim bigoti. Serà
una aventura rica d’emocions i cops
d’efecte: m’hi jugo el formatge!

Tierra  / Julio Médem
Ángel (Carmelo Gómez), un jove que es
creu a sí mateix mig home-mig àngel, arriba
a una solitària comarca vinícola amb
l’encàrrec de fumigar les vinyes i acabar
amb una plaga de panerola, insecte que
està inculcant al vi un estrany gust a terra.
Allà coneix dues dones molt diferents que
atribolaran la seva difícil (i doble)
personalitat. Una d’elles és Ángela (Emma
Suárez), mare de família, tímida i senzilla;
l’altra és Mari (Silke), ardent, sensual i
d’una fogositat incontrolable. Ángel i la
seva  h iperexc i tab le  imaginac ió
revolucionaran l’estancada vida del poble,
fent que aflorin velles rancúnies d’amor i
mort mentre ell es debat entre les dues
dones.
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Divendres 6 de novembre, a les 18:30h. Hora del conte: Petita Momo,
a càrrec de Lídia Clua

Divendres 27 de novembre, a les 18:30h. Hora del conte: Cuinacontes,
a càrrec de Marta Roig

DIVENDRES 30 D’OCTUBRE, 19:30h / ANIVERSARI DEL NAIXEMENT DE PICASSO

“Fa cent anys de la segona estada de Picasso a Horta Sant Joan”, a càrrec d’Elias Gaston, president
del Centre Picasso d’Horta. Presentació: Tomàs Nofre.

DISSABTE 7 DE NOVEMBRE, 19:30h / UN VESPRE AMB MIQUEL BAUÇÀ

Amb Antoni Artigues, Heura teatre i el col·lectiu Pèl Capell. Presentació: Perejaume

DIVENDRES 7 DE NOVEMBRE, 19:30h / 25è ANIVERSARI DE LA MORT DE JOAN VINYOLI

Lectura de textos i comentaris a càrrec de Miquel de Palol, escriptor

EXPOSICIÓ TEMPORAL (del 22 de novembre al 7 de març de 2010)

“La col·lecció d’un poeta. Els dibuixos de la Fundació Palau”

Diumenge 22 de novembre, 12:30h. Inauguració de l’exposició

Dilluns 23 de novembre, 19:30h. Taula rodona “A l’entorn d’una col·lecció: els dibuixos de la
Fundació Palau”, per Joan Abelló Juanpere i Juan Manuel Bonet

Dissabte 29 de novembre, 12h. Visita guiada a càrrec del comissari de l’exposició

DIUMENGE 1 DE NOVEMBRE, 12h / DIUMENGES DE LA FUNDACIÓ PALAU

“Va de pòesia. Pouem poemes”, a càrrec de la Cia. Vadecontes




