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Malgrat que pel seu format sembli un 
Portada normal, amb informació de 

l’activitat del vostre Ajuntament, aquesta que teniu a les 
mans és una revista especial.  Apart de l’habitual del dia a 
dia, hi trobareu també reportatges detallats de qüestions 
importants. Com per exemple, la del pressupost municipal 
per al 2011, que fa poc hem aprovat, i on podreu comprovar 
com, quan i per a què es gasten els diners de tots. Explicar-
ho bé és la nostra obligació com a gestors que som del 
col·lectiu caldenc. Per això ho detallem el més bé que 
sabem i anunciem que ben aviat farem una sessió pública 
explicativa, on a més, respondrem totes les qüestions que 
ens vulgueu  plantejar.

Així, de cara i sense amagar res, és la nostra manera d’actuar. 
Ben diferent de la que abans es donava al nostre Ajuntament. 
Ja ho sabeu. Per això també en aquest butlletí podreu llegir les 
dades objectives que hem recopilat sobre dues qüestions que 
considerem bàsiques en la nostra tasca de govern.  

Una és la de les activitats de 
l’Àrea de Serveis Socials que 
amb la regidora Gallardo al front 
està portant a terme una intensa 
activitat d’atenció a les persones, 
col·lectivament i individualment, i 
que per la seva pròpia naturalesa 
tendeix a passar inadvertida per als qui, per sort, no es veuen 
obligats a demandar-la. 

L’altra, més de fons, i alhora molt il·lustrativa del tarannà dels 
seus responsables, és la de les concessions municipals, tema 
aquest que va ser l’eix principal de la darrera sessió pública que 
vàrem celebrar el passat 18 de desembre. Important perquè, 
no ho oblidem, una concessió és la  cessió a un particular de 
la gestió d’un bé públic, i per tant, amb obligació de ser clara, 
transparent, eficaç i eficient, tant en el seu funcionament com 
en el seu rendiment econòmic. 

Lamentablement no sempre ha estat així. Els qui varen venir a 
la sessió ja ho varen constatar i els qui no, ho comprovaran a les 
pàgines interiors d’aquest Portada. No en vull fer cap valoració, 
només us convido a llegir-ho i a reflexionar-hi. Estic ja des d’ara, 
a la vostra disposició per explicar amb més detall el que calgui i a 
qui calgui. Més endavant, ja ho qualificarem, i llavors, òbviament, 
cadascú haurà d’assumir les responsabilitats de tota mena que li 
pertoquin (si és aquest el cas).

Us demano també la vostra atenció a l’entorn dels articles que 
parlen de les diferents accions que, per activa o per passiva, 
protagonitzen els Tribunals de Justícia. Molt il·lustratiu és el 
que dóna compte de la decisió de la Fiscalia Anticorrupció 
d’arxivar sense cap pronunciament la denúncia que el 
GM del PSC va presentar contra el Govern per presumpta 

Molt més que una revista mensual
malversació i tractes de favor en l’adjudicació i gestió de les 
obres de la central fotovoltaica del pàrquing de la N-II, la 
reforma de l’Escola Bressol i la del Casal de Joves. 

La Policia que ho ha investigat i la pròpia Fiscalia no han 
trobat cap delicte ni cap indici d’irregularitat, després 
que tots els falsament acusats hem estat sotmesos a 
mesos de declaracions i investigacions, mentre, això sí, els 
acusadors no s’han estat de bescomptar-ho públicament, 
talment com si ja estiguéssim condemnats, tractant-nos a 
tots, professionals, tècnics i polítics ben bé com si fóssim 
delinqüents.

Igual com ara tornen a fer amb la gestió de les obres de reforma 
del Mercat Municipal que també diuen que portaran a Fiscalia. 
Els denunciants, com en el cas anterior, parlen a mitges, citen i 
presenten només la documentació que els interessa, esbiaixada, 
parcial i manipulada. També podeu llegir-ne els detalls a l’article 
que en parla, que a més, explica que el tema s’ha discutit dues 
vegades en plens municipals i que l’Ajuntament ha constatat i 

acordat la correcció i pulcritud 
de tot el que s’ha fet (possibles 
errors als marge), amb proves 
documentals i informes tècnics 
i jurídics, fins i tot un signat pel 
propi President de la Diputació 
de Barcelona.

No obstant això, el GM del PSC segueix igual. Considera que 
cal que la Fiscalia ho investigui per si pogués haver-hi delictes. 
Vana i inútil pretensió perquè resulta obvi que no hi ha 
motiu. El problema, però, és que tenim seriosos dubtes de que 
aquesta sigui la seva veritable intenció. El que de veritat es 
busca és repetir el que ja va fer en l’anterior denúncia, que no 
és altra cosa que seguir imputant-nos i tractant-nos a tots, altra 
vegada, com si fóssim delinqüents. Només cal llegir les seves 
revistes i escoltar les seves declaracions per a comprovar-ho.

Malauradament, altra vegada la Justícia haurà d’imposar la 
seva raó. Ja ho ha fet més d’una vegada i ara ho tornarà a fer 
un cop analitzi el que li aporta el PSC i l’Ajuntament i constati de 
nou, la malícia dels denunciants. Llavors el pes de la llei caurà, 
ineludiblement i de manera justa sobre els qui es dediquen a 
calumniar i acusar públicament sense proves, sabent a més 
que això és així i buscant, només, un possible però dubtós rèdit 
electoral.

Estic segur que després de llegir el que s’explica a la revista, 
vosaltres, caldencs i caldenques amb opinió, no caureu en la 
seva trampa. 

Moltes gràcies i a la vostra disposició,

Joaquim Arnó i Porras
ALCALDE
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notícies

L’Ajuntament ha aprovat un text refós que recull 6 de les 8 prescripcions que va imposar la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, després que l’alcalde s’entrevistés amb el qui era conseller de Política Territorial Joaquim Nadal (PSC)

El Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Es-
trac va aprovar el 27 de desembre –amb 
els vots en contra del PSC– el text refós 
de la  modificació puntual del Pla General 
a l’àmbit del Sector de sòl urbanitzable 
SUP1 Can Comas, que inclou també de ma-
nera vinculada l’àmbit de la finca de Can 
Vidal del Camí Ral, números 34, 36 i 38.  

L’acord adoptat incorpora al text urba-
nístic 6 de les 8 prescripcions realitzades 
per la CTUB. L’Ajuntament ha rebutjat les 
altres dues per considerar que són de 
competència exclusiva municipal, ja que 
són les que fan referència a la concentra-
ció de l’edificabilitat a les cotes baixes del 
sector i al traçat del vial que el travessa.

L’alcalde, Joaquim Arnó, va explicar que 
“aquestes prescripcions són competència 
de l’Ajuntament i no pas de la Comissió”,  i 
va afegir: “no es pot concentrar l’edifica-
bilitat a la part baixa del sector perquè 
quedaria massificat l’entorn respecte a la 
Fanera, el magatzem de la brigada munici-
pal i totes les altres edificacions actuals”.

Arnó va explicar que l’aprovació inicial del 
text refós es fa “amb les modificacions 
d’obligatori compliment i competència de 
la Generalitat, mentre que aquelles que 
són potestatives i de competència exclusi-
va dels ajuntaments no s’han tocat”.

En aquest sentit, l’alcalde va recordar 
el cas de l’Hotel Colón, en què l’anteri-
or Govern Municipal presidit llavors per 
l’alcalde Joan Rangel, també es va oposar 
a algunes de les indicacions que li havia 
formulat la Generalitat, que finalment va 
haver d’acceptar la voluntat municipal en 
tractar-se, efectivament, de competènci-
es pròpies i no del govern català.

L’alcalde ha desbloquejat 
la tramitació entrevistant-

se amb els màxims 
responsables d’Urbanisme

L’ex-conseller Joaquim 
Nadal (PSC) va admetre que 

no totes les prescripcions 
eren tècniques i que les 

revisaria per adequar-les 
a la voluntat municipal

En aquella ocasió, CiU, a l’oposició, va 
donar suport a la postura del Govern, 
fet aquest que Arnó va evidenciar per a 
contrastar-ho amb la posició actual del 
grup del PSC, el qual, segons paraules de 
l’alcalde “s’oposa a tot per sistema, encara 
que com és aquest cas, el que s’estigui de-
batent sigui com a conseqüència d’actua-
cions del govern municipal anterior, que 
va ser qui va permetre major edificació a 
la zona alta contigua a la del Pla Parcial 
Can Comas”.

Pel que fa a l’acord adoptat, cal recordar 
que la modificació puntual del POUM es 
va aprovar inicialment el 5 de maig de 
2008 i, de forma provisional, el 7 de ju-
liol de 2009. Un cop tramès l’expedient 
a la CTUB, aquesta en sessió de data 28 
de gener de 2010 va aturar la tramitació, 

fins que mitjançant un text refós, l’Ajun-
tament incorporés les  vuit prescripcions 
abans citades.

Aquesta decisió va ocasionar la queixa 
del govern municipal, perquè contrade-
ia totes les actuacions i pactes tècnics i 
administratius que s’havien formalitzat 
anteriorment amb la pròpia CTUB i repre-
sentava una invasió insòlita de les compe-
tències municipals per part seva.

Per aquesta raó, i per salvar la postura in-
sòlita i incongruent de la CTUB, l’alcalde, 
Joaquim Arnó, va entrevistar-se amb el 
Conseller de Política Territorial i Urbanis-
me, Joaquim Nadal, qui li va prometre que 
revisaria les actuacions i que permetria 
desencallar la situació, forçant la Direcció 
General d’Urbanisme a pactar la solució 
amb l’Ajuntament, d’acord amb les seves 
competències.

Amb l’acord adoptat, que també ha es-
tat objecte de negociació amb la CTUB, 
l’Ajuntament pretén desencallar el tema 
i a més, poder accedir aviat a la promo-
ció de la finca de Can Vidal que, segons 
va dir l’alcalde, “és una actuació necessà-
ria per al nostre municipi perquè podrem 
disposar d’equipaments que, al marge de 
la seva concreció urbanística, aportaran 
importants millores socials per al conjunt 
de caldencs i caldenques”.

Nova empenta a la reforma de 
Can Comas i Can Vidal
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actualitat

L’ acord adoptat pel Ple preveu acudir 
als Tribunals “per a denunciar l’actuació 
dels membres del Grup Municipal 
Socialista per pràctiques difamatòries, 
atemptat contra l’honorabilitat de les 
persones i l’autoritat municipal, i difusió 
pública d’acusacions d’haver comès 
delictes en relació al procés de reforma 
del Mercat Municipal”. Les proves que es 
presentaran seran les actes de diferents 
sessions plenàries en les que hi consten 
les intervencions dels membres del grup 
municipal del PSC i la nota de premsa 
que van emetre el 23 de desembre, amb 
les declaracions reproduïdes a diferents 
mitjans de comunicació.

Els regidors del PSC hauran de respondre 
davant la justícia per difamació i falsedat
La difusió d’una nota de premsa del PSC de Caldes ha provocat que el Ple municipal aprovés una resolució 
que preveu interposar denúncia judicial contra els regidors socialistes per difamació, atemptat a l’honor i 
falsedat documental

La divulgació de la notícia 
per part del PSC dóna per fet 
un delicte que no s’ha provat

L’Ajuntament també oferirà suport 
jurídic a totes les persones, empreses 
i professionals que han intervingut en 
la reforma del mercat i que han estat 
objecte de denúncia per part del PSC, 
“per emprendre accions legals en legítima 
defensa de la seva honorabilitat i imatge i 
en contra dels qui els han difamat i acusat 
injustament, sense raó ni proves”.

El comunicat dels socialistes locals 
–de data de 23 de desembre del 2010-  
anunciava la seva decisió “d’interposar 
denúncia davant la Fiscalia Especial per 
a delictes relacionats amb la corrupció 
per la pretesa comissió de delicte per 
part de l’alcalde i l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac” en aspectes relacionats amb les 
obres de reforma del Mercat Municipal 
i l’ocupació de les parades per part dels 
nous adjudicataris, en especial per part 
de l’esposa de l’alcalde.

El portaveu del grup municipal de CiU, 
Àngel Rusiñol, va llegir íntegrament la 

moció presentada des de l’Alcaldia, que 
deixava constància “de la censura més 
enèrgica, per antidemocràtica i mancada 
de tota ètica i respecte a les persones, vers 
la decisió presa de manera tan conscient 
com injustificada per part del Grup del PSC 
de Caldes d’Estrac, amb l’única finalitat de 
treure rèdit electoral”.

Segons la moció, la divulgació de la 
notícia per part del PSC només busca “el 
linxament i la difamació”, perquè “dóna 
per fet la comissió del delicte al mateix 
temps que diu que ho posa en coneixement 

de la Fiscalia per a que investigui si 
efectivament hi ha delicte”. És a dir, dóna 
per feta una cosa que no s’ha provat. En 
aquest sentit, l’alcalde va assegurar que 
“sense proves no es va enlloc i vostès no 
les tenen perquè no hi ha cap delicte per 
provar”.

Els fets que denuncien els socialistes 
sobre les obres de reforma del Mercat 
Municipal van ser àmpliament debatuts en 
el transcurs d’un Ple Extraordinari que es 

va celebrar el passat 30 de juliol de 2010, 
“en aquella sessió va quedar sobradament 
demostrada la legalitat i correcció de tot 
el procés administratiu, tant a nivell global 
de les obres de reforma com en el tracte 
dispensat a cada parada i paradista”, 
reprodueix el text de la moció.

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac va tornar 
a desmentir qualsevol tracte de favor, 
“alhora que reitera que pel que fa a la 
tramitació administrativa de permisos i 
llicències d’activitats, totes les parades 

del Mercat es troben en situació idèntica, 
ja que sempre, ara i abans de la reforma, 
tal situació s’havia considerat i tramitat 
de forma conjunta”.

En relació a les afirmacions que fa el PSC 
sobre la parada núm. 6 “ l’autorització per 
a l’activitat de cuina ja va ser donada per 
l’anterior govern municipal, l’any 2007, 
i  el posterior canvi d’ubicació d’aquesta 
i d’altres parades, va ser autoritzat per la 
Junta de Govern i després ratificada pel 
Ple, sense que l’alcalde hi intervingués, per 
raó del parentiu”. 

En aquest punt, es va llegir un dictamen 
emès pel Servei d’Assessoria Jurídica de la 
Diputació de Barcelona, que confirmava 
que el procés de realització de tots 
aquest canvis en les parades del Mercat 
Municipal han estat correctes en la seva 
tramitació.

Finalment, segons la moció aprovada 
pel Ple, el Consistori caldenc també 
s’adreçarà a responsables del PSC 
a nivell nacional “per posar-los en 
coneixement de la manera indigna i 
antidemocràtica de procedir dels regidors 
que diuen actuar en el seu nom”. 

Un dictamen de la 
Diputació confirma que 
el procés administratiu 
del Mercat és correcte
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actualitat

Després de gairebé un any d’investiga-
ció exhaustiva, la Fiscalia Especial An-
ticorrupció, a instàncies de la Brigada 
d’Investigació contra Delictes Monetaris 
de la Policia Nacional, ha decidit arxivar el 
procediment que estava investigant con-
tra l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per 
presumptes irregularitats en la tramita-
ció del crèdit i concurs de construcció de 
la central fotovoltaica al pàrquing muni-

La Fiscalia Anticorrupció arxiva la denúncia 
que el PSC va presentar contra l’Ajuntament
La constatació per part de la Fiscalia de que no s’ha comès cap de les irregularitats que denunciava el PSC 
de Caldes,  ha estat el motiu principal per a què el procés  d’investigació s’hagi arxivat, un cop s’ha pres de-
claració als protagonistes i s’ha analitzat tota la documentació. Ara, tots els falsament imputats pel PSC es 
plantegen querellar-s’hi per injúries, falsedat i atemptat contra l’honor de les persones       

Les investigacions han 
comprovat la falsedat 

de les acusacions 
socialistes, basades en 
documentació parcial i 

declaracions sense proves

Els investigadors 
estaven força confusos 
perquè la documentació 
presentada pel PSC era 

poca i incompleta

cipal, i de presumptes irregularitats en la 
tramitació i tracte de favor a una empresa 
local en les obres d’ampliació i millora de 
l’Escola Bressol i el Casal de Joves. Totes 
aquestes denúncies les havia presentat el 
Grup Municipal del PSC.

Un cop la Policia Nacional ha tingut ac-
cés a tota la documentació i ha pres 
declaració a l’alcalde, regidors i altres 
testimonis, ha pogut comprovar la false-
dat de les acusacions socialistes que es 
basaven en documentació parcial i de-
claracions sense proves. Així ho ha entès 
la Fiscalia, que ha arxivat tot el procedi-
ment, sense cap mena d’advertiment o 
de recomanació que pogués fer pensar 
que, efectivament, s’hauria produït al-
gun comportament irregular o delictiu 
per part de l’Ajuntament.

Ara, l’Ajuntament i els regidors, a més dels 
tècnics municipals i d’empreses privades 
que s’han vist injustament desqualificats 
professional i personalment, pensen de-
mandar judicialment els qui els han acu-
sat públicament d’haver comès irregula-
ritats i delictes que mai han realitzat. Per 
fer-ho es basen en el fet que  el PSC –tot 
i que els acusés davant la Fiscalia i no als 
tribunals-, no ha cessat també d’acusar-
los públicament a través de mitjans de 
comunicació i de les seves intervencions 
durant els plens municipals.

L’alcalde, Joaquim Arnó, va donar compte 
de la decisió de la Fiscalia, en el decurs 
del darrer Ple de desembre, però el cert 
és que gairebé va passar desapercebuda 
perquè a la mateixa sessió es debatia una 
resolució de l’Ajuntament per defensar-
se d’una nova acusació del PSC davant la 
Fiscalia que, altra vegada, es presentarà 
amb falses acusacions i amb documenta-
ció  parcial que el PSC està explicitant pú-
blicament en relació al Mercat Municipal.

“Durant mesos hem estat sotmesos a una 
investigació exhaustiva”, explica l’alcalde, 
Joaquim Arnó,  “Ho hem explicat tot i en 
reiterades ocasions. Amb proves. En molts 
casos fins i tot hem hagut de fer pedago-
gia perquè els investigadors estaven for-

ça confusos perquè la documentació pre-

sentada pel PSC era poca i incompleta”. 

L’alcalde de Caldes afegeix que “des del 

primer moment estàvem molt tranquils 

perquè tot era correcte, però ha repre-

sentat una càrrega de treball extra que 

ens han obligat a fer per provar la nostra 

innocència, quan en dreta llei, el que de 

veritat procedia era que el PSC, que ens 

acusava, provés la nostra culpabilitat”.

Joaquim Arnó ha posat en dubte el mè-

tode emprat pel PSC, perquè considera 

que “no es pot acusar sense fonament 

i  no pot ser que cada vegada que els 

regidors de l’oposició estiguin en desa-

cord amb una iniciativa del Govern es 

dediquin a acusar-lo de cometre irregu-

laritats, quan no delictes”.
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en portada

El Ple de l’Ajuntament va aprovar a la seva 
sessió del passat 27 de desembre la previsió 
pressupostària per a l’any 2011, amb el vot 
contrari dels regidors del PSC. El pressupost, 
de contenció en la despesa i sense increments 
impositius, puja fins a 4.146.650€ i segons 
paraules de l’alcalde, que el va presentar al 
Ple, “respon en la mesura del possible i en 
temps de crisi, a les necessitats més bàsiques 
que l’Ajuntament ha de posar a l’abast dels 
seus conciutadans”. 

“Ara no és moment de grans obres ni de 
grans promeses electorals com ens tenien 
acostumats abans –va dir–, ara toca acabar 
el que s’ha començat i especialment atendre 
les necessitats més bàsiques dels nostres 
convilatans, especialment les dels qui més 
necessiten l’ajut dels altres”.

“Hem de fer front als projectes més immediats, 
però també hem de pensar en com sortir de la 
crisi –va dir l’alcalde–. El relat no és només per 
demà, sinó per demà passat. Hem de fer bé les 
coses perquè el més important és mantenir i 
incrementar el benestar de les persones en els 
propers anys”.

Congelació d’impostos

Dues són les fonts d’ingressos principals 
que permeten fer front a les despeses 
pressupostades. La primera, els 1.320.000 € 
que es recaptaran per l’IBI que es queda en 
el 0,97% i no pateix cap increment en relació 
a l’any passat. La segona, els 1.236.000 € 
que provenen de taxes i ingressos per la 
prestació de determinats serveis com poden 
ser els de la recollida de la brossa (307 mil 
€), banys termals (364 mil €) i zona blava 
d’aparcaments (160 mil €). 

Entre uns i altres es manté més o menys el 
mateix nivell d’anys anteriors, fet aquest que 
va permetre que l’alcalde expliqués que “els 
nous ingressos que obtenim, com ara el de la 
zona blava, compensen de sobres la congelació 
de l’IBI i dels altres impostos”. 

Segons va explicar, a més de la recaptació de la 
zona blava d’estacionament –que representa 
gairebé un 9% de l’IBI–, els ingressos  
s’obtindran de l’adjudicació de les guinguetes 
de la platja i la producció d’energia de les 
pèrgoles amb plaques fotovoltaiques de 
l’aparcament de la carretera N-II.

Un pressupost  realista per al 2011
Retard en les transferències d’altres 
administracions

L’alcalde quan va parlar de les transferències 
d’altres administracions (820 mil €) va 
fer menció que una cosa són les previsions 
que consten al pressupost i una altra el 
calendari de pagaments que, en molts casos, 
s’endarrereixen molt més del que seria 
desitjable i ocasionen retards en l’execució 
d’algunes obres, com està passant ara mateix 
amb la urbanització del barri de “La Isla” i 
l’adequació del magatzem de la brigada a 
l’antic escorxador municipal.

Prioritat en la despesa social 

Els caldencs i les caldenques són el principal 
objectiu d’un gran nombre de les actuacions 
municipals. Pràcticament més de la meitat 
del pressupost es destina a atendre les seves 
necessitats, especialment i en la mesura 
del possible, les d’aquells que es troben en 
situació menys favorable.

L’alcalde va deixar constància que els 
pressupostos del 2011 centren la seva acció 
en l’atenció a les persones, ja sigui mitjançant 
la prestació de serveis i atenció ciutadana, ja 
sigui donant suport a entitats i institucions 
locals. “Més d’un 40% del pressupost correspon 
a serveis impropis que atorguem però no els 
eliminem per poder donar servei als nostres 
vilatans”, va afegir, “ intentarem donar un millor 
servei al mínim cost possible, però sense minvar-
ne la qualitat”, va explicar Joaquim Arnó.

Més atenció, més ajuda a les persones

En aquest sentit, convé recordar que en el 
pressupost municipal s’hi contenen, entre 
d’altres, les despeses del consultori mèdic i 
l’autobús urbà,  les de tot l’equip de Serveis 
Socials amb especial dedicació a la gent gran; 
el manteniment i suport als centres educatius 
de Caldes (CEIP i especialment Escola 
Bressol);  la gestió del Complex poliesportiu 
municipal i Casal de joves;  l’atenció i suport 
a les manifestacions culturals, festes, 
Festa Major, Fundació Palau i Biblioteca 
Municipal.

També tenen la seva importància les accions de 
promoció econòmica, comercial i turística, 
així com el suport a les iniciatives d’entitats 
locals com ara la Pesolada, Mongetada i 

les de les associacions esportives i culturals: 
bàsquet, petanca, patinatge, patrimoni 
cultural i artístic a més de les ajudes a la 
cooperació internacional i entitats de suport 
i ajuda als més necessitats.

Seguretat ciutadana: imprescindible i 
destacada

Potser el servei més important i que a vegades, 
per evident, sembla que s’oblida, és el de la 
seguretat ciutadana que, entre d’altres fites, 
ha aconseguit mantenir el poble al marge de 
les onades de robatoris i incidències que a 
vegades s’han produït als municipis veïns.

Caldes disposa d’una important plantilla de 
Policia Municipal que presta els seus serveis 
de forma brillant i que en nombroses ocasions 
ha rebut el reconeixement per la seva 
dedicació i professionalitat, tant des de dins 
com des de fora del municipi. 

Sens dubte també facilita la seva feina 
la permanent senyalització de quantes 
incidències i recomanacions són necessàries 
a la via pública, així com la instal·lació de 
càmeres de vigilància a llocs estratègics.

Serveis públics: millors, més eficients i 
menys costosos

És important destacar que la factura 
elèctrica ha disminuït quasi un 20% gràcies 
a la reforma de l’enllumenat públic que s’ha 
fet durant el mandat, contràriament al que ha 
passat arreu per raó de l’increment del preu 
de l’electricitat, i també, que la despesa de la 
brossa també ha baixat en un 40% després 
que es millorés el servei i es descobrís l’estafa 
en la seva recollida i tractament durant els 
anys anteriors.

Millora de l’espai públic   

Les inversions d’enguany s’enfoquen en 
aquest sentit. Primer, enllestint les que estant 
en curs i que tenen programació pluriannual 
com ara les del barri de “La Isla”, el magatzem  
de la brigada, la passera de vianants a la  riera 
del Gorg, el clavegueram del carrer del Carme, 
el mur de la carretera de Sant Vicenç i el casal 
dels Diables.

Després, es tiraran endavant algunes noves 
actuacions com ara la marquesina de les 
parades de l’autobús, el tram final de la riera 
(molinet inclòs), la carretera de Sant Vicenç 
al Fondo, el Feder de Parc Can Muntanyà i la 
instal·lació pre-Wimax.

La política pressupostària 
municipal es basa en la 
prudència, el rigor de la 
gestió i la transparència

L’Ajuntament ha incrementat 
la qualitat dels serveis que 
presta als caldencs sense 

incrementar la pressió fiscal

Caldes és exemple de rigor i 
solvència econòmica
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en portada

També és important destacar, encara que no 
estigui al pressupost municipal, l’obra que 
s’està a punt de començar d’adequació del Parc 
Muntanyà, després que l’Ajuntament aconseguís, 
l’any passat, una important aportació dels Fons 
FEDER europeus per a fer-ho possible.

Tants treballadors com l’any 2006

L’alcalde va justificar els 1.931.700 € del 
capítol de personal en base la contractació 
necessària de nous operaris per a la Brigada 
Municipal i dels adscrits als Plans d’Ocupació 
de la Generalitat. “Aquest Ajuntament, igual 
com d’altres, dóna serveis que no li tocaria fer. 
Ho fem perquè considerem que són de primera 
necessitat, com per exemple, la major part dels 
Serveis Socials que en temps de crisi, són més 
útils que mai” –va explicar l’alcalde. 

Al fil d’una de les acusacions més repetides 
per l’oposició durant el debat plenari com és 
la d’un “excessiu increment del personal 
durant aquests anys”, l’alcalde va explicar que 
la plantilla municipal actual té el mateix nombre 
de treballadors que la de desembre de 2006: 
55 persones. L’única diferència rau en què en 
aquells anys, dues les pagava la Diputació de 
Barcelona i ara, les ha de pagar l’Ajuntament, 
però el nombre total de personal és exactament 
el mateix (vegeu quadre adjunt).

D’aquesta manera, l’alcalde desmentia les 
acusacions del PSC i per l’altra banda posava 
de manifest que abans es disposava d’unes 
facilitats que ara no es tenen. “No sé si la culpa 
la té la crisi, o l’explicació l’hem de buscar en 
altres llocs, però abans la Diputació pagava 
personal i ara no ho fa. Per poder mantenir els 
serveis, l’atenció als ciutadans i la seva gestió, 
ara ho ha hagut de fer l’Ajuntament”.

Arnó, no obstant, va reconèixer que aquest és 
un apartat, el de personal, que caldrà acotar 
molt bé en el futur més immediat ja que en 
molts casos, els serveis que presta l’Ajuntament 
amb aquests treballadors, de fet, ni tant sols 
són d’estricte competència municipal.

COMPARATIVA PERSONAL
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notícia

L’Ajuntament adjudica les guinguetes de la platja i demana a 
la Generalitat que mantingui la que vol enderrocar

En el Ple del passat 27 de desembre, 
l’Ajuntament  va aprovar l’adjudicació de 
dues de les tres guinguetes que van sortir 
a  concurs, la de la platja de les Barques i la 
del costat de la riera del Gorg. La tercera 
guingueta s’ha adjudicat recentment en 
un altre procés de licitació en quedar 
deserta en la primera convocatòria.

A banda, l’Ajuntament també va aprovar 
per unanimitat demanar a la Generalitat 
que es pugui mantenir la guingueta 
núm. 3 (actualment denominada Marola) 
en el seu emplaçament actual, malgrat 
s’hagi dictat ordre d’enderrocament per 
incompliment de la Llei de Costes.

D’acord amb la proposta de la Mesa de 
Contractació del passat 22 de desembre, 

Es demana a la Generalitat 
una excepció de la Llei de 

Costes per mantenir el 
Marola en l’emplaçament 

actual

l’adjudicació de les guinguetes a les 
empreses Societat Mercantil Pi i Pi, SCP 
(núm. 2) i a la Societat Mercantil Tasted 
Churros, SL (mòdul 4), va comptar amb 
el vot favorable del govern i l’abstenció 
dels regidors del PSC, fet aquest que 
va causar sorpresa en el Ple atès que 
hi havia votat a favor a la reunió de la 
Mesa de Contractació.

Una moció presentada per urgència per 
l’Alcaldia al Ple va servir per acordar la 
petició a la Generalitat de que es pugui 
mantenir la guingueta número 3. L’alcalde, 
Joaquim Arnó, va explicar el perquè de 
la petició “ara que ja hem assegurat les 
altres tres, toca mantenir aquesta per 
tradició de 30 anys i perquè és necessària 
per mantenir el nivell dels serveis que 
calen a la platja de Caldes”.

En aquest sentit, l’alcalde va argumentar 
que Caldes no es pot permetre rebaixar 
els serveis de platja sinó tot el contrari “cal 
augmentar-los i millorar-los per convertir 
la zona marítima en el focus d’atracció 
que necessitem per a millorar la promoció 
econòmica del municipi”.
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notícia

L’Ajuntament adjudica les guinguetes de la platja i demana a 
la Generalitat que mantingui la que vol enderrocar

S’han adjudicat les 
guinguetes de la plaça de les 

Barques i la de la Riera del 
Gorg

L’Ajuntament convocarà ben 
aviat un concurs d’idees per 
la renovació del passeig dels 

Anglesos

 La renovació del Bassiot i 
el varador i la substitució 

de la balustrada del passeig 
dels Anglesos han canviat 

l’aspecte del litoral de Caldes

La moció, que es va aprovar per unanimitat, 
malgrat el PSC votés primer en contra de 
la urgència de la moció, demana que la 
Generalitat permeti que la guingueta es 
mantingui en la seva ubicació actual i que 
es faci una excepció a la normativa de la 
Llei de Costes, que estableix una distància 
mínima entre guinguetes.

Una millora de la façana litoral de 
Caldes

Amb l’adjudicació de les dues guinguetes es 
dóna un impuls decisiu cap a la millora de la 
imatge i l’atractiu de la zona litoral caldenca. 

Després que s’hagi renovat l’aspecte de la 
zona del Bassiot, eliminant de passada les 
pudors que tant molestaven i la de l’antic 
varador amb la nova caseta de la Creu 
Roja i l’argue de pescadors, s’ha iniciat  
la renovació de la balustrada del passeig 
dels Anglesos, molt malmesa després de 
molt anys de nul·la conservació. 

Quedarà però encara una acció per 

fer. Important i llargament esperada 

després que s’hagi anunciat diverses 

vegades: la remodelació del Passeig de 

Mar, des de la riera de Caldes fins el 

port d’Arenys de Mar que porta anys 

de retard acumulat i de la qual no es té 

noticia des de fa molt temps, malgrat les 

reiterades peticions dels ajuntaments 

afectats per a que es porti a terme al 

més aviat possible.

9



actualitat

L’Ajuntament ha engegat ja el procés per a la recuperació, millora i 
restauració integral del Parc de Can Muntanyà amb la convocatòria del 
concurs públic i la rebuda de les ofertes.

Cal recordar que l’Ajuntament de Caldes va obtenir un ajut del FE-
DER per adequar el Parc Muntanyà per a una actuació valorada en 
707.711,67€, dels quals el FEDER n’aportava la meitat (353.855,84€) i  
l’altra meitat l’havia de posar l’Ajuntament.

Des de l’obtenció d’aquest FEDER el Consistori caldenc ha realitzat al-
gunes actuacions al parc, en la mesura del que ha estat possible atesa 
la precarietat de la tresoreria municipal, bloquejada en part pel retard 
de la Generalitat de Catalunya en els pagaments compromesos. Aquest 
fet ha provocat greus tensions de tresoreria a l’Ajuntament de Caldes 

En relació l’article publicat a la revista local 
del PSC de Caldes d’Estrac “Opinions” signat 
per l’actual Delegat del Govern de l’Estat a 
Catalunya, Sr. Joan Rangel, i a la vista de les 
informacions errònies que s’hi contenen, 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac vol deixar 
pública constància: no és cert que l’ajuntament 
denegués l’autorització per a celebrar un acte 
d’homenatge al que fou regidor socialista 
d’aquest Ajuntament, Sr. Ricardo Pérez de 
la Hoz, ja que en cap moment es va tenir 
coneixement ni es va formular cap petició per 
part de ningú, ni molt menys per part d’algun 
representant del PSC, per tal que l’Ajuntament 
cedís algun local o mitjans per a facilitar la 
seva celebració el dia 18 de desembre.  Per 
tant, no és cert que l’Ajuntament negués 
cap cessió de cap local per a la realització de 

L’Ajuntament desmenteix les acusacions 
realitzades per Joan Rangel

l’esmentat acte d’homenatge. Senzillament 
ningú el va demanar.

Si és cert, en canvi, que l’ajuntament va cedir 
el pavelló municipal amb utilització de cadires 
i taules inclosa, per un acte d’aquestes 
característiques d’homenatge al Sr. Ricardo 
Pérez de la Hoz, pel dia 4 de desembre, 
atenent la petició que al respecte va formular 

la Portaveu del Grup Municipal del PSC Sra. 
Rosabel Cantenys. A dia d’avui, ignorem els 
motius pels quals l’esmentat acte no es va 
portar a terme.

Dit això i deixant de banda alguns comentaris 
poc afortunats que formula el senyor Delegat 
del Govern, sens dubte atribuïbles al seu 
desconeixement actual de la realitat caldenca, 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac vol deixar 
constància del seu respecte i consideració 
cap a la memòria del regidor recentment 
traspassat, però no pot admetre que amb 
l’excusa de la seva invocació es vulguin 
tergiversar els fets per part de persones que, 
com el cas del Sr. Rangel, en raó del càrrec 
institucional que ocupa, haurien de procurar 
ser molt més rigorosos a l’hora de llençar 
segons quines acusacions públiques.

Impuls a la modernització del 
Parc de Can Muntanyà 

que encara són vigents, i ha fet posposar les contractacions d’algunes 
obres i l’execució d’altres. En el cas del FEDER, es va demanar una pròr-
roga d’un any per a la seva execució.
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breus

El molinet 
del Bassiot 
ja funciona 
a ple 
rendiment
Ja fa alguns dies que l’empresa 
que va instal·lar l’aerogenera-
dor del Bassiot ha procedit a la 
substitució de la peça que faltava 
perquè aquest sistema funcionés 
al cent per cent. Com ja va adver-
tir l’alcalde en inaugurar el siste-
ma, es tractava d’una prova pilot 
que no va reeixir completament 
per culpa de la peça que ara s’ha 
substituït i que ha permès que 
la instal·lació funcioni perfecta-
ment.

Cal recordar que aquest sistema 
que ha facilitat l’eliminació de 
les pudors del Bassiot, es basa 
en un aerogenerador  -situat just 
al pont del final de la Riera- que 
produeix electricitat que s’injecta 
a la xarxa elèctrica municipal, al 
mateix temps que propulsa aigua 
del mar cap al Bassiot a través de 
la bomba prèviament instal·lada 
–que ja s’utilitzava de forma 
periòdica per bombejar l’aigua 
acabalada-, i que també acumula 
energia per al seu funcionament. 

A punt de començar la remodelació 
de “La Isla”

En el moment de tancar la present 
edició del Portada, l’Ajuntament 
és a punt d’adjudicar les obres de 
remodelació del barri de “La Isla”, 
com a final del procés de convoca-
tòria oberta iniciada per a executar 
aquest projecte. Un total de 20 em-
preses s’han presentat en aquest 
concurs públic, una alta i inespera-
da concurrència d’ofertes, segons 
fonts municipals. Un cop adjudicada 
l’obra, l’inici d’execució del projecte 
començarà de seguida, un cop su-
perades les fases administratives.

Caldes aporta més de 1.500 €
a La Marató de TV3

Caldes d’Estrac ha tornat a fer costat un any més a La Marató de TV3, 
que aquest any s’ha dedicat a les lesions medul·lars i cerebrals adquiri-
des. A Caldes les aportacions solidàries s’han fet a a través de diverses 
activitats programades per l’Ajuntament i algunes entitats locals, des 
del passat mes d’octubre fins el diumenge 19 de desembre, data de 
celebració de La Marató a TV3. En total, s’han recaptat 1.567,82 euros 
per a aquesta causa benèfica.

Les aportacions econòmiques s’han fet a través d’actes com la 2a Mon-
getada Popular (710€),  el passi d’imatges retrospectives de Caldes 
(480€) i el concert coral que va tenir lloc ahir a la Parròquia de San-
ta Maria, a més d’una urna instal·lada al Mercat Municipal (377,82€). 
Han participat en aquesta recaptació de fons benèfics l’Ajuntament 
de Caldes i algunes entitats com Arrels Cultura, la Colla de Geganters 
i Grallers, el grup de percussió D’estrac Tucupak!, els Diables d’Estrac, 
els Amics del Teatre i  l’Associació Donastrak.

RECoNEIxEMENTS ALS MèRITS DE LA 
PoLICIA LoCAL I LA CREU RoJA

Coincidint amb les dates nadalenques, l’alcalde, Joaquim 
Arnó, va oficiar un acte a la Sala Cultural de reconeixement 
dels mèrits dels agents de la Policia Local i de la Creu Roja per 
la tasca que desenvolupen al llarg de l’any i que els ha portat 
a aconseguir destacades fites.

Des de l’inici del mes de gener Caldes compta amb dues minideixa-
lleries urbanes de petits residus especials d'ús domèstic que permeten 
recollir de forma selectiva piles, bateries de mòbils, residus d'aparells 
elèctrics i electrònics, CD, DVD, cartutxos d'impressora d'injecció i 
bombetes de baix consum.

Les minideixalleries són uns contenidors estèticament adaptats a l’en-
torn urbà, que disposen de 7 dipòsits independents per a l’emmagat-
zematge de diferents tipus de residus de petit format. Estan pensades 
per desfer-nos de molts residus que habitualment guardem en els ca-
laixos de casa sense saber-ne què fer. Disposen de dos panells per a la 
inserció de campanyes publicitàries, que permeten el finançament del 
servei i tenen, per tant, un cost zero per a l’Ajuntament.

S’instal·len dues minideixalleries: davant 
del mercat i del complex esportiu

11



serveis socials

Què són els Serveis Socials?
  Recurs/servei de suport per a tota la 
ciutadania.

  La funció d'aquesta àrea és atendre 
els col·lectius que per raons diverses 
necessiten una atenció específica.

  L’objectiu és donar suport i 
acompanyar totes aquelles persones 
que tinguin alguna dificultat o 
problema en un moment determinat.

Per a qui treballem?
  Treballem per a totes les persones que 
viuen al poble. 

  Als Serveis Socials hi pot venir tothom 
i, des d’aquí, s’informarà i orientarà a 
les persones en allò que necessitin.

on són?
  A la 4rta planta de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac.

  També podeu consultar la pàgina web 
de l’Ajuntament on trobareu el nostre 
telèfon (93 791 00 05) a  més de tot 
allò que us pugui interessar del poble.

http://www.caldetes.cat

Qui som?
 Treballador/a social

 Educador/a social

 Psicòleg/a

 Treballador/a familiar

 Auxiliar de la llar

 Administrativa

Els Serveis Socials municipals, un ferm  suport  a la ciutadania

El passat 15 de desembre del 2010, a les 5 de la tarda, Serveis 
Socials va fer la presentació de cada any,  havent convocat els 
vilatans i vilatanes a una sessió informativa a l’Equipament de 
Promoció Econòmica, “La Fabriqueta”.

La sessió fou introduïda per la regidora de Serveis Socials 
Helena Gallardo i seguidament varen intervenir cadascuna de 
les membres de l’equip, explicant fil per randa quines tasques 
i responsabilitats els pertoquen i quins són els serveis i 
prestacions als quals pot optar la gent del poble.

Amb la universalització dels serveis socials, qualsevol vilatà o 
vilatana té dret a ser atès per aquest servei i a ser assessorat 
respecte a quin recurs pot demanar en funció de la seva renda 
per càpita o situació personal.

Serveis Socials, però, no s’atura només en la línia de treballar per 
als més necessitats sinó que fa un pas més organitzant tallers i 
activitats: fent prevenció, acompanyant i cohesionant persones 
amb temps i/o ganes de treballar per al poble i per al seu propi 
benestar.

En l’actualitat es duu a terme un projecte de visites 
personalitzades als majors de 65 anys per donar a conèixer 
aquest servei als vilatans/nes.

Us detallem, tot seguit, el funcionament d’aquesta àrea, així com 
tota la informació  necessària per accedir al suport que l’equip 
dels Serveis Socials de Caldes ofereix a totes aquelles persones 
que ho necessitin.

Serveis Socials presenten la feina que es fa al municipi
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serveis socials

Els Serveis Socials municipals, un ferm  suport  a la ciutadania
TREBALLADoRA SoCIAL

 Família 

 Persones amb disminució 

 Persones amb dependència 

 Gent gran 

 Dones/violència de gènere 

 Immigració 

 Habitatge

Amb qui treballem
  Servei d’Informació i Atenció a les 
Dones

 Centre d’Atenció al Disminuït

 Servei Valoració de la Dependència

  Oficina d’Habitatge del Consell 
Comarcal

  Pla d’acollida per a persones 
nouvingudes

Tràmits i serveis
 Ajuts de lloguer

  Reconeixement de grau de 
dependència

 Reconeixement de grau de disminució

 Programa noces d’or

 Vacances de l’IMSERSO

 Termalisme social

 Informes d’arrelament social

 Servei d’ajut a domicili

 Xerrades i tallers

EDUCADoRA SoCIAL
 Infància i adolescència

 Joventut 

 Famílies

Amb qui treballem
 Escola bressol

 Centres educatius

 Fundació AGI

  Serveis especialitzats d’atenció a la 
infància

Tràmits i serveis
  Títol de familia monoparental i/o 
nombrosa

 Prestacions per naixement o adopció

 Beques 

 Servei de reforç escolar

 PAIF

 Suport psicològic per a infants

TREBALLADoRA FAMILIAR
 Servei d'ajut a domicili

       La treballadora familiar ajuda aquelles 
persones que ho necessiten en les 
activitats de la vida diària, com pot 
ser en la higiene personal, sortir a 
comprar, etc.

  Projecte de visites a persones majors 
de 65 anys

 Sortim a passejar

      És un grup de persones grans del 
poble que fan passejades, tallers de 

manualitats, etc.

 Taller a l’espai lúdic

      Es realitza els dilluns i els dijous al 
matí, i té com a objectiu treballar la 
mobilitat.

PSICÒLoGA
  Dóna suport i acompanyament 
psicològic per a totes aquelles 
persones que ho requereixin.

  També organitza tallers 
intergeneracionals, xerrades per a 
gent gran, per a persones en situació 
d’atur, etc.

Tallers
 Tallers “Som creatius”

... amb Miró

... i ens cuidem

... i parlem 

... i reciclem 

... i som voluntaris

 Taller de manualitats (roses, etc.)

 Taller de cuidadors

 Taller per a persones en situació d’atur

 Taller de memòria

 Sessió de reiki 

Els Serveis Socials no ens resolen la 
vida, dónen  eines  perquè aprenguem 
a solucionar les nostres situacions de 
dificultat. Hem de col·laborar-hi.  

Moltes gràcies!
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La sala de l’Equipament va acollir el pas-
sat 18 de desembre una nova sessió pú-
blica informativa, durant la qual l’alcalde 
va fer un repàs de les recents accions 
de govern i va explicar amb detall l’es-
tat actual de les concessions municipals 
i d’algun servei públic -com el de la zona 
blava-. L’alcalde va explicar com les van 
trobar quan va començar el seu mandat i 
què s’ha fet des de llavors per corregir les 
que no estaven en situació correcta.

En aquesta ocasió, Joaquim Arnó va ex-
plicar amb tot detall l’estat actual de les 
concessions municipals i algun servei, 
inclosos els antecedents d’aquestes con-

acte públic informatiu

L’alcalde explica l’estat de les 
concessions en una nova sessió 
pública de participació
Per sisena vegada durant aquest mandat, quasi un centenar de veïns/nes varen respondre a la convocatòria de l’al-
calde i varen rebre informació sobre l’acció de govern i en especial sobre l’estat de les concessions municipals. Com 
sempre, els veïns/nes també varen poder preguntar i aclarir tots els seus dubtes, en un nou exercici de transparència 
informativa molt ben valorat per tots els assistents

cessions –com se les va trobar l’equip de 
govern de CiU en accedir al govern fruit 
de les eleccions del 2007–, i les actuaci-
ons que s’han realitzat per a regularitzar, 
en alguns casos, algunes concessions. L’al-
calde es referia a l’explotació irregular del 
poliesportiu i en especial a la presumpta 
estafa de més de 700.000 € detectada en 
el servei de recollida de la brossa.

A través d’una projecció, l’alcalde va ex-
plicar al públic que omplia la sala algunes 
de les concessions més problemàtiques i 
que més polèmica i debat polític han ge-
nerat en els darrers anys. Aquest és el cas 
del complex esportiu municipal, la xarxa 
de televisió per cable i la recollida d’es-
combraries, tots tres exemples de con-
cessions que “el nostre govern hem here-
tat amb situació força irregular i ens hem 
vist obligats a actuar ràpidament perquè 
el principal perjudicat d’aquesta situació 
era el nostre ciutadà i ciutadana”, va ex-
plicar l’alcalde. 

“Hem actuat en tots els casos en que hem 
descobert irregularitats, com per exemple en 

la televisió per cable que l’Ajuntament mai ha 
controlat o reclamant pagaments pendents 
als qui no pagaven, perquè no s’ha d’oblidar 
que una concessió és un servei que es conce-
deix a un privat per a que l’exploti, però que 
la titularitat és pública, de tots, i per tant, el 
rendiment econòmic i social també”.

L’alcalde també va centrar una bona part 
de la seva intervenció en repassar les 
darreres actuacions de l’Ajuntament en 
relació a la concessió de les guinguetes 
de la platja, així com la del nou servei de 
l’escola bressol que tan bona acollida està 
tenint entre els pares i mares dels infants 
que hi assisteixen.
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Què és una concessió?

Servei de titularitat municipal 
exercit per un particular a canvi 

d’una contraprestació econòmica
---------------

Es concedeix sempre a través de 
concurs de lliure concurrència

---------------
Igualtat de condicions per a tots els 

possibles interessats
---------------

Interès públic (tots en som 
propietaris) per sobre de l’interès 

privat

Les concessions municipals: de tots i per a tots

APARCAMENT  PARC JoAN MARAGALL

n  Concessió vigent fins el juliol del 
2053 (50 anys) 

n  Objecte: Explotació del servei públic 
d’aparcament amb 57 places de 
rotació, 30 places per als clients 
de l’Hotel Colón i 3 places per als 
clients de l’Hostal Kalima

n  Cànon: 5% de la recaptació. Mínim: 
30,05€ plaça/any (1.712 €/any)

n  Titular:  Inmuebles Fènix 92, SL /
empresa del grup titular de l’Hotel 
Colón)

n  ACTUACIONS: Actualització dels 
pagaments

APARCAMENT ESCALES DEL FoNDo

n Concessió vigent fins l’octubre del 2040 (50 anys) 

n Objecte: Explotació del servei d’aparcament de 28 places de lloguer (no rotació).

n Cànon: 1.028€/any (revisió anual per IPC). 

- Preu inicial de lloguer de cada plaça  (any 1990 = 5.000 Ptes.) 

- Totes les places llogades a particulars

n Titular: Aparcaments del Maresme, SL

n ACTUACIONS: 

- Reversió de la concessió per incompliment 

- Regularització dels contractes de lloguer (redacció confusa)

xARxA TELEVISIÓ PER CABLE

n Concessió fins el setembre de 2018 (25 anys des del 1993) 

n Objecte: Instal·lació i explotació de la xarxa de televisió per cable.

n Cànon:  10% dels beneficis + taxes per obres i ocupació via pública.  

n Titular: SIAC SA, traspassada irregularment a Caldetes Cable SL (30.12.1994)

n ACTUACIONS:

- Desconeixement total de l’Ajuntament: abonats, funcionament, etc.  

- L’empresa mai ha pagat res. Tampoc per utilitzar les oficines municipals 

- Situació irregular del titular, Caldetes Cable, SL, sense permís municipal

- Any 2008: Creació Comissió Municipal d’Investigació (CiU-PSC), 

-  Citació representants empresa i responsables governs anteriors (no 
compareixen)

- Incoació expedient secretària municipal per incompliment de funcions

- Reclamació liquidació del cànon a l’empresa (només 5 anys, màxim legal)

concessions municipals
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CoMPLEx ESPoRTIU MUNICIPAL

n Concessió fins l’octubre del 2019 (15 anys), ara rescatada.

n Objecte:  Explotació i gestió de les instal·lacions

n Titular: Caldesport SCP (traspassat il·legalment a Caldesport SL)

n Cànon:  Fix (1.550€/mes) – Variable (entre 2 i 10% dels ingressos)

n ACTUACIONS:

- Requeriment al titular per a regularitzar funcionament i pagaments  

- Rescat de la concessió (per irregularitats i incompliments)

- Reclamació pendent danys i perjudicis: + de 120.000€

- Homologació i legalització de totes les instal·lacions

- Completar obres piscina i vestidors, a mig fer i sense connexió d’aigua

-  Construcció noves instal·lacions: cobriment piscina, rocòdrom, gimnàs, Espai 
Jove

- Explotació per part de l’Ajuntament de les instal·lacions principals

- Any 2010, nova concessió del gimnàs, piscina, rocòdrom i sala de fitness

- Bonificacions per a veïns i esport base (escola i entitats locals)

CEMENTIRI

n Concessió des d’octubre de 2010 fins a octubre de 2015. 

- 5 anys prorrogables fins a 10 anys 

n Objecte: Explotació del servei de cementiri

n  Cànon:  20% de l’import dels serveis obligatoris 
subjectes a tarifes

n Titular: Cabré Junqueras, SA 

ACTUACIONS:

Nou servei municipal, abans en mans de la Parròquia

MERCAT MUNICIPAL

n Concessió vigent des del gener de 2007

n  Objecte: explotació de les parades del Mercat Municipal d’abastaments 
(peixateria, pesca salada, 2 parades de fruites i verdures, 2 parades de 
carnisseria i aviram i una parada d’activitat indeterminada) 

n  Cànon: depenent de la superfície de les parades, el cànon oscil·la entre els 
2.212€/any (superfície de 15,95m2) i els 3.365€/any (superfície de 21,50m2)

n  Titulars: Esther Calderón i Mármol, Magdalena Catà i Miró,  M. Pilar 
Moreso i Mora, Joan Solà Roca i M. Àngels Torrents i Rovira (2 parades 
vacants)

ACTUACIONS:

-  Obres de reforma de les instal·lacions després del fracàs en les licitacions del 
govern anterior

- Actualització i legalització de llicències i instal·lacions serveis i de les parades

- Campanya de sensibilització ciutadana

concessions municipals
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GUINGUETES DEL PARC JoAN MARAGALL

n 6 guinguetes de 225 m2. 

n 4 amb concessió vigent fins el 31.12.2011

n 2 mòduls de recent adjudicació (any 2009-2010)

n Cànon:  

- des de 2.877€/any fins a 7.992€/any 

-  Mòdul adjudicat 2010 (fins el 2014):  2.478 €/mes (297.000 €/
any)

ACTUACIONS:

- Constatació diferència entre cànons, sense criteri

- Rescat de la concessió (Kims) amb un deute acumulat de 18.000€

- Nova adjudicació del mòdul que estava lliure

- Revisió de preus, quan sigui possible adaptar-los al mercat

GUINGUETES DE LA PLATJA

n 4 mòduls de serveis, bar i terrassa a la platja de Caldes

n  Concessió de la Generalitat a l’Ajuntament, i d’aquest a 
particulars per concurs 

n Anterior concessió vigent fins abril 2006 (des del 1986)

n Ocupació provisional des del 1981 fins 2010 (total 28 anys)

ACTUACIONS

- Es demana pròrroga però la Generalitat no la concedeix (any 2006)

-  Es demana nova concessió. Concedida el 2010 per a 3 guinguetes 
(15 anys)

-  La Generalitat obliga a l’enderroc de la núm. 3.  L’ Ajuntament 
demana que es mantingui.

-  L’ Ajuntament licita i adjudica 2 guinguetes. Les altres abans estiu.

Cànon anterior:

- De 1.800 a 3.700 €/any (a la Generalitat 1.300 €/any) 

- Construcció guingueta a càrrec de l’adjudicatari

Cànon actual:

- 120.000 € a l’inici i 18.000 €/any (a la Generalitat 2.870 €/any)

- Guingueta ja construïda, cap cost per a l’adjudicatari

concessions municipals

SERVEI MUNICIPAL D’APARCAMENT EN ZoNA BLAVA

n No és una concessió però s’hi inclou per ser un nou sistema d’obtenció d’ingressos

n Implantada igual com la majoria de municipis d’arreu de l’Estat

n Cap cost per als ciutadans de Caldes. 

n Bonificacions importants per als visitants assidus.

RECAPTACIÓ

Any 2009 = 140.000€

Any 2010 = 156.000€
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ESCoLA BRESSoL MUNICIPAL

n Concessió fins octubre de 2015 (5 anys prorrogables a 10 més, un a un). 

- Inclou servei d’escola, de 9 a 18h, i acollida /permanència (1h/1h)

n Finançament:  Quotes alumnes + aportació Ajuntament 

- L’Ajuntament fixa import de quotes a pagar pels pares/mares dels 
alumnes

n Capacitat: 61 alumnes / 7 mestres

n Titular (després del concurs): Cavall de Cartró, SL

ACTUACIONS:

- Modernització i condicionament instal·lacions (més de 300.000€)

- Recuperació subvencions Generalitat que s’havien deixat perdre

- Fixació nou horari i nous serveis adequats a les necessitats reals

- Elaboració d’un Pla Educatiu consensuat amb els pares/mares

- Concurs per adjudicar servei a empresa especialitzada

- Ajuntament manté la titularitat i control de la gestió

BALNEARI PLAÇA DE LES BARQUES I ANNExoS (3)

n  Establiment de titularitat pública contigu a l’Hotel Colón 
(propietat particular)

n Concessió fins juny del 2016 (14 anys, prorrogable a 30) 

n  Concessió de la Generalitat a l’Ajuntament i d’aquest al 
concessionari

n Objecte: Explotació del servei públic de balneari

n  Cànon:  5% sobre la facturació bruta (amb mínim 30.190 €/
any, 2.516 €/mes)

n Titular: Stelgroc, SA 

CoNCESSIÓ PRESA D’AIGUA DE MAR

n Permet utilitzar aigua de mar per al Balneari, vigent fins gener del 2017 

n Concessió de la Generalitat a l’Ajuntament i d’aquest al concessionari

n Cànon:  1.796 €/any (revisió IPC) = 3.592€/any

n Titular:  Stelgroc, SA (per derivació de l’Ajuntament)

CoNCESSIÓ CABAL D’AIGUA TERMAL

n Cessió de l’Ajuntament el 17.3.2004, mentre duri el Balneari

n Cànon: 70 €/dia (25.550 €/any). Revisat (any 2005) a petició del concessionari. Ara: 75 €/m2 (1.723 €/any)

n Titular: Stelgroc, SA

oCUPACIÓ PLATJA

n Concessió temporal de la Generalitat a l’Ajuntament i d’aquest al concessionari

n Import variable segons temporada

ACTUACIONS:

- Actualitzar les liquidacions. N’hi havia de pendents
- L’Ajuntament pagava la d’aigua de mar i no la cobrava a Stelgroc, SA
- Revisió del preu de l’aigua termal: 1.723 €/any és insuficient
- Ús prioritari de l’aigua termal per al municipi i després per al Balneari. Ara es fa a l’inrevés
- Establir controls de consum de l’aigua termal, ara inexistents

concessions municipals
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BANYS TERMALS

n  Concessió vigent fins el febrer de 2011 (renovacions des del 
30 de juliol del 1993, any rera any)

n Objecte: explotació del servei públic dels Banys Termals

n  Modalitat explotació: gestió interessada. L’Ajuntament fa 
inversions i millores i  l’empresa s’encarrega de l’explotació

n  Cànon: variable, mínim 1.755€/mes (segons recaptació, 50, 
70 o 90% per a l’empresa. A més recaptació, més proporció 
d’ingressos per a l’empresa).

n  Cànon fix, correcció sobre les dades anteriors, liquidació 
anual

n Titular:  Banys Termals de Caldes d’Estrac, SL

n ACTUACIONS: Actualització dels pagaments

RECoLLIDA DE LA  BRoSSA I NETEJA VIÀRIA

concessions municipals

RESUM
n  Concessions amb escàs rendiment 

econòmic

n  Seriosos dubtes sobre els 
procediments d’adjudicació 
(constatació adjudicataris)

n  Durant anys, nul control municipal 
sobre l’explotació de les 
concessions

n  Casos paradigmàtics: 
POLIESPORTIU, TV CABLE, BROSSA

VALoRACIÓ PoLÍTICA

n  Adjudicacions fetes sense criteri i 
algunes amb serioses irregularitats 

n  Manca de rendiment econòmic 
suficient (casos escandalosos)

n  Prioritat de l’interès privat per 
damunt de l’interès públic

RESUM ACTUACIoNS

n Regularització de les concessions

n  Introducció criteris objectius 
en les noves adjudicacions i de 
mecanismes de control

n  Actualització dels rendiments 
econòmics, en base al mercat i en 
benefici de tots

n  Reclamació dels imports econòmics 
pendents

n  Procediments judicials per 
irregularitats i depuració de 
responsabilitats (també polítiques)

n Concessió vigent des de 1994, nova adjudicació l’any 2005 i pròrrogues fins la 
seva cancelació (2009)

n Objecte: Recollida brossa, trasllat planta tractament, neteja viària

n Cànon: L’empresa no el paga, és l’Ajuntament qui ho fa a canvi del servei

n Titular: Serveis i Transports de Residus Mare Nostrum SL (fins setembre 
2009), ara Cespa, SA (provisional)

n ACTUACIONS:

-Detecció de presumpta estafa per facturació excés tonatge a la Planta de 
Tractament

-Rescissió contracte empresa Serveis i Transports de Residus Mare Nostrum SL 
(setembre 2009)

- Reclamació judicial danys, perjudicis i quantitats pagades de més

- Segons dades recents, l’estafa podria superar els 700.000 €

- Depuració responsabilitats polítiques
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febrer dia a dia
agenda

Dimecres 2 de febrer

A les 17h a l’Equipament de 
Promoció Econòmica i Cultural
Xerrada: “Gent gran segura. 
Mesures de seguretat als 
domicilis”
A càrrec de la Policia Local de 
Caldes d’Estrac
Organitza: Regidoria Serveis 
Socials Ajuntament de Caldes 
d’Estrac i Policia Local de Caldes 
d’Estrac
Col·labora: Agrupació de 
Pensionistes i Tercera Edat de 
Caldes d’Estrac

Divendres 4 de febrer

A les 22h a la Sala Cultural
CINECLUB A CALDETES
Cicle de pel·lícules d’autor en 
versió original subtitulada
“Caminar sobre las aguas”
(Israel 2004)
Direcció: Eytan Fox
Preu voluntari: 2 €
Tot seguit espai de debat sobre el 
tema de la pel·lícula
Organitza: Associació Mar i 
Natura

A les 18 h a la Biblioteca Can 
Milans 
HORA DEL CONTE
“En Patufet” a càrrec d’Eugènia
Organitza: Biblioteca Can Milans

Dissabte 5 de febrer

13:30h al Pavelló poliesportiu 
municipal 
Partit de Futbol Sala Aleví – CEM 
(Grup 1)
Caldes d’Estrac FS vs UFS Lloret 

12h,  al Pavelló poliesportiu 
municipal
Partit de Futbol Sala Juvenil , 3a 
Divisió (Grup 2)
Estrac Serena  FS vs Sant Joan de 
Vilassar FS 

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

FEBRER 2011

XIX TALLER DE BONSAIS
Del 6 d’octubre al 24 de  juny
Horari: dimecres de 20 a 22 h a la caseta de Can 
Muntanyà
Per a més informació: Tel. 93 791 36 96 (Aurèlia)
i 616 239 018 (Joan  Puig)
Organitza: Amics del Bonsai
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac

EXPOSICIÓ: “Presències i desaparicions.  
El pintor Joan Vila-Puig a Caldes d’Estrac”
L’exposició restarà oberta fins l’1 de maig
Horari: de dimarts a dissabte de 10:30 h a 14 h i de 16 a 
19  h. Diumenges i festius de 10:30  a 14 h.
Organitza: Fundació Palau

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

ASSOCIACIÓ “EL SOMRIURE DELS NENS”
Cada primer diumenge de mes, d’11 a 14:30 h, 
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 16:30 h.
Premi als dos primers classificats de cada grup.
Lliga Burriach. Del 6 de febrer al 22 de maig. Es formarà 
un equip i es  jugarà cada diumenge al matí

Diumenge 6 de febrer

D’11 a 14:30 h, a l’esplanada de 
Can Muntanyà
PARADA DE PRODUCTES DE 
L’ÍNDIA
Organitza: Associació “El 
somriure dels nens”

Ales 12 h, a la Fundació Palau
ELS DIUMENGES DE LA 
FUNDACIÓ
Taller: “Mariquemdius, 
Mariquemportes”
Taller de llibres infantils 
il·lustrats on podrem triar i 
remenar
Organitza: Fundació Palau

A les 12 h, a la Fundació Palau
VISITA COMENTADA A 
L’EXPOSICIÓ: “Presències i 
desaparicions. El pintor Joan Vila-
Puig a Caldes d’Estrac”
A càrrec dels comissaris de la 
mostra
Organitza: Fundació Palau

Dimecres  9 de febrer

“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 11 de febrer

A les 18 h, a la Biblioteca Can 
Milans
HORA DEL CONTE
“Contes de ratolins” a càrrec de 
Joan de Boher
Organitza: Biblioteca Can Milans

Dissabte 12 de febrer

12:55h,  al Pavelló poliesportiu 
municipal
Partit de Futbol Sala Juvenil , 3a 
Divisió (Grup 2)
Estrac Serena  FS vs O. 
Argentona FS 
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febrer dia a dia
agenda

cor “Ciutat de Mataró”
Direcció de Jordi Lluch Arenas
Organitza: Ajuntament de Caldes 
d’Estrac amb la col·laboració de 
la Parròquia de Santa Maria

Dimecres 23 de febrer

A les 19 h, a la Sala Cultural
ESPECTACLE LITERARI: “Jo em 
donaria a qui em volgués”
A càrrec de Gemma Reguant
Espectacle basat en la poesia de 
Josep Palau i Fabre
Preu entrada: 2 €
Organitza: Ajuntament de Caldes 
d’Estrac
Amb el suport del programa 
“Cultura en gira” del 
Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació de la Generalitat 
de Catalunya

Dissabte 26 de febrer

12:55h,  al Pavelló poliesportiu 
municipal
Partit de Futbol Sala Juvenil , 3a 
Divisió (Grup 2)
Estrac Serena FS vs Futsal E. Pia 
Mataró 

18:30h,  al Pavelló poliesportiu 
municipal
Partit de Futbol Sala. Equip 
Sènior – Preferent catalana 
(Grup 1)
18a jornada de Lliga
Caldes d’Estrac FS vs CEFS 
Prosperitat FS

PETANCA. SORTIDA 
ORGANITZADA
Calçotada. Excursió amb visita 
organitzada. 
Per a més informació:
Tel. 93 791 33 40 i 93 791 13 90
Organitza: Club Petanca Caldes 
d’Estrac

Diumenge 27 de febrer

EXCURSIÓ AGRUPACIÓ DE 
PENSIONISTES
Calçotada
Per  a més informació: local de 
l’Agrupació: Tel. 93 791 17 50
Organitza: Agrupació de 
Pensionistes i Tercera Edat de 
Caldes d’Estrac

18:30h,  al Pavelló poliesportiu 
municipal
Partit de Futbol Sala. Equip 
Sènior – Preferent catalana 
(Grup 1)
16a jornada de Lliga
Caldes d’Estrac FS vs Sant Joan 
de Vilassar FS

Diumenge 13 de febrer

A partir de les 11h,  a l’escola CEIP 
Sagrada Família
Jornada de Portes Obertes
Amb xocolatada, conta-contes 
musical, jocs, tallers...
Organitza: AMPA CEIP Sagrada 
Família

Dimecres 16 de febrer

“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 18 de febrer

A les 18 h, a la Biblioteca Can 
Milans
HORA DEL CONTE
“Contes de bruixes, ogres i 
monstres”, a càrrec de Mon Mas
Organitza: Biblioteca Can Milans

Dissabte 19 de febrer

13:30h, al Pavelló poliesportiu 
municipal
Partit de Futbol Sala Aleví – CEM 
(Grup 1)
Caldes d’Estrac FS vs FS Palafolls

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

Diumenge 20 de febrer

A les 12:30 h a la Parròquia de 
Santa Maria
CONCERT DE CANT CORAL amb el 

Renovació de les targetes
dels Banys Termals

Adreceu-vos a l’Oficina d’Atenció  Ciutadana 
(OAC),

als baixos de l’Ajuntament amb la targeta antiga
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14h

CARNAVAL 2011

Dilluns 28 de febrer
CARNAVAL A L’ESPAI JOVE

TALLER DE CONSTRUCIÓ DEL REI CARNESTOLTES
En Carnestoltes també arriba a l’Espai Jove. Participa-hi!

Organitza: Espai Jove

Dijous 3 de març
CARNAVAL A L’ESPAI JOVE

DIJOUS GRAS
TALLER-CONCURS  DE TRUITES

Per a més informació i inscripcions: Espai Jove. Tel. 93 791 17 78
Organitza: Espai Jove

Dissabte 5 de març
A partir de les 22 h 
RUA DE CARNAVAL

Rua de les comparses i disfresses amb coreografies.
Inscripció de les comparses per ordre d’arribada (el punt 

d’inscripció serà el ninot Carnestoltes)
Lloc de sortida: esplanada de Can Muntanyà

Recorregut : esplanada de Can Muntanyà, Riera, C. Sta 
Teresa, Camí Ral fins al Pavelló Municipal

Tot seguit es farà la tria de la disfressa o comparsa més 
original.

Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac
Col·labora: Col·lectiu Carnestoltes

A les 23 h al Pavelló Municipal
BALL DE CARNAVAL

A càrrec del conjunt “ELS MAGIC’S”
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac

Diumenge 6 de març
A les 18 h a la Sala Cultural

CARNAVAL INFANTIL
Amb el grup d’animació infantil 

“ORQUESTRINA DELS NAPS” 
Ball i sarau per a la quitxalla disfressada

Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac

Dimecres 9 de març
A partir de les 20 h a l’esplanada de Can Muntanyà

CREMA DE SA MAJESTAT CARNESTOLTES I SARDINADA 
POPULAR

Organitza: Associació de Pescadors
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac
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cultura / entitats

El Somriure dels Nens 
continua amb la seva 
tasca solidària a  l’Índia
La presidenta de l'Associació El Somriu-
re dels Nens, Eugènia Blàzquez, es troba a 
Baleba (Rajhastan) des d’inicis de gener 
per a supervisar la construcció de les au-
les de 3er i 4t de l’escola que han constru-
ït gràcies a les aportacions canalitzades 
per l’associació caldenca.

Al poble de Baleba, on l'associació centra la 
seva acció, ja hi ha 70 nens/es esperant per 
poder anar a l'escola el proper curs, que co-
mença el mes de juliol. De moment, les imat-
ges rebudes per part de la Xènia, ens mos-
tren l’evolució de les obres al Rajhastan.

La Fundació Palau acull una nova exposició temporal que 
inclou imatges antigues de Caldes de Joan Vila-Puig
“Presències i desaparicions. El pintor 
Joan Vila-Puig a Caldes d’Estrac” és la 
nova exposició que acull les instal·lacions 
de la Fundació, que romandrà oberta fins 
el proper 1 de maig.

L’exposició que la Fundació Palau dedica al 
pintor Joan Vila-Puig (Sant Quirze del Va-
llès, 1890 – Bellaterra, 1963) té la intenció 
d’acomplir dos objectius complementaris: 
donar a conèixer l’obra pictòrica de Vila-
Puig, que, encara que és poc coneguda, 
sempre ha estat molt ben valorada, i mos-
trar una selecció de pintures i dibuixos al 
voltant de la vila de Caldes, que ens per-
meten explorar la relació que hi va man-
tenir al llarg de la seva vida.

Vila-Puig ha estat considerat una de les 
figures destacades del paisatgisme a Ca-
talunya a la primera meitat del segle XX. 
Les seves pintures descriuen un paisatge 
cultivat i humanitzat, fruit d’una cultura 
paisatgística popular que s’expressa en la 
seva dimensió agrícola i arquitectònica.

El primer espai de l’exposició el compo-
nen una selecció de paisatges realitzats 
en diferents indrets de Catalunya, que va 
pintar, en molts casos de manera reitera-
da, entre els inicis dels anys vint i els anys 
quaranta. En un segon espai, es poden 
veure obres que fan referència a la vincu-
lació de Vila-Puig amb Caldes, que es va 
iniciar el 1920 i va culminar amb l’establi-
ment de la seva residència a la vila, entre 
els anys 1934 i 1936. A partir d’aquest mo-
ment, hi va mantenir una relació   conti-
nuada com a estiuejant.

Per il·lustrar aquest vincle amb Caldes, 
s’exposen pintures i dibuixos fets du-
rant les seves estades a partir del 1920. 
A manera de documentació, es mostren 
també algunes fotografies de quadres no 
localitzats, que fan referència directa al 
paisatge de Caldes, en diàleg amb tota 

una sèrie de documents que parlen de les 
formes i els lligams d’aquesta relació. En 
aquest sentit, s’han recuperat unes foto-
grafies –realitzades l’any 1916 per Maria 
Codina, que posteriorment seria l’esposa 
del pintor– que mostren indrets de la vila 
i retrats d’alguns dels seus habitants, i al-
tres documents relacionats amb la casa 
que la família va fer construir després de 
la Guerra Civil, al número 2 del carrer de 
Sant Pere, però que actualment ha desa-
paregut.

La mostra proposa la participació de tot-
hom a través de tallers i activitats paral-
leles que podeu consultar a les cartelleres 
i a la mateixa Fundació.
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recull d’imatges

Nadal 2010 a Caldes 
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joventut

Noves accions
Des de l’Àrea de Joventut estem po-
sant en marxa tota una sèrie d’accions 
per tal de millorar la qualitat dels ser-
veis que oferim als joves i les joves del 
nostre municipi.

Hem elaborat un tríptic amb la infor-
mació de tot el que es treballa des de 
la nostra àrea i l’hem fet arribar a tots 
els joves d’entre 12 i 29 anys residents 
a Caldes.

En aquest tríptic s’ha fet un resum de 
què és el Pla Local de Joventut, quins 
objectius persegueix i de què i com 
es treballa des de l’Espai Jove. També 
es demana la implicació de tots els/
les joves i la seva col·laboració per tal 
de poder tirar endavant els projectes i 
se’ls emplaça a fer-nos arribar totes les 
seves propostes i inquietuds.

Pròximament estem preparant noves 
accions, com la creació del Carnet C@
ldetes.Jove, que donarà avantatges als 
joves i les joves de Caldes per gaudir 
dels serveis que ofereix el nostre mu-
nicipi. Us n’informarem ben aviat! 

BREUS

PUNT D’INFORMACIÓ I 
ASSESORAMENT JUVENIL DiNàMiC

Hem inciait ja tots els tràmits oportuns per 
tal de donar d’alta el Punt d’Informació i As-
sessorament Juvenil, ja que actualment no 
està reconegut com a tal i, per tant, no es pot 
donar el servei adequat, no es reben les do-
cumentacions necessàries, no es pot accedir 
a subvencions...

D’aquesta manera el PIAJ Dinàmic de Caldes 
d’Estrac formarà part de la Xarxa Catalana 
de Serveis d’Informació Juvenil, i això suposa-
rà una gran millora en el servei que des de la 
nostra àrea podrem oferir a tots els/les joves 
que sol·licitin informació respecte a qualsevol 
dels àmbits que afecta la seva vida (habitatge, 

formació, viatges, cultura...). 

ELS JOVES AJUDEN ELS REIS MAGS
Des de l’Espai Jove hem col·laborat perquè els 
Reis Mags poguessin arribar a Caldes i portar 
els regals a tots els nens i nenes. Volem agrair 
al jovent que desinteressadament van ajudar 

a que això fos possible!

CAMPANyA “CAP NEN 
SENSE JOGUINA”

L’Àrea d’Infància i Joventut enguany ha col-
laborat amb la campanya que duu a terme la 
Creu Roja de Caldes d’Estrac perquè cap nen 
es quedi sense joguina durant les dates de 
Nadal.

Es van establir dos punts de recollida de jo-
guines i, amb la donació voluntària dels ciu-
tadans, associacions, entitats,... i la feina in-
cansable dels membres de la Creu Roja, s’han 
pogut cobrir totes les necessitats dels més 

menuts! 

NEIX LA RÀDIO JOVE!
T’agrada punxar? T’agradaria fer un programa 
de ràdio? Doncs des del dia 13 de gener, cada 
dijous, de 6 a 9 del vespre, la nova Ràdio Bem-
ba Caldetes (92.3 FM) es torna jove!

L’Espai Jove a la 
xarxa xeCat

En els últims dies, des de l’Àrea de Joventut 
hem portat a terme tots els tràmits, projec-
tes i accions necessàries perquè l’Espai Jove 
de Caldes d’Estrac formi part ben aviat de la 
Xarxa d’Equipaments Cívics de Catalunya, la 
XECAT, amb tots els beneficis que això suposa-
rà. Amb aquest tràmit, l’Espai Jove formalitza 
la seva voluntat d’esdevenir un equipament 
públic, obert a tothom, amb unes caracterís-
tiques estructurals i funcionals definides, per 
a la dinamització sociocultural i l’acció comu-
nitària (aspectes que segons la Generalitat de 
Catalunya defineixen un equipament cívic).

Amb l’adhesió de l’Espai Jove a la XECAT, 
millorarem serveis, optimitzarem recursos 
i podrem disposar de serveis als quals fins 
ara no hi teníem accés.

Noves propostes per a la joventut
Santa Llúcia jove!!!

El grup de percus-
sionistes “ATABALA-
LAIAIA” ens varen 
deixar a tots boca-
badats amb la seva 
actuació. Mares, 
pares, àvies, tiets,... 
van omplir la Riera 
i la Plaça de la Vila, 
gaudint de l’actua-
ció dels més petits 
que van fer resso-
nar tot el poble amb 
el so dels seus tam-

bors. I tot seguit van poder degustar un fantàstic berenar per recuperar forces. 

Volem agrair especialment la tasca dels monitors del taller i del grup de percussió dels Dia-
bles d’Estrac, D’Estrak Tukupac, que van acompanyar els seus deixebles i futurs successors!

La cercavila es va adherir de forma simbòlica a tots els actes que aquells dies es van organit-
zar al nostre poble en favor de la Marató de TV3.

Tot seguit, el Petit Correfoc d’Hivern a càrrec dels Diables d’Estrac, acompanyats d’un gran 
nombre de persones, va tornar a cremar el poble, per finalitzar amb un bonic castell de focs.

Finalment, el Sopar Popular va comptar amb la participació de 121 persones i va ser tot un 
èxit. Acabat el sopar tothom va poder gaudir de l’original actuació de “La Banda del Coche 
Rojo” i un fi de festa amb Dj Manelet que va punxar fins ben entrades les 3 de la matinada.
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ensenyament

Un taller de cuina 
obre el cicle de 
tallers a l’Escola 
Bressol Municipal

“Tots a la cuina” és el títol del taller de 
cuina realitzat durant el mes de gener a 
l’Escola Bressol Sagrada Família. Es tracta 
del primer d’un cicle de tallers que s’adre-
cen a alumnes, pares i mares i que tindran 
un tema o activitat específics cada mes. 
L’Escola Bressol Municipal organitza dife-
rents tallers que volen ser un espai dedicat 
a que mares, pares i fills puguin passar una 
estona divertida amb mestres de l’escola a 
través de diferents activitats.

Aquesta programació de tallers ha comen-
çat amb un taller de cuina –a càrrec de les 
mestres Remei Monge i Marta Juan– a tra-
vés del qual nens, nenes, pares i mares han 
aprés, cada dijous del mes de gener, a de-
corar un pastís, a fer canapès o a elaborar 
un deliciós “tronc nevat”.

Aquests espais són gratuïts i es fan tots els 
dijous, de 5 a 6 de la tarda, i s’adrecen a in-
fants d´1 a 3 anys. Cada mes es treballaran 
temes i activitats concretes: gener: “Tots a 
la cuina”,  febrer: “Carnestoltes”, març: “Ma-
nualitats”, abril: “Les olors”, maig: “Contes” 
i juny: “Jocs a l’aire lliure”.

Per a més informació podeu dirigir-vos a 
l’Escola Bressol Municipal o bé trucar al 
telèfon 937 911 106.

Millores al CEIP Sagrada Família
Durant les festes de Nadal s'han realitzat algunes obres de millora al CEIP Sagrada 
Família, com la renovació dels sostre de l’aula de P3 i el canvi d’enllumenat i l’arranjament i 
renovació de les aules de P3 i P4. També s’ha instal·lat un aïllament tèrmic a l’aula de 6è de 
primària, actuació realitzada de forma conjunta amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya.

L’Escola Bressol celebra 
la festa de Nadal

L’AMPA de l’Escola Bressol Municipal, 
creada recentment, ha organitzat junta-
ment amb l’Àrea d’Educació municipal la 
festa de Nadal. Els més petits van poder 
gaudir d’un fantàstic berenar i de la ines-
perada visita del Pare Noel, que va deixar 
un regalet a tothom per anar obrint boca 
per les festes!! 

Es crea el Consell 
de Participació de 
l’Escola Bressol 
Municipal
El passat mes de desembre es va cre-
ar el Consell de Participació de l’Escola 
Bressol Municipal, amb la representació 
de tota la comunitat educativa (pares i 
mares, educadores, Ajuntament i em-
presa gestora). Aquest Consell permetrà 
tenir un contacte més directe i coordi-
nat entre les parts implicades, i per tant, 
facilitarà la comunicació. 

La Generalitat es desdiu de les seves 
promeses i ajorna la construcció del 
nou IES de Sant Vicenç
Els ajuntaments uniran esforços per capgirar la situació

Una comunicació oficial rebuda a 
finals d’any del Departament d’En-
senyament de la Generalitat de 
Catalunya   anunciava la decisió 
del govern català de no incloure la 
construcció del nou IES Sant Vicenç 
de Montalt al llistat de construcci-
ons prioritàries que elabora de for-
ma periòdica aquest Departament, 
contràriament al que s’havia com-
promès quan va començar la instal-
lació dels mòduls on actualment 

assisteixen a classe alumnes de Sant Vicenç i Caldes.

L’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó, va rebre amb desencís aquesta comunicació ofi-
cial, que  va caure com un gerro d’aigua freda en els dos consistoris afectats, que 
ja han anunciat que lluitaran perquè el nou institut es construeixi d’immediat en 
els terrenys que ha cedit l’Ajuntament de Sant Vicenç. En aquest sentit, ambdós 
consistoris es pensen dirigir als nous responsables del Departament per intentar-los 
convèncer de les seves raons. 

Arnó ha lamentat aquesta decisió perquè considera que l’IES és “del tot necessari 
per a l’alumnat actual que rep les classes en barracons, i també per al que s’ha 
d’incorporar en els propers anys”. L’alcalde es queixa també de que durant mesos 
s’hagi dit que es faria el nou centre de manera immediata i que ara es retiri aques-
ta prioritat per molt que els Ajuntament implicats, que han fet tot el que des del 
Departament se’ls va demanar per a fer-ho possible. 
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El Bàsquet Estrac s’imposa en el derbi al Llavaneres

La bona marxa de l’equip dóna confiança 
a l’entitat, que treballa colze a colze amb 
l’entrenador del sènior per a mantenir la 
posició al capdavant de la lliga. Us oferim, 
tot seguit, l’entrevista amb l’entrenador, 
Oriol Roig Nuet.

Com definiries l’equip?

A nivell esportiu es va confeccionar una 
plantilla bastant equilibrada. A pesar de 
trobar-nos amb alguna mancança física 
en comparació amb altres equips, podem 
comptar amb una rotació de 4 jugadors 
interiors (sempre difícil a 3r Catalana) i un 
joc exterior que combina qualitat amb molt 
de sacrifici. Si parlem del  nivell humà del 
B.Estrach la veritat que no tinc paraules per 
definir-ho. És increïble l’ambient d’il·lusió 
i motivació que es respira en el grup, tant 
dins com a fora de la pista. 

Un objectiu per aquesta temporada?

No perdre les ganes d’entrenar, de treballar, 
de competir, això es prioritari. El que estar 
clar es que després de la 1r volta ens trobem 
líders en solitari de la classificació, això fa 
que sense voler cada cop pensem més en les 
3 primeres posicions que donen possibilitat 
a pujar a 2n catalana, però sense oblidar-
nos que encara queden molts partits i que 
no hi ha res decidit, la diferència amb el 
grup de dalt és mínima i esperem que la sort 
també acompanyi, sobretot amb els tema 
de lesions ja que de moment no ens estan 
respectant. 

Com arribes a entrenar el B.Estrach?

A partir de la vinculació entre el Caldes i 
l’Arenys Bàsquet es decideix que el Senior B 
de l’Arenys passi a ser el 1r equip de bàsquet 
de Caldes. Moment on el director tècnic Miki 
Segura m’ofereix el càrrec d’entrenador. Va 
ser una gran satisfacció, després d’haver 
entrenat en casi totes les categories de 
formació arribava el moment d’entrenar un 
equip senior. A dia d’avui  no em puc queixar 
gens ni mica de com estan anant les coses.

Quin ha estat el millor moment com 
entrenador?

No tinc cap moment en concret, el dia a 
dia, veien com evoluciona un equip, uns 
jugadors.... és el més gratificant per mi 
com entrenador. Si tingués de destacar 
una temporada, recordaria la 2007-2008 

amb el junior de l’Arenys (4 jugadors juguen 
actualment amb el B.Estrach), amb un bloc 
important de jugadors en edat de cadet varen 
fer el pas de pujar a Junior Nivell A, realitzant 
una gran temporada. Amb el B.Estrach 
destacaria la victòria a camp del Lloret en un 
matx espectacular per nosaltres.

El moment més difícil?

Tots els entrebancs extra-esportius que et 
vas trobant durant el transcurs d’un any. Es 
bastant molest no poder créixer per culpa 
d’aspectes més polítics que esportius, o 
veure com clubs enganyen a jugadors per 
fitxar-los i et tiren per la borda el treball 
realitzat durant anys. 

Quina relació hi ha amb l’Arenys 
Bàsquet?

Total. Porto 9 anys com entrenador i sempre 
he estat lligat a l’Arenys Bàsquet, estic molt 
agraït a gent com Jaume Calopa o Miki Segura 
per la confiança que sempre han demostrat 
amb mí. A més del B.Estrac entreno un equip 
Mini Masculí i realitzo diferents tasques 
dins l’organigrama tècnic. Considero que 
vinculacions com la de l’Arenys Bàsquet i el 
Caldes o l’acord entre clubs (Arenys-Calella-
Pineda-B.Estrac),  per potenciar el bàsquet 
femení son importantíssimes per l’evolució 
d’aquest esport a la zona, però com he dit en 
la pregunta anterior si et trobés entrebancs 
no esportius tot es més difícil. Això si, el 
més important es no perdre mai la il·lusió 
per seguir millorant en tots els aspectes.  

Entrevista amb oriol Roig Nuet, entrenador 

El senior de Caldes va guanyar al CB Llavaneres per  65 – 
53 en el partit corresponent a la 15ª jornada del grup 2 de 
3r Catalana disputat al pavelló poliesportiu municipal de 
Caldes. Ambdós equips arribaven al matx empatats en la 
primera posició de la classificació, amb aquesta victòria els 
grocs acaben líders en solitari al finalitzar la primera volta 
de la Lliga, amb un balanç de 13 victòries i 2 derrotes.

En aquest derbi es van veure dues cares completament 
diferents del l’equip local. Els primers 20 minuts l’Estrac 
no va trobar en cap moment el seu habitual joc i va marxar 
al descans amb un preocupant 21-29 en contra. Per sort, 
els locals van despertar en la segona part i van superar 
clarament al CB Llavaneres en el 3r i 4rt quart per acabar 
remuntant i endur-se un important triomf. Destacar a Marc 
Fulquet i Pol Pèrez amb 21 i 13 punts respectivament.
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El Club de 
Petanca 
inicia la 
temporada
L’entitat caldenca va 

iniciar la temporada amb 

la tradicional Tirada de 

Reis, el passat 8 de gener. 

Un total de 38 participants 

van prendre part d’aquest 

torneig entre les 16:30 i 

les 21h del mateix dia. En 

finalitzar, la junta directiva 

del club, encapçalada pel 

president, Joaquim Farrés, 

van lliurar els premis als 

guanyadors. 

A partir del 6 de febrer i 

fins el 22 de maig, el Club 

de Petanca de Caldes 

d’Estrac disputarà la Lliga 

del Burriach, que es juga 

tots els diumenges al matí, 

exceptuant Setmana Santa.

Del 28 de febrer al 4 de març, coinci-
dint amb la Setmana Blanca a les esco-
les, les instal·lacions esportives muni-
cipals acullen un Campus Esportiu amb 
diverses activitats adreçades a nens i 
nenes de 3 a 14 anys.

Així, en el campus es podran realitzar 
activitats com pichi, natació, bàsquet, 
piscina lliure, escalada, handbol, futbol 
sala, bàdminton, tallers diversos, es-
ports individuals, jocs de cooperació, 
esports amb raqueta i jocs a l’aire lliu-
re, entre altres. 

El Campus tindrà un horari de 9 del 
matí a 1 del migdia i de ¾ de 5 de la 
tarda, tot i que s’ofereix l’hora d’aco-
llida de 8 a 9 del matí i la possibilitat 
de menjador (serveis que s’establiran 
segons la demanda existent).

Les inscripcions es poden fer efectives 
a les mateixes instal·lacions fins el pro-
per 16 de febrer. Si voleu més informa-
ció, truqueu al telèfon 937 912 992.

El públic caldenc empeny el Futbol Sala 
cap als títols
Aquesta entrada d’any 
es presenta molt positiva 
per l’entitat caldenca amb 
els equips de les diferents 
categories ben posicionats 
a les seves respectives 
competicions. L’any 2011 es 
presenta esperançador a nivell 
esportiu per tots els equips 
del club, que donen motius 
suficients per omplir el pavelló 
poliesportiu de Caldes de 
públic disposat a animar-los.

Així, el prebenjamí es troba 
en segona posició de la lliga, 
l’aleví en tercera, el juvenil en 
vuitena i el primer equip és ja 
en el cinquè lloc, lluitant per 
l’ascens de categoria a només 
tres punts del primer classificat.

El club va concloure l’any 2010 amb un gran sopar de Nadal, amb més de 60 persones entre 
jugadors, entrenadors, pares i mares. el 2011 pels nostres equips comença esperançador i 
donant motius suficients per omplir el pavelló municipal.

Cal destacar que a més del treball setmanal el club també està organitzant sortides amb tots els 
seus membres i famílies. Així doncs, a part de l’aspecte esportiu, l’entitat també treballa altres 
àmbits com ara la convivència, el companyonia, l’amistat i finalment els valors educatius dels 
jugadors a l’etapa més important de la seva vida esportiva.

obertes les inscripcions pel Campus 
Esportiu de la Setmana Blanca
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Mentre continuen les con-
verses amb els comerciants lo-
cals per a la creació d’una as-
sociació a través de la qual es 
canalitzin accions de foment 
del comerç, l’Ajuntament de 
Caldes té l’objectiu de dina-
mitzar l’àmbit comercial del 
municipi i ha posat fil a l’agulla 

El govern posa a disposició 
del comerç local 33 places 
d’estacionament gratuït
Un total de 33 places de la zona d’estacionament de l’Esplanada de Can Muntanyà 
han quedat lliures de pagament de la zona blava durant 4 hores els matins, de dilluns 
a diumenge, adreçada als clients de les botigues del poble. Amb aquesta mesura es 
pretén donar un impuls al comerç de Caldes, que compta també ara amb una imatge 
identificativa

en aquest sentit amb  la cre-
ació d’una imatge d’identifica-
ció, acompanyada de l’habili-
tació d’una zona d’aparcament 
gratuït i permanent durant tot 
l’any que faciliti els clients la 
realització de les seves com-
pres a les botigues del poble.
L’estacionament comercial 

s’ubica a la zona de l’Esplana-
da de Can Muntanyà, en hora-
ri de matins, de 9 a 13 hores, 
de dilluns a diumenge i està 
regulada amb rellotge horari, 
lliure, per tant, d’abonament 
del preu del tiquet de la zona 
blava per part de l’usuari. “La 
nostra intenció no només es 

basa en  fomentar el comerç 
local i facilitar als clients una 
zona d’aparcament per als seus 
vehicles”, explica el regidor de 
Promoció Econòmica, Comerç 
i Turisme, Àngel Rusiñol, “tam-
bé volem fidelitzar la clientela 
dels nostres comerços perquè 
realitzin les compres al poble i 
aquest és el primer esglaó que 
cal assolir en aquest sentit”, 
afegeix.

El Consistori caldenc també 
ha creat una icona o imat-
ge identificativa del comerç 
local. Aquesta nova imatge 
s’ha creat per a canalitzar les 
campanyes que es puguin re-
alitzar  en un futur, mentre es 
mantenen converses amb els 
comerciants del poble per a la 
creació d’una associació local 
comercial que permeti dina-
mitzar els seus negocis.

Aquestes mesures envers el 
comerç local han obtingut 
molt bona acollida entre els 
comerciants locals, que són els 
màxims beneficiaris d’aques-
tes mesures adoptades pel 
govern municipal. 

comerç
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sala de sessions

Acords del Ple ordinari del 29 de novembre de 2010

  Aprovació definitiva, dels plecs de clàusules que han 
de regir el concurs públic per l’adjudicació mitjançant 
procediment obert per atorgar la concessió de 3 mòduls 
de serveis-bar i la seva ampliació als efectes de la seva 
corresponent explotació situats al domini públic marítimo-
terrestre dintre del terme municipal de Caldes d’Estrac. Es 
llegeixen les al·legacions presentades pel grup municipal del 
PSC, per un grup de veïns i veïns a títol personal. Són estimades 
parcialment les al·legacions presentades pel Grup Municipal del 
PSC, en concret els punts 13, 18, 20, 21 i 22.

 Aprovat amb sis vots a favor de CiU i cinc en contra del 
PSC.

  Aprovació de la renovació del càrrec de Jutge de Pau 
titular de Caldes d’Estrac. Com procedeix cada quatre anys, 
s’ha de renovar aquest càrrec que recau en el Sr. Augusto Ulloa 
Cabezón, únic candidat presentat.

 Aprovat per unanimitat.

   Aprovació de la moció sobre el finançament dels municipis 
turístics. Es tracta d’una moció feta per l’Associació Catalana de 
Municipis de Catalunya en la qual es pretén donar suport a fi de 
millorar el finançament dels municipis turístics, entre els quals 
s’inclou Caldes, que actualment, per la Llei d’Hisendes Locals 
tenen un recorregut i una capacitat molt limitada per obtindre 
recursos addicionals.

 Aprovat per unanimitat.

  Votació de l’urgència de dues mocions.

 Aprovat amb 5 vots a favor de CiU i 3 en contra del 
PSC.

  Aprovació inicial del pressupost, bases d’execució Plantilla 
pressupostària i pressupost de l’EPEL que hauran de regir 
durant l’exercici 2011.

 S’aprova aquest punt amb 5 vots a favor de CiU i 3 en 
contra del PSC.

  Aprovació de la desvinculació del concurs de neteja 
d’edificis i locals municipals de les Tres Viles. En un principi 
les viles de Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i 
Caldes d’Estrac, tenien la intenció de dur a terme conjuntament 
al concurs per la prestació del servei de neteja d’edificis i locals 
municipals. L’Ajuntament de Caldes d’Estrac entén que pel seu 
volum obtindria una millor eficiència econòmica si realitza 
aquest servei de forma autònoma.

 Aprovat amb 5 vots a favor de CiU i 3 en contra del 
PSC.

  Adjudicació del contracte del concurs públic per 
l’adjudicació mitjançant procediment obert per atorgar la 
concessió de tres mòduls de servei-bar i la seva ampliació 
als efectes de la corresponent explotació dintre del terme 
municipal de Caldes d’Estrac. Després de l’obertura de pliques 
d’aquest concurs públic, s’adjudiquen els mòduls 2 i 3 a les 
empreses Societat Mercantil Pi i Pi, SCP i Societat Mercantil 
Tasted Churros, SL, respectivament. El mòdul número queda 
desert i s’iniciarà un nou procés de licitació properament.

 Aprovat amb 5 vots a favor de CiU i 3 abstencions del 
PSC.

  Aprovació del Text Refós de la Modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació de Caldes d’Estrac a l’àmbit del Sector 
de Sòl Urbanitzable SUP1 “Can Comas” que inclourà també 
de manera vinculada la requalificació i ordenació de l’àmbit 
de la finca en sòl urbà del camí Ral núm. 34, 36 i 38 d’aquest 
municipi. Es reprèn la tramitació del sector Can Comas-Can 

Vidal amb l’aprovació del Text Refós, que incorpora 6 de les 8 
prescripcions imposades per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona (CTUB). Les dues prescripcions desestimades es 
consideren competència de l’Ajuntament, motiu pel qual no 
s’incorporen al nou text.

 Aprovat amb 5 vots a favor de CiU i 3 en contra del 
PSC.

(Moció presentada per urgència)

Aprovació de la moció presentada per l’Alcaldia de rebuig de 
la noticia de presentació de denúncia davant la Fiscalia per 
part del PSC per pressumptes irregularitats en la tramitació 
del Mercat Municipal i de presentació de denúncia al Jutjat 
per part de l’Ajuntament als impulsors de dita denúncia per 
injuries, ofensa a l’honor i difamació .- S’aprova el text de la 
moció que estableix que el PSC només busca la repercussió 
mediàtica de les seves falses acusacions que ja van ser 
debatudes i contrastades en el Ple Municipal del passat 30 de 
juliol. S’acorda també portar la qüestió davant els Tribunals de 
Justícia tot ofereint empara i cobertura legals al personal tècnic 
i administratiu que també s’hi han vist involucrats públicament 
per part del PSC.

NOTA: En el decurs del debat d’aquesta moció i com a part 
integrant de la mateixa es llegeix un dictamen de la Diputació de 
Barcelona, signat pel seu President, que certifica la legalitat i el 
correcte procediment en la tramitació d’una parada del Mercat 
Municipal que havia estat objecte de crítica per part del PSC.

Acords del Ple ordinari del 27 de desembre de 2010
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tribuna

No sabien què dir: 
l’assessor no hi era?

Darrera sessió plenària. L’alcalde inclou a l’ordre 
del dia el debat de les al·legacions contra el 
pressupost municipal que va presentar el PSC. 
Lògic i normal. Resposta del PSC: No les volem 
debatre perquè no estaven incloses a l’ordre 
del dia. Sorpresa general. Incredulitat. Com 
és possible? Si un ha presentat al·legacions 
se suposa que està disposat a explicar-les i 
debatre-les quan sigui, no? Raó oculta: no 
les poden debatre perquè no saben què dir. 
No hi ha hagut temps perquè l’assessor els 
prepari les respostes, igual com va fer quan 
els va escriure les al·legacions. Quina pena de 
regidors! Ni fan la seva feina, ni la saben fer. 

L’assessor (o assessora, vés a saber !) no hi era. 
Aquest cop, facebook i mòbils no van funcionar 
a temps i la portaveu no va rebre ni el missatge  
ni les consignes habituals i es va quedar sense 
saber què dir.

De fet, però, la majoria d’assistents no va 
notar la diferència perquè la Sra. Cantenys ja 
ens té acostumats a que en els plens sempre 
diu el mateix. Com que normalment no sap 
què dir ni té arguments, va repetint el que 
li ha escrit l’assessor. Ho diu a la primera 
intervenció, a la segona i si cal a la tercera i 
la quarta. Vet aquí quina pena de regidors!!

Dissabte 26 de febrer de 2011
a les 6 de la tarda, a la Sala Cultural

SESSIÓ PÚBLICA INFoRMATIVA
“Impostos i concessions”

A càrrec de l’alcalde, Joaquim Arnó i Porras
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Inés y la alegría / Almudena 
Grandes

Inés y la alegría, la nova novel·la 
d’Almudena Grandes, explica la 
història de la invasió de la Vall 
d’Aran, l’octubre de 1944, per part 
d’un exèrcit de guerrillers que es 
van proposar alliberar a Espanya. 
Una novel·la irrefrenable, sobre 
dones i homes que van lluitar amb 
convicció per recuperar el seu país, 
van sobreviure després en l’exili i 
van tornar, després de la mort de 
Franco, a una Espanya desconeguda 
i indiferent amb la seva modesta 
epopeia. Inés y la alegría és el 

primer dels episodis d’una guerra interminable, un projecte narratiu 
integrat per sis novel·les independents, que comparteixen un mateix 
esperit i rendeixen homenatge als Episodis nacionals de Pérez Galdós. 
A diferència d’aquests, els Episodis d’Almudena Grandes no aspiren 
a relatar grans batalles, sinó a reconstruir, des de la ficció, històries 
reals igual de heroiques, però molt més modestes, de la postguerra, els 
“moments significatius” de la resistència antifranquista.

lectures recomanades per la Biblioteca can Milans
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Tina Superbruixa i l’examen 
del drac/ Knister

Diverteix-te amb la Tina 
Superbruixa! Un dia va trobar un 
llibre de màgia al costat del seu llit 
i des de llavors li agrada molt fer 
encanteris, però la veritat és que 
a vegades els seus conjurs tenen 
conseqüències inesperades... Una 
escata de l’Hèctor, el petit drac 
domèstic de la bruixa Baduixa, 
servirà perquè la Tina visiti els 
seus dos amics amb el “Salt de la 
bruixa”. Però l’Hèctor no és al bosc 
tenebrós amb la Baduixa, sinó al 

costat de la Fortalesa dels Dracs. S’ha de presentar a l’examen més 
difícil i important de la seva vida.

Crimen y castigo: 
investigación forense y 
criminología / José Cabrera

Les sèries de televisió i les pel·lícules 
mostren cada dia els delictes més 
sofisticats i atroços, així com la 
resposta policíaca, mèdica i judicial 
davant del delinqüent. Però, què hi 
ha de veritat en tot això? Com és la 
realitat dels criminals, les víctimes, 
la investigació i la justícia més enllà 
de la ficció? El doctor José Cabrera, 
afamat psiquiatra especialista en 
medicina forense, ens explica a 
partir de casos reals què és i en 
què consisteix la criminologia, la 
història i la sociologia del crim 

–endinsant-se en l’obscur món de la psicologia del delinqüent–, així 
com el seu càstig legal. Tot això amb el seu estil directe i sincer, que 
converteix aquest llibre en una lectura apassionant per a tothom. 

Ficció / Cesc Gay

L’Àlex és un director de cinema 
que intenta acabar el guió del seu 
proper film. Amb aquesta excusa 
decideix marxar uns dies, deixa a la 
seva dona i als seus fills i s’instal·la 
a casa d’un amic seu en un petit 
poble de muntanya. Un lloc tranquil 
i solitari, ideal per al seu propòsit. 
Allà coneixerà a Mònica, una 
violinista que està de vacances... 

31



Apertura de la piscina 

climatitzada

7 de febrer de 2011


