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Som quasi al fi nal de man-
dat i, per tant, és l’hora de 
fer valoracions del que han 
estat quatre anys de feina 

a l’Ajuntament. Tanmateix, vull explicar-vos 
que nosaltres fa molt temps que realitzem 
aquestes valoracions, justament per a saber  
el punt en què ens trobem i decidir si hem de 
continuar per aquell camí o encetar-ne un al-
tre. Així hem treballat i ho continuarem fent 
mentre tenim la responsabilitat al capdavant 
del Consistori.

Les necessitats canviants de la nostra pobla-
ció segons l’època en què vivim ens obliguen 
a adequar les nostres decisions vers una polí-
tica o una altra manera de fer les coses. Heu 
de tenir en compte doncs, que les nostres 
prioritats són les persones i precisament són 
aquestes les que ens diuen per on hem de se-
guir. L’augment de recursos en atenció social 
n’ha estat un clar exemple, ja que no podem 
girar l’esquena als veïns quan aquests ens ne-
cessiten. Així, hem apostat per dotar l’equip 
municipal de més recursos per a poder de-
senvolupar amb normalitat la seva tasca.

En aquest Portada podeu conèixer els resul-
tats d’un servei que ens omple d’orgull haver 
engegat i haver-ne obtingut un rendiment 
tan satisfactori amb poc temps. Es tracta del 
Servei Local d’Ocupació, una àrea que té per 
objectiu pal·liar en la mesura del possible la 
situació de crisi econòmica actual que ha pro-
vocat un augment generalitzat de l’atur a Cal-
des, a Catalunya, a l’Estat espanyol i a la resta 
d’Europa i el món.

Us convido doncs a llegir aquesta i la resta de 
pàgines que hem preparat per a tots i totes 
vosaltres, que us informen de les darreres ac-
tuacions realitzades i us posen al dia dels es-
deveniments que tindran lloca al nostre poble 
en un futur immediat.

Joaquim Arnó i Porras
Alcalde
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notícia

L’alcalde es va reunir prèviament amb els veïns i veïnes per explicar el pla d’execució de les obres

Comencen les obres de reforma 
integral del barri de “La Isla”

El passat 21 de febrer van començar les 
esperades obres de reforma d’aquest 
barri de Caldes, que consisteixen en la 
substitució i actualització de tots els 
serveis bàsics i la pavimentació i urba-
nització de nou de tota la trama urbana 
dels carrers del barri.

Amb l’inici d’aquesta actuació, l’Ajunta-
ment posa fi  al retard de l’obra, degut a 
la manca de liquiditat econòmica motiva-
da pel retard en el lliurament de recursos 
per part de la Generalitat. En aquest sen-

tit, cal recordar que l’obra està inclosa en  
el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC) del període 2008-2012, xifrat 
en 361.905,97€. Del pressupost total de 
l’obra, la Diputació n’aporta 166.000€, 
mentre que l’Ajuntament hi destina 
118.000€.

Les obres s’executaran en 3 fases, que 
començaran per la part de baix del barri, a 
tocar amb la carretera N-II.  Joaquim Arnó 
va explicar aquestes fases i més detalls de 
les obres a la reunió que va mantenir amb 

els veïns el dissabte 12 de febrer, a qui 
també va demanar “una mica de paciència 
per les molèsties que s’ocasionaran mentre 
durin els treballs”.

Per a resoldre els problemes del dia a 
dia que es puguin presentar, l’alcalde va 
anunciar la presència a la zona d’un tècnic 
municipal, que de forma periòdica, esta-
rà a disposició dels veïns perquè facin les 
aportacions i suggeriments que desitgin.
El projecte preveu la construcció de no-
ves xarxes de recollida d’aigües pluvials i 
residuals, així com la renovació de la de 
subministrament d’aigua potable. També 
es soterraran les actuals línies aèries de 
telefonia i baixa tensió, l’enllumenat pú-
blic i construirà noves voreres, una banda 
de rodament per a vehicles de 3 metres 

d’amplada, noves zones enjardinades i la 
reposició de tota la senyalització viària.

La reforma afectarà el carrer Pau Casals, 
que té forma d’anell, els accessos per a vi-
anants, i l’únic accés rodat al barri, des de 
la carretera de Sant Vicenç de Montalt. A 
més, també es preveu enjardinar de nou 
tota la zona on hi ha el pas de vianants 
sota la carretera N-II.

L’alcalde va recordar a la reunió de veïns 
que “amb aquesta actuació l’Ajuntament 
posarà fi  a un greuge històric i a un munt 
de promeses incomplertes de governs an-
teriors” ja que amb aquesta obra s’igualarà 
el barri –on mai s’hi ha fet cap inversió im-
portant–  amb altres zones del municipi.
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ocupació

Aquest servei, conegut també per les 
seves sigles SLO, va entrar en funciona-
ment el març de 2008 amb l’objectiu de 
donar suport a totes aquelles persones 
del municipi  en situació d’atur i a totes 
aquelles empreses que cerquen personal. 
Des de llavors la seva activitat s’ha anat 
incrementant  tant  en hores d’atenció al 
públic com en usuaris que valoren el ser-
vei com un recurs molt útil. 

Durant el 2010 el SLO ha atès 86 perso-
nes que s’han donat d’alta a la borsa de 
treball, mentre que 21 persones ho han 

fet durant el primer trimestre de 2011 
(gràfi c 1).

L’ increment d’ofertes de treball gesti-
onades pel Servei és una dada a destacar 
ja que aquest és el motor que permet do-
nar sortida als diferents usuaris i perfi ls 
professionals que s’apunten a la borsa de 
treball (gràfi c 2).

Per exercicis, els índexs d’inserció laboral 
han estat els que es refl exen al quadre 1.

Durant l’exercici 2009 hi va haver un des-
cens d’ofertes rebudes provocat pels 
efectes de la crisi econòmica i és el perío-
de en què es va detectar un major incre-
ment en la  destrucció de llocs de treball.  

Per sectors, el servei domèstic i els auxi-
liars d’infermeria en geriatria per ajuda 
a domicili han estat els perfi ls més deman-
dats i en segon lloc els de l’hostaleria. 

APROPAMENT DEL SLO AL TEIXIT 
PRODUCTIU LOCAL

En quant a la relació del SLO amb les 
empreses i treballadors autònoms del 
municipi, des de gener 2010 fi ns a març 
de 2011 s’han incorporat  a la Borsa de 
treball de l’Ajuntament un total de 94 

noves empreses gràcies a un projecte de 

prospecció d’empreses i captació d’oferta 

laboral  (gràfi c 3).

Durant l’any 2010, a través d’aquest pro-

grama ha estat possible la captació de 

33 ofertes de feina, la inserció de 28 

usuaris/es de la Borsa de treball, la cre-

ació d’un directori d’empreses locals i 

comarcals i la realització de sessions in-

El Servei Local d’Ocupació, una eina útil per a trobar feina

Gràfi c 1. Usuaris registrats al SLO (font d’informació: aplicatiu Xaloc–Diputació de Barcelona)

Gràfi c 2. Ofertes de feina rebudes al SLO de 2008 a 2010 (font d’informació: aplicatiu Xaloc–Diputació 
de Barcelona)

Quadre 1

El Servei Local d’Ocupació 
ofereix un servei 

personalitzat a l’usuari/a 
en la complicada tasca de 

recerca de feina

El nombre d’ofertes de 
feina rebudes al Servei 
ha anat incrementant 

substancialment des de la 
seva  posada en marxa
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ocupació

El Servei Local d’Ocupació, una eina útil per a trobar feina

Gràfi c 3. Empreses adscrites al SLO de 2008 a 2010 (font d’informació: aplicatiu Xaloc–Diputació de 
Barcelona)

Gràfi c 4. Evolució dels Plans d’Ocupació atorgats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social 
Europeu a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

ANY  LLOCS SOL.LICITATS LLOCS ATORGATS            IMPORTS CONCEDITS

2008  2                1             9.000 €

2009  5                2            17.360 €

2010  9                9           64.500 €

TOTAL              12 plans           90.860 €

formatives adreçades a empreses i em-
prenedors de Caldes.

PLANS D’OCUPACIÓ 2008-2010

La Generalitat de Catalunya subvenciona 
anualment la contractació de personal 
intern de l’Ajuntament a través dels de-
nominats Plans d’Ocupació, adreçats a 
persones aturades que hagin esgotat la 
prestació d’atur (gràfi c 4).

FORMACIÓ

Una de les línies de treball seguides des 
del SLO ha estat la detecció de neces-
sitats formatives de les persones que 
s’adrecen al Servei i també de les empre-
ses locals. És per això que des del primer 
moment s’han realitzat diferents accions 
formatives en les que hi han participat 
un total de 97 persones  (gràfi c 5).

El servei a les empreses 
i les accions de formació 
són altres tasques que es 

desenvolupen al SLO

ACCIONS FORMATIVES

2008
-Curs de Català Bàsic per a persones nouvingudes

-Assessorament laboral per a joves
-Curs d’alfabetització digital per a la recerca de feina

-Sessions de tècniques de recerca de feina (club de feina)

2009
-Curs de català nivell bàsic I

-Curs de monitor/a de menjador escolar
-Curs d’alfabetització digital per a la recerca de feina

-Sessions de tècniques de recerca de feina (club de feina)

2010
-Cures pal·liatives i higiene de malalts enllitats

-Tècniques de rehabilitació i mobilització de malalts
-Sessió de coaching empresarial per empresaris/es i emprenedors/es sota el títol 

“Màrqueting i vendes per a comerços i PIMEs en l’era de la sobreinformació”
-Sessions de tècniques de recerca de feina (club de feina)

-Curs d’alfabetització digital per a la recerca de feina

Gràfi c 5.  Principals accions formatives realitzades pel SLO
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comerç

A principis del mes de febrer, 
els paradistes del Mercat Muni-
cipal de Caldes han publicat un 
manifest en el que defensen el 
procés seguit en la seva reforma 
i també fan costat a una de les 
venedores que ha estat acusada 
de forma reiterada pels regidors 
de l’oposició d’haver rebut tracte 
de favor per part de l’Ajuntament 
de Caldes.

Els comerciants manifesten en 
aquest escrit –que també han 
distribuït al municipi– el seu re-
buig a les acusacions que s’estan 
fent contra ella (Pilar Moreso, es-
posa de l’alcalde) i apunten tot un 
seguit de consideracions entorn 
d’aquesta polèmica. 

Igualment, els comerciants ma-
nifesten que cap d’ells ha rebut 
cap mena d’ajut econòmic per 
part del Consistori caldenc, tan 
sols el suport tècnic per trami-
tar amb la Generalitat els ajuts 
que poden rebre segons les se-
ves condicions.

El comunicat conclou amb l’afi r-
mació que fan els paradistes so-
bre la mala imatge que es difon 
del Mercat Municipal i de Caldes 
als mitjans de comunicació per 
culpa d’aquest assumpte i aprofi -
ten la proximitat de les eleccions 
municipals per a demanar als po-
lítics locals que els deixin al mar-
ge de les seves estratègies.

Els paradistes del Mercat rebutgen públicament les 
acusacions de tracte de favor i defensen el procés 
seguit en la reforma

Si vols rebre informació municipal, entra a

www.caldetes.cat
i subscriu-te al formulari que trobaràs a l’apartat d’Atenció Ciutadana
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actualitat

La Fiscalia 
absol l’alcalde 
de la denúncia 
interposada per 
la secretària 
municipal 
Amb data 14 de febrer de 2011, la Fisca-
lia Provincial de Barcelona ha comunicat 
l’arxiu de la denúncia presentada per 
la secretària municipal, Maria Teresa 
Gisbert i Coll, que acusava l’alcalde, Joa-
quim Arnó i Porras, de tracte vexatori i 
d’assetjament moral i psicològic en el 
desenvolupament de les seves funcions. 
Gisbert adduïa que aquestes conductes 
eren atribuïbles a la incoació i tramitació, 
sense base ni fonament, de dos expedi-
ents disciplinaris contra la seva persona, 
així com la imposició d’unes condicions 
generals de treball de menyspreu i des-
qualifi cació envers la seva tasca.

En la 17a edició de la Pesolada de Caldes, 
l’Ajuntament ha fet un pas endavant i ha 
decidit obrir al poble el certamen gastro-
nòmic que té com a protagonista la varie-
tat del pèsol de la fl oreta.

Com ja va fer amb la Mongetada –jornada 
gastronòmica dedicada a la mongeta del 
ganxet–, l’Àrea de Promoció Econòmica 
ha organitzat enguany aquesta arrossada 
popular amb pèsols. El regidor de Promo-
ció Econòmica,  Àngel Rusiñol, explica que 
“a més de l’oferta dels restauradors locals 
quant a menús elaborats amb pèsols men-
tre dura el certamen, hem considerat que 
ja era hora que els nostres convilatans tin-
guessin l’oportunitat de gaudir d’aquest 
saborós llegum que ens identifi ca”. 

Aquesta festa popular s’ha d’afegir a l’ac-
te de presentació de la 17a Pesolada (el 
proper 10 de març, a l’Hotel Jet) que en-
guany serà només accessible a la premsa 

La pesolada de Caldes s’obre més al públic
L’Ajuntament de Caldes ha afegit un acte popular i participatiu als tradicionals menús dels restaurants per així 
fer partícip a la població de l’esdeveniment gastronòmic més important del municipi. Enguany, l’esplanada de Can 
Muntanyà acollirà el proper 20 de març un àpat popular de pèsols amb botifarra .

A més dels menús dels 
restaurants, enguany 

l’Ajuntament organitza un 
àpat popular amb pèsols

Les investigacions de la Fiscalia han 
consistit en el recull dels expedients in-
coats contra la secretària, la declaració 
de l’alcalde i de la mateixa secretària, així 
com el recull de documentació mèdica 
aportada per la denunciant i la declaració 
del secretari accidental –el seu substitut 

mentre era de baixa mèdica-, el secretari-
interventor actual (des del juny de 2009) 
i el tècnic d’Administració General de 
l’Ajuntament, a més del president del Col-
legi de Secretaris de l’Administració Local 
de Barcelona.

La Fiscalia no ha trobat cap indici de 
criminalitat en els actes de l’alcalde i 
resol que els fets tenen lloc en un context 
determinat de desavinences a l’Ajunta-
ment i prou. Igualment, després de les 
investigacions de la Unitat Policial,  s’ha 
exculpat l’alcalde  de l’acusació  de trac-
te vexatori i assetjament amb rellevància 
penal contra l’alcalde.

En aquest sentit, l’alcalde, Joaquim Arnó, 
ha mostrat la seva satisfacció per l’arxiu 
del cas, malgrat assegura que se sent “ in-
justament atacat durant aquest temps” i 
ha anunciat que es reserva el dret d’actu-
ar judicialment “contra totes les persones 
que m’han acusat públicament de delicte”, 
en referència explícita als portaveus del 
Grup Socialista que sí han acusat l’alcalde 
d’haver comès aquests delictes en la per-
sona de la secretària. 

especialitzada i als convidats, per decisió 
de l’Associació de Restauradors i Hosta-
lers de Caldes d’Estrac, entitat organitza-
dora de l’acte. 

L’Ajuntament ha programat un acte po-
pular per a celebrar la tradicional arriba-

da del pèsol a la població. “Volem que la 

Pesolada arribi a tothom” explica Àngel 

Rusiñol, que afegeix que “com que el pè-

sol de la fl oreta té una producció limitada, 

per poder fer realitat un àpat popular, es 

farà combinat amb botifarra en aquesta 

primera Pesolada Popular de Caldes”.

La idea és que, en funció de l’acceptació 

que tingui, aquest acte popular es con-

solidi de cara a anys vinents pensant en 

degustar diferents menús de la cuina del 

pèsol i potenciant sempre la participació 

dels veïns i veïnes de Caldes.

7



actualitat

La crisi també es nota a Cal-
des. Cada vegada hi ha més 
famílies que demanen poder 
rebre ajuda a través de la 
Campanya d’Aliments,  un 
projecte solidari que distribu-
eix menjar i productes bàsics 
quatre vegades l’any, gràcies a 
la col·laboració desinteressa-
da de molts caldencs i calden-
ques i que es canalitza mit-
jançant la col·laboració entre 
l’Ajuntament, la Creu Roja i la 
Parròquia de Santa Maria. 

Tots els qui tinguin neces-
sitat objectiva, és a dir, de-
mostrable, s’hi poden acollir 
només demanant-t’ho als Ser-
veis Socials de l’Ajuntament, 

que és qui coordina i canalitza 
les ajudes.

Durant el primer semestre 
de l’any 2010, la Campanya va 
poder ajudar 90 famílies, xifra 
que s’ha vist incrementada en 
20 famílies fins a final d’any.  
Actualment es continuen re-
bent sol·licituds per a formar 
part del projecte.

El perfil del prestatari
El tipus de família que majori-
tàriament ha acudit a l’ajut és 
el nuclear, formada per pare, 
mare i fill/a o bé per un dels 
dos progenitors i fill/a, si bé 
darrerament també s’ha incre-
mentat la demanda entre les 
famílies unipersonals (gràfic 1)

Campanya d’aliments: creix la demanda

Tipus de familia
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Les reduïdes pensions i l’ele-
vat nombre de situacions 
d’atur  són els factors més 
determinants per a l’augment 
de demanda entre aquests 
dos tipus familiars. També s’in-
crementen les famílies mono-
parentals que demanen ajut 
perquè no reben les pensions 
alimentàries que estableixen 
els acords de separacions. 

Per edats, cal destacar que les 
persones beneficiàries del 
projecte se situen entre els 
31 i els 65 anys i pertanyen al 
col·lectiu de població en edat 
laboral activa. En segona posi-
ció es troben els menors de 16 
anys, seguits de la franja d’edat 

Beneficiaris segons país d’origen - 2009
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entre els 16 i els 31 anys i, final-
ment, els majors de 66 anys.

Els ingressos dels beneficiaris 
de la Campanya d’Aliments, 
provenen, sobretot,  d’activi-
tats laborals tant amb con-
tracte com sense, xifra que 
s’ha duplicat l’any 2010 res-
pecte al 2009. Les feines sen-
se contracte són eventuals i en 
condicions laborals mínimes. 
També és notable l’increment 
de persones sol·licitants que 
perceben la prestació d’atur 
o es troben amb un subsidi.

També cal destacar que la ma-
joria dels qui reben l’ajut són 
persones que viuen en habi-
tatges de lloguer, conside-

rats més assequibles perquè 
permeten no haver d’afrontar 
la despesa d’una hipoteca. 
Aquest perfil és el que s’ha du-
plicat en aquest darrer any.

La població autòctona conti-
nua sent la que rep més ajut. Si 
que és destacable l’increment 
de més de 20 persones que du-
rant el període del 2010 fan ús 
de l’ajut i que, actualment, tri-
pliquen al segon col·lectiu amb 
més nombre de persones usuà-
ries (marroquí) (gràfic 2).

De totes aquestes dades es 
desprèn que la Campanya 
d’Aliments és un projecte en 
creixement, que cada dia arri-
ba a més població. 

Segons la regidora de Serveis 
Socials, Helena Gallardo, “és 
satisfactori poder oferir un su-
port per a l’alimentació, una 
necessitat essencial a la qual 
podem donar cobertura”, afe-
geix, “gràcies a la col·laboració 
de Creu Roja i de la Parròquia de 
Santa Maria, de Caldes d’Estrac, 
també es pot oferir un suport en 
productes d’higiene i de neteja, 
els quals també comporten una 
despesa considerable en els 
pressupostos familiars”.

Gràfic 1

Gràfic 2
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dones

Per assolir els objectius que proposa el Pla, 
aquest s’estructura en sis eixos d’acció, que 
responen als establerts pel Pla de Polítiques 
de Dones de l’Institut Català de les Dones i 
que permeten una intervenció integral:

Eix 1:  Transversalització de les políti-
ques de dones al Consell Comarcal i als 
ens locals, per avançar en la transversa-
lització de les polítiques de dones i de gè-
nere a tots els àmbits de l’administració 
comarcal i local.

Caldes s’adhereix al Pla comarcal 
de Polítiques de Dones
El Ple del 31 de gener va aprovar aquesta adhesió, amb  l’objectiu general de 
millorar la qualitat de vida de les dones i contribuir a l’eradicació de qualsevol 
tipus de discriminació, així com el foment de la igualtat entre dones i homes

Eix 2: Canvis culturals que transformin 
estructures i models patriarcals, per 
contribuir a transformar la visió andro-
cèntrica de la societat actual, per assolir 
una igualtat efectiva que canviï els cos-
tums i les estructures existents.

Eix 3: Participació, buscant fórmules que 
facin visible la presència de les dones a 
tots els nivells.

Eix 4: Reorganització del treballs i no-
ves polítiques del temps, buscant la co-

responsabilitat en el treball reproductiu 
(entesa com la participació equilibrada de 
dones i homes en cadascuna de les tas-
ques i responsabilitats de la vida familiar), 
el reconeixement del valor social i econò-
mic del treball familiar i domèstic, i una 
veritable igualtat d’oportunitats entre 
homes i dones en el mercat de treball.

Eix 5: Qualitat de vida i cohesió social, 
per reconèixer les situacions emergents 
que condicionen la qualitat de vida de les 
dones i contribuir a generar les condici-
ons que permetin assegurar l’accessibili-
tat dels serveis i dels recursos.

Eix 6: Intervenció integral contra la vio-
lència masclista. D’una banda, desenvo-
lupar estratègies de prevenció i de sensi-
bilització per a totes les formes i àmbits 
de violència masclista, i d’una altra, de-
senvolupar estructures de coordinació i 
cooperació que permetin una intervenció 
integral de la violència. 

I finalment, facilitar a les dones l’accés 
als drets que els corresponen i als serveis 
que hi ha al seu abast.

L’Ajuntament de Caldes, amb aquesta ac-
ció, fa un pas més en el compromís polí-
tic i la priorització estratègica d’avançar 
en l’assoliment de la plena igualtat entre 
homes i dones en tots els àmbits de la so-
cietat, amb la convicció de que el Pla de 
Polítiques de Dones del Maresme 2011-
2015 farà d’instrument fonamental de 
les institucions públiques per abordar la 
problemàtica de les desigualtats i la dis-
criminació per raó de gènere.
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notícia

Davant la difusió de la notícia a diversos 
mitjans de comunicació de l’informe de 
la Sindicatura de Comptes de Catalunya 
sobre irregularitats comptables en l’exer-
cici comptable del 2004 que fan especial 
referència a la concessió de la gestió del 
poliesportiu municipal, l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac vol deixar clars els se-
güents punts:

1.- La denúncia sobre les irregularitats 
comptables del 2004 la va interposar en 
el seu moment el Grup Municipal de CiU, 
llavors a l’oposició, després d’analitzar 
el rendiment de comptes de l’exercici  i 
constatar les irregularitats que, des del 
primer moment, varen ser negades pel 
llavors Govern Municipal del PSC. L’actu-
al govern no ha fet altra cosa que facili-
tar la documentació que se li ha requerit 
per part de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya.

2.- Com és ben sabut pels ciutadans i ciu-
tadanes de Caldes, les irregularitats refe-
rides a la concessió de la gestió del poli-
esportiu, més algunes altres de greus que 
es van detectar quan es va produir el re-

La Sindicatura  de  Comptes   constata   irregularitats 
comptables a l’Ajuntament durant el 2004

lleu en el govern de l’Ajuntament al maig 
del 2007, varen ser les que motivaren que 
es rescindís la concessió amb l’empresa 
titular, Caldesport SCP.

3.- Crida molt l’atenció que, a part de l’in-
compliment de les seves obligacions per 
part de l’empresa abans esmentada, tant 
des del punt de vista econòmic com de 
gestió, també es constatessin greus irre-
gularitats en el procediment d’adjudicació 
de la concessió, l’any 2003-2004, quan es 
va repetir el  concurs per a permetre que 
l’empresa adjudicatària aportés molts 
menys diners dels que havia inicialment 
ofertat en concepte de cànon anual pel 
servei adjudicat.

4.- Contràriament al que afirmen alguns 
mitjans de comunicació, els fets denun-
ciats per la Sindicatura de Comptes, mai 
han estat jutjats per cap tribunal de 
justícia i, per tant, no és possible que 
cap persona n’hagi resultat declarada 
culpable o innocent. Existeix, però, una 
denúncia a la Fiscalia sobre alguns as-
pectes de la gestió del poliesportiu que 
ha presentat l’Ajuntament, així com un 

contenciós sobre la concessió d’una hi-

poteca als anteriors concessionaris, per 

part de la Caixa d’Estalvis Laietana, actu-

alment en litigi. Igualment, l’Ajuntament 

està enllestint la pertinent reclamació 

per danys, així com per a recuperar els 

diners que se li deuen.

5.- Finalment, el Govern Municipal de Cal-

des vol expressar pública condemna dels 

fets exposats en la resolució de la Sindica-

tura de Comptes, així com la seva més fer-

ma determinació de seguir eradicant les 

males pràctiques, abusos i procediments 

irregulars que s’hagin pogut cometre du-

rant els mandats anteriors a l’Ajuntament 

de Caldes, alhora que reitera el seu com-

promís, posat en pràctica ja des de l’inici 

de la legislatura, d’actuar sempre i en tot 

moment amb la màxima transparència, 

honestedat i eficiència en benefici dels 

ciutadans i ciutadanes del municipi.

 Caldes d’Estrac, febrer del 2011
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El 26 de febrer es va celebrar una nova 
reunió informativa oberta al públic que 
es va centrar, sobretot, en els costos que 
representa per a les arques municipals 
cadascun dels serveis que presta l’Ajun-
tament a la ciutadania, ja siguin obligato-
ris o no.  L’alcalde va explicar als presents 
que “hem de saber en què ens gastem els 
diners”, va afegir, “cal saber gestionar els 
serveis segons els ingressos que rebem”. 

En aquest sentit, Joaquim Arnó va desta-
car la política fiscal imposada pel govern, 
centrada en la congelació d’impostos 
dels darrers dos anys, “una mesura que 
apliquem malgrat la difícil situació de crisi 
econòmica i de finançament de les admi-

El cost real dels serveis municipals centren la 
sessió informativa de l’alcalde

nistracions locals”. L’alcalde va recordar 
que “Caldes és un poble petit que no basa 
la seva economia en l’urbanisme, ingressos 
dels quals viuen la majoria d’ajuntaments, 
perquè l’hem anat aparcant progressiva-
ment, i hem de buscar recursos econòmics 
a altres llocs, com per exemple el turisme”, 
va explicar Arnó, que també va manifestar 
que “tot costa diners i no podem congelar 
els impostos de per vida”.

L’alcalde va explicar en què es 
gasta els diners l’Ajuntament

Seguretat ciutadana, atenció 
social, joventut i serveis 
públics són les àrees que 
han augmentat recursos

A través d’una projecció, l’alcalde va anar 
explicant, “en què gastem els diners”, cen-
trat en cadascun dels serveis que presta el 
consistori. Així, els serveis públics en ge-
neral i, en concret,  la seguretat ciutadana 
–el servei més valorat per la ciutadania-, 
l’atenció social i joventut, són alguns dels 
sectors que més diners costen a l’Ajunta-
ment. “Hem millorat tots els serveis que 
hem pogut i hem prioritzat els que hem 
considerat que ofereixen un servei més 
directe a tots vosaltres”, va explicar Arnó, 
que també va reconèixer que “tot i així, sa-

bem que tot és millorable i busquem noves 
formes de finançar i augmentar recursos a 
tots els àmbits d’actuació”.

Joaquim Arnó també va donar a conèixer 
algunes dades destacades com la reduc-
ció del 20,95% de Kw de consum de l’en-
llumenat, l’aportació de Caldes d’un 36% 
del consum de la deixalleria mòbil –man-
comunada amb Llavaneres i Sant Vicenç, 
i amb una aportació econòmica de Caldes 
del 15%, per ser el municipi més petit–, 
“aportem més del doble del que ens perto-
ca en condicions normals”, va explicar l’al-
calde, “tenint en compte, a més, que a Cal-
des la deixalleria mòbil només s’estableix 
un cop per setmana”. L’estalvi del 10% del 
consum de l’enllumenat públic, la millora 
de les platges, la rendibilització màxima 
del patrimoni –sobretot per l’actualit-
zació de les concessions municipals– i la 
projecció turística de Caldes, van ser les 
altres vessants que Arnó va destacar du-
rant la sessió.

sessió informativa

11



sessió informativa

Com es gasta l’Ajuntament  els diners dels caldencs ?

   Despesa social    226.500,00€ (5,66%)

 Servei d’ocupació     30.000,00€

 Ajut a les persones   184.500,00€

 Casal d’avis      12.000,00€

   Salut                     13.900,00€ (0,35%)

 Promoció de la salut

 Campanyes de prevenció en matèria de salut i medi ambient

   Ensenyament    301.400,00€ (7,54%)

 Escola Bressol    248.300,00€

 IES i CEIP      53.100,00€

 Escoles dignes per als nostres infants

 L’Ensenyament com a eina de futur

   Esports     100.600,00€ (2,52%)

 Foment de l’esport com a font de salut

 Suport a les entitats locals

   Joventut     53.500,00€ (1,34%)

 Noves activitats per a la joventut de Caldes

   Cultura     140.000,00€ (3,50%)

 Foment de la cultura 

 Biblioteca    48.500,00€

 Entitats culturals   29.000,00€

 Festes populars i activitats  62.500,00€

 Suport a les entitats locals

 Promoció de la solidaritat ciutadana

ATENCIÓ A LES PERSONES
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Com es gasta l’Ajuntament  els diners dels caldencs ?

   Serveis públics    871.300,00€ (21,79%)

 Millora dels serveis públics

 Servei de neteja viària i platges  102.000,00€

 Brigada municipal   420.000,00€

 Servei d’enllumenat públic    78.000,00€

 Servei d’escombraries i deixalleria 254.600,00€

 Servei de bus urbà     16.000,00€

 Assumpte recollida brossa: investigació de la presumpta estafa 

   Millora dels espais públics

   Serveis generals    662.400,00€ (16,57%)

 Aplicació de les prestacions que ens ofereixen les noves tecnologies

 Nova web municipal i seu electrònica

   Serveis urbanístics    116.800,00€ (2,92%)

 Infraestructures i equipaments de qualitat

 Caldes, poble sostenible

   Comunicació i informació   117.000,00€ (2,93%)

 Servei de comunicació   53.400,00€

 Servei de reprografia   44.700,00€

 Servei de promoció     4.800,00€

 Ràdio municipal    14.100,00€

 Interacció de la ciutadania amb l’Administració

 Comunicació directa al ciutadà

   Política fiscal justa i equilibrada per a tothom

   Deute públic    237.500,00€ (5,94%)

   Servei de recaptació      78.500,00€ (1,96%)

sessió informativa

GESTIÓ PÚBLICA
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març dia a dia
agenda

CARNAVAL 2011
Del 28 de febrer al 9 de març
(Consulteu programa específic)

Dimecres 2 de març

A les 17h
SORTIM DE RUA. La gent gran de 
Caldes recicla.
Lloc de sortida: Sala Cultural
Organitza: Àrea de Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac

Dissabte 5 de març

A les 19h a La Fabriqueta 
(Equipament de Promoció 
Econòmica i Cultural)
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
“Dones d’empresa”
Organitza: Arts i Lletres amb 
la col·laboració de l’Associació 
Dones de Caldes d’Estrac i el 
suport de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac

Diumenge 6 de març

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

A les 12h a la Fundació Palau
ELS DIUMENGES DE LA 
FUNDACIÓ
“I tu quina lletra ets?” 
Taller familiar per estampar 
samarretes a partir d’un ABCdari 
viu. Edat recomanada: a partir de 
5 anys
(els participants hauran de dur 
una samarreta per estampar)
Organitza: Fundació Palau

Dimecres 9 de març

“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

MARÇ 2011

MOSTRA LITERÀRIA – FASE LOCAL
Consulteu les bases a les cartelleres municipals i al web: 
www.caldetes.cat
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac

XVII PESOLADA
De l’11de març a l’1de maig 
Consulteu menús als programes específics i al web: 
www.caldetes.cat
Organitza: Associació de Restauradors de Caldes 
d’Estrac amb la col·laboració de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac

EXPOSICIÓ “Dones d’empresa”
Del 5 al 13 de març
Inauguració: dissabte 5 de març a les 19h
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14:30h i dimecres de 
17:30  a 20h. Dissabtes i diumenges d’11:30 a 13:30h 
Lloc: La fabriqueta (Equipament de Promoció Econòmica 
i Cultural)
Organitza: Arts i Lletres amb la col·laboració de 
l’Associació Dones de Caldes d’Estrac
Amb el suport de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

XIX TALLER DE BONSAIS
Del 6 d’octubre al 24 de  juny
Horari: dimecres de 20 a 22h a la caseta de Can 
Muntanyà
Per a més informació: Tel. 93 791 36 96 (Aurèlia)
i 616 239 018 (Joan  Puig)
Organitza: Amics del Bonsai
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 10:30h a 14  i de 16 a 
19h. Diumenges i festius de 10:30  a 14h.
Organitza: Fundació Palau

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

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

PETANCA
A les pistes de la platja del Bassiot
Melés els dissabtes a les 16:30h
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

De 17 a 19h a la Fundació Palau
TERTÚLIES DE CAFÈ
Converses al voltant d’un cafè 
sobre el Caldetes que representa 
Joan Vila-Puig i Maria Codina en 
l’exposició de la Fundació Palau.
Activitat oberta a tothom. 
Gratuït.
Cal reservar plaça: 93 791 35 93
Organitza: Fundació Palau

Divendres 11  de març

A  les 18h a la Biblioteca Can 
Milans
HORA DEL CONTE: “Les lletres 
del lletrat abecedari”
a càrrec del Lladre de Guants 
Blancs. 
Organitza: Biblioteca Can Milans

A les 22h a la Sala Cultural
CINECLUB A CALDETES
Cicle de pel·lícules d’autor en 
versió original subtitulada
“Persepolis” (França 2007)
Direcció: Marjane Satrapi, 
Vincent Paronnaud
Gènere: animació / drama
Preu voluntari: 2 €
Tot seguit espai de debat sobre el 
tema de la pel·lícula
Organitza: Associació Mar i 
Natura

Dissabte 12 de març

A les 13:30h, al Pavelló 
poliesportiu municipal
Partit de Futbol Sala Baser 
(Benjamí mixt)
FS Caldes d’Estrac  vs FS Sant 
Celoni

A les 16:30h, al Pavelló 
poliesportiu municipal
Partit de Bàsquet federat (3a 
divisió catalana)
B. Estrach vs Dofijet Boats 
Básquet Lloret

A les 18h, a la Fundació Palau
PRESENTACIÓ dels «Amics dels 
clàssics» i lectura de fragments 
dels clàssics medievals.
Intervenen: Carles Duarte, Tomàs 
Nofre i Manel Llanas, entre 
d’altres
Organitza: Editorial Barcino, amb 
la col·laboració de la Fundació 
Palau i Arts i Lletres
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març dia a dia
agenda

Divendres 25 de març

A les 18h a la Sala Cultural
ASSEMBLEA DE L’AGRUPACIÓ DE 
PENSIONISTES
Organitza: Agrupació de 
Pensionistes i Tercera Edat de 
Caldes d’Estrac 

A les 18h a la Biblioteca Can 
Milans
HORA DEL CONTE AMB TITELLES 
Títol per determinar
a càrrec de La Títera
Organitza: Biblioteca Can Milans

Dissabte 26 de març

A les 16:30h, al Pavelló 
poliesportiu municipal
Partit de Bàsquet federat (3a 
divisió catalana)
Básquet Estrach vs CB Blanes B

A les 18h a la Sala Cultural
SESSIÓ PÚBLICA INFORMATIVA
A càrrec de l’alcalde de Caldes 
d’Estrac

Diumenge 27 de març

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

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

Diumenge 13 de març

A les 10h
22a CURSA POPULAR CALDES 
D’ESTRAC
Organitza: Ajuntament de Caldes 
d’Estrac 

Dimecres 16 de març

“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

De 17 a 19h a la Fundació Palau
TERTÚLIES DE CAFÈ
Converses al voltant d’un cafè 
sobre el Caldetes que representa 
Joan Vila-Puig i Maria Codina en 
l’exposició de la Fundació Palau.
Activitat oberta a tothom. 
Gratuït.
Cal reservar plaça: 93 791 35 93
Organitza: Fundació Palau

Dissabte 19 de març

A les 18:30h, al Pavelló 
poliesportiu Municipal
Partit de Futbol Sala federat 
(Preferent Catalana)
Caldes d´Estrac futbol Sala ”A” vs 
Racing Santa Coloma”A”

A les 19h a la Sala Cultural
CONFERÈNCIA-DEBAT,
“La crisi econòmica actual,  
responsables i solucions” 
A càrrec d’Arcadi OLIVERES, 
economista, professor de la UAB 
i president de Justícia i Pau
Organitza: Plataforma Cívica de 
Caldes d’Estrac

Diumege 20 de març

A partir de les 12h, a l’Esplanada 
de Can Muntanyà
22a Pesolada de Caldes d’Estrac. 
Pesolada popular gratuïta
Organitza: Ajuntament de Caldes 
d’Estrac

Dissabte 26 

de març de 2011

A les 6 de la tarda,  

a la Sala Cultural  

(edifici consistorial)

SESSIÓ PÚBLICA 
INFORMATIVA

A càrrec de l’alcalde,  

Joaquim Arnó i Porras
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ensenyament

Tallers per 
als petits a la 
Fundació Palau
Durant els dies 2, 4 i 18 de febrer, el 
CEIP Sagrada Família ha realitzat di-
versos tallers a la Fundació Palau:

  Taller Pintem Poesia : Perejaume 
(alumnes de 5è i 6è de primària)

  Taller Matisse : El color parla 

      (alumnes de 3r i 4rt de primària)

  Taller Pintar un somni: Miró 

      (alumnes de 1r i 2n de primària)

  Presències i Absències. Taller de Pai-
satge. Activitat pedagògica en relació 
a l’exposició “Presències i desaparici-
ons : el pintor Vila-Puig i Caldes”  

Aquestes activitats s’han dut a terme 
gràcies a la bona acollida que han tingut 
sempre els tallers de la Fundació en els 
quals ha participat l’escola. A més, tant 
des del CEIP com des de l’Àrea d’Educa-
ció es valora positiu el foment de l’art 
dins l’àmbit educatiu escolar.

La Fundació Palau ha subvencionat el 
50% del cost d’aquests i l’altre 50%, ha 
estat subvencionat per l’Àrea d’Educa-
ció de l’Ajuntament. Així els escolars 
han pogut gaudir d’aquesta activitat 
sense cap cost.

Projecte “El 
fil d’Ariadna”,  
per a alumnes 
amb dificultats 
d’aprenentatge
“El fil d’Ariadna” és un nou projecte de 
les àrees municipals d’Educació i Serveis 
Socials, en conveni amb l’Institut de Sant 
Vicenç de Montalt, per donar una res-
posta adequada als joves amb dificultats 
d’aprenentatge, tot apostant per trobar 
un currículum adequat a les necessitats 
de cadascun d’ells.

Gràcies a aquest conveni, joves de Caldes 
d’Estrac poden desenvolupar pràctiques 
a diversos espais municipals, fet que els 
ajuda en l’adquisició d’habilitats per al de-
senvolupament personal, social i laboral i, 
així mateix, facilita l’acreditació de l’ESO.

L’objectiu prioritari és el de donar una 
oportunitat als alumnes amb més dificul-
tats per obtenir les competències bàsi-
ques i capacitar-los per a incorporar-se al 
món laboral, a la formació ocupacional o 
als PQPI (Programes de Qualificació Pro-
fessional Inicial).

“El fil d’Ariadna” és un projecte coordinat 
entre l’educadora social del municipi, qui 
fa el seguiment dels joves participants 
i l’Àrea d’Educació, que porta a terme 
l’avaluació del projecte, sempre en coor-
dinació amb l’IES referent.

Reunió del Consell 
de Participació de 
l’Escola Bressol
El dia 8 de febrer es va convocar per 
segona vegada el Consell de Participa-
ció de l’Escola Bressol Municipal, del 
qual en formen part representants de 
l’Ajuntament, un de l’empresa gestora 
Cavall de Cartró, S.L., dos educadors i 
dos pares d’alumnes.

El Consell va aprovar per unanimitat 
una sèrie d’aspectes importants per 
al correcte funcionament de l’Escola 
Bressol, alguns dels quals mancaven 
actualment. Així, es va aprovar el ca-
lendari escolar, el Reglament de Règim 
Intern, el Pla Anual de Centre i el que 
s’anomena Carta de Compromís Edu-
catiu, un document que es signa entre 
l’escola i les famílies, amb una sèrie de 
punts que determinen l’acció conjunta 
de la família i de l’escola en l’educació 
d’infants, ja que ambdues parts hi es-
tan implicades.

Els alumnes de l’escola aprenen 
a reciclar gràcies a un joc que ha 
editat l’Ajuntament 
Un espectacle de titelles va ser l’inici d’una tarda dedicada al reciclatge

“Les tres erres” és el títol 
de l’espectacle de titelles 
que entre les 3 i les 5 de 
la tarda del 25 de febrer, 
es va representar al CEIP 
Sagrada Família de Caldes. 
Es tracta d’una activitat 
que té l’objectiu principal 
de fomentar el reciclatge 
entre els més menuts. En 
finalitzar l’acte, tots els 
nens i nenes van rebre un 
exemplar del joc “Qui reci-
cla més?” editat per l’Ajun-
tament de Caldes d’Estrac, 
a través d’un acord subscrit 
amb Acesa-Abertis.

Dissenyat per l’estudi gràfic de Caldes, 
Eckert+Zúñiga, el joc es basa en un tauler 
adaptat al municipi, pel que fa a infraestruc-
tures de recollida de residus com contenidors, 
deixalleries, etc., a més de la reproducció 
d’indrets o aspectes característics de Caldes, 
com els banys termals, la parròquia, la biblio-
teca o l’edifici consistorial.
Unes cartes que reprodueixen els diferents ti-
pus de residus permeten jugar i alhora apren-
dre, en un joc en el que resulta guanyador qui 
es queda sense cap carta, això sí, després d’ha-
ver dipositat cada tipus de residu en el seu lloc 
corresponent, ja sigui contenidor o deixalleria. 
Per aconseguir-ho, però, existeixen tot un se-
guit de penalitzacions i/o bonificacions segons 
la casella que toca, que suposa agafar o deixar 
una carta o residu.
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ensenyament

Les instal·lacions del centre educatiu 
han rebut la conformitat per part de la 
Generalitat de Catalunya, després de 
la recent visita a l’Escola de l’inspector 
d’Ensenyament, que també es va 
interessar pel model de gestió del centre. 

L’actual Inspector de zona es va mostrar 
satisfet per les obres de millora i ampliació 
realitzades en els darrers anys a l’escola i 
va valorar de forma positiva el seu model 
de gestió. Segons l’inspector, disposar 
d’un projecte educatiu consistent és bàsic 
per afrontar els problemes de formació i 
gestió.

Aquestes paraules tenen la seva impor-
tància perquè venen després de que 
l’Ajuntament externalitzés la gestió del 
centre a través d’un concurs públic que va 
guanyar l’empresa especialitzada Cavall 
de Cartró, que és qui ara el gestiona.

La Generalitat aplaudeix les reformes 
de l’Escola Bressol Per primera vegada, l’Escola disposa d’un pla 

d’emergència per afrontar accidents i imprevistos

El reconeixement per part de la Genera-
litat de les instal·lacions de l’escola, s’ha 
d’interpretar com  de suport a les mesu-
res adoptades de forma conjunta entre 
el govern català i l’Ajuntament de Caldes 

Arriben a Caldes els Comenius Friends!
El proper dilluns dia 7 de març els nostres Comenius Friends arriben a l'escola! En total 
seran 16 alumnes i 20 mestres (de Dinamarca, República Txeca, Polònia, Romania i Itàlia) 
que tindrem per l'escola i pel poble fent activitats fins al divendres 11.  Tota la comunitat 
educativa  hem treballat de valent per a que aquesta trobada sigui inoblidable per a tot-
hom: els alumnes, preparant els jocs de coneixença i descoberta del poble, les famílies, 
que són una part molt important d'aquesta activitat, ja que acullen els nostres amics a 
les seves cases, i els mestres, que estarem treballant fins l'últim moment per a que surti 
tot perfecte. 

Durant aquests 4 dies els farem conèixer la nostra escola, el nostre poble, i viure in situ 
aspectes de la nostra cultura: els geganters i els diables ens vindran a visitar a l'escola, i 
farem un taller als castellers de Mataró! 

Si la trobada del passat mes de maig a Polònia va ser una gran experiència per a 4 nens i 
3 mestres de l'escola,  aquest cop tindrem la gran sort de ser tots i totes els que en gau-
direm.  Ja us ho explicarem!!

en els darrers anys, amb l’objectiu d’ac-
tualitzar les instal·lacions i adequar-les a 
normativa per garantir la seguretat dels 
nens i nenes que hi acudeixen. Aquestes 
actuacions han estat:

Primer Pla 
d’Emergència 
per a l’escola
La Junta de Govern Local del passat 21 de 
febrer va aprovar el Pla d’Emergència de 
l’Escola Bressol Sagrada Família. Es tracta 
d’un document que estableix el protocol 
a seguir davant d’una emergència, amb la 
finalitat de reduir la improvisació en cas 
que es produís qualsevol accident.

Per primera vegada, el centre disposarà 
doncs d’aquest document, útil també per a 
la seguretat dels nens i nenes de Caldes.

  Actualització i legalització de la 
instal·lació elèctrica de l’edifici

  Contractació d’una assegurança 
d’incendi de l’edifici

 Instal·lació de plaques tèrmiques

 Adquisició de nou mobiliari

  Adequació del vestidors de les 
educadores i dels espais comuns 
(cafeteria, màquina d’aigua 
potable, taula rodona de treball, 
etc.

  Creació d’una nova aula de 0 a 3 
anys

  Creació d’una nova aula polivalent i 
futura escola de música

  Instal·lació de nous tancaments 
de seguretat a les finestres i 
entrades interiors i exteriors

  Adequació i millora de les 
proteccions de seguretat dels 
radiadors existents

  Col·locació d’un tendal de 
protecció i aixopluc solar al pati 
exterior de l’edifici
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esports

 el cartell de la cursa??

Tot a punt per la 
22a Cursa Popular,
el proper 13 de març
Serà el pròxim diumenge 20 de març quan els carrers de Caldes 
tornin a omplir-se de corredors per a la celebració de la 22a Cursa 
Popular, una edició que compta en aquesta ocasió amb el límit 
d’inscripcions de 800 participants. 

La Cursa Popular es troba plenament consolidada després que 
l’Ajuntament la recuperés l’any 2008 –des del 2004 s’havia 
deixat d’organitzar- i ha anat guanyat prestigi en les darre-
res edicions. Molts atletes provinents de diferents indrets de 
Catalunya, l’estat espanyol i l’estranger no perden l’ocasió de 
participar en el circuit urbà  pels pobles del voltant i que té 
sortida i arribada a Caldes.

El sistema de control Championchip permet que la Cursa Popular 
de Caldes formi part de la prestigiosa i reconeguda Lliga Champi-
onchip, que aglutina més de 3.000 corredors i més de 300 curses 
arreu del país. La prova caldenca està inscrita en la Federació Ca-
talana d’Atletisme –que també aporta la seva comissió de jutges 
per a la supervisió de la prova- i compta amb l’organització de la 
Regidoria d’Esports i el Centre Atlètic Laietània.

L’Ajuntament de Caldes, a través de l’Àrea d’Esports, estableix a 
la zona d’arribada tota una infraestructura que compta amb la 
instal·lació de carpes i una part lúdica per a nens i nenes, amb in-
fl ables, circuit de tricicles, diversos espais per a jocs de punteria, 

Bonificacions en les matriculacions 
a les activitats del gimnàs
Totes les persones empadro-
nades a Caldes poden acollir-
se a una bonifi cació de 5€ res-
pecte al preu d’inscripció a les 
diferents activitats dirigides 
que es realitzen al gimnàs de 
les instal·lacions esportives 
municipals.

Actualment els preus de les 
activitats que es realitzen a 
la zona esportiva són els se-
güents: 

Acord amb la 
Fundació Blanquerna 
per acollir alumnes 
en pràctiques a 
les instal·lacions 
esportives municipals

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac i la 
Fundació Blanquerna han signat un 
conveni de col·laboració en matèria 
de pràctiques que té com a objectiu 
fonamental la formació pràctica dels 
estudiants en el camp de la psicolo-
gia, la pedagogia, la psicopedagogia, 
les ciències de l’activitat física i de 
l’esport, la logopèdia, el magisteri i 
les relacions laborals.

A través d’aquest acord, els estudiants 
de la Fundació que ho desitgin podran 
realitzar la part pràctica dels seus es-
tudis d’INEF, així com el projecte fi nal 
de carrera a Caldes, i l’Ajuntament, 
per la seva part, es benefi ciarà dels 
serveis que aquests estudiants poden 
oferir en el seu àmbit d’estudi.

d’aventura i d’equilibri. Diversos voluntaris i entitats del municipi 
participen en aquesta zona i ofereixen la seva col·laboració en 
diverses tasques. També s’ha incorporat una zona de recuperació 
i fi sioteràpia per als corredors en fi nalitzar la cursa, gentilesa dels 
Banys Termals de Caldes d’Estrac.

 el cartell de la cursa??
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joventut

Comença la quarta 
edició del Curs-Taller 
de Percussió de Carrer 
(edició primavera 2011)
Ja està en marxa el nou Curs-Taller de Per-
cussió de Carrer, que enguany s’ha iniciat 
el 7 de febrer i s’allargarà fi ns el 5 d’abril.

De nou, els infants i joves de Caldes estan 
gaudint d’unes classes molt sorolloses 
amb els mestres de taller Jordi Font i Enric 
Monge, per preparar la gran actuació fi nal 
que tindrà lloc a principis del mes d’abril.

Cada dilluns i dimarts (en funció del grup 
d’edat) ressonen les parets de la Sala Cul-
tural amb el so dels tambors dels més pe-
tits del poble!!

Amb aquesta base de petits i petites “per-
cutes” els D’Estrac Tucupak! no han de pa-
tir perquè tenen el relleu assegurat!!

Volem també, des de l’Àrea de Joventut, 
agrair als Diables d’Estrac i al seu grup de 
percussió, tant la cessió de material per al 
Taller com la seva participació a l’actuació 
fi nal dels Atabalalaiaia.

La crida a la participació de l’Àrea de Joventut per a la Ràdio Jove ha donat els seus 
fruits ben aviat. L’Associació Mar i Natura va oferir un espai dins la programació de 
Ràdio Bemba perquè els i les joves poguessin tenir també veu a la nova ràdio, i un 
grup de joves es van interessar per participar de la nova proposta. Després de reu-
nions, de buscar un format de programa i de decidir un nom i fer-ne el logo (creat 
pels mateixos joves) ha nascut KAOS FM, el programa més boig de Ràdio Bemba 
Caldetes.

El programa té una escaleta defi nida i es retransmet cada dijous de 2/4 de 7 a 8 de la 
tarda. Hi ha música i totes les notícies joves del poble, des de l’actualitat esportiva, 
les activitats de l’Espai Jove, acudits, notícies culturals i d’educació, les estrenes ci-
nematogràfi ques de la setmana i un espai de nit on es recomanen les millors festes 
del cap de setmana. També s’obren les línies telefòniques perquè tots els oients que 
ho desitgin puguin demanar i dedicar cançons. Un cop acabat el programa, a les 8 
del vespre, s’incorpora el DJ Carbó, que punxa bona  música fi ns les 9. 

Des de l’Àrea de Joventut volem agrair a tots aquests joves la seva implicació i esperem 
que siguin exemple per a d’altres joves que s’animin a participar-hi. Jove ACTIVA’T!!

Noves propostes per al Carnaval 2011
Des de l’Espai Jove se celebra el Carnaval amb tots els joves del poble. Aprofi tant la coin-
cidència de dates amb la Setmana Blanca a les escoles, s’han programat diverses activitats 
i tallers. 

En el moment de tancar el Portada, durant tres dies de la Setmana Blanca, de dilluns a 
dimecres, els joves del poble han construït el Rei Carnestoltes! Amb les seva imaginació i 

creativitat s’ha creat un original Carnestoltes!

El Dijous Gras s’ha celebrat el Taller-Concurs de Truites: “No 
saps què fer amb els ous????”. Els joves participants al taller 
han demostrat ser uns cracks a la cuina fent unes truites 
per llepar-se’n els dits! A més, un cop fetes les votacions, el 
guanyador ha tingut un premi molt sucós.

Finalment, un grup de joves ha fet una petita comparsa i ha 
participat a la Rua de Carnaval que ha desfi lat pels carrers 

del poble el dissabte a la nit acompanyant Sa Majestat el Rei Carnestoltes.

La Ràdio Jove ja és una realitat!
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entitats

La Fundació 
Palau concedeix 
el  II Premi 
Internacional 
d’Assaig Josep 
Palau i Fabre

Javier Argüello i Allan Riding, amb “La 

música del mundo” i “And the show went 

on”, respectivament, han estat els dos 

guardonats d’enguany d’aquest premi, 

atorgat el 23 de febrer, coincidint amb la 

mort de Palau i Fabre.

El Jurat del premi el van formar el sociò-

leg alemany Wolf Lepenies, el catedràtic 

de Teoria de la Literatura Jordi Llovet, el 

professor Tomàs Nofre, president de la 

Fundació Palau, el lingüista, historiador i 
pensador francès d’orígen búlgar Tzvetan 
Todorov i l’escriptor Enrique Vila-Matas. 

La Fundació Palau i Galàxia Gutenberg ja 
han convocat la tercera edició del Premi 
–en les seves dues modalitats d’obra ori-
ginal i d’obra recentment publicada a l’es-
tranger– que es lliurarà el 23 de febrer de 
l’any vinent. Ja és obert doncs, el termini 
de recepció de documents, que fi nalitza 
el 30 de setembre de 2011, a les 19h.

El Consistori caldenc té la intenció d’endegar un ambiciós projecte de taller de maquetisme per a dissenyar, en un futur, el que seria 
“Caldes en miniatura”. Les maquetes de diferents edifi cis emblemàtics del poble es podran construir a través d’aquest taller, pel qual 
ja s’han obert les inscripcions, que es poden fer efectives trucant al telèfon de l’Ajuntament  937 910 005.

La Plataforma Cívica de Caldes d’Estrac ha programat un espai d’anàlisi i debat 
–el proper 19 de març, a les 7 de la tarda, a la Sala Cultural– amb Arcadi Oliveres, 
economista, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i presi-
dent de Justícia i Pau, sobre “La crisi econòmica actual, els seus responsables i 
les possibles solucions”.

Segons ha comunicat la Plataforma, els seus membres veuen “ la necessitat de 
debatre sobre la crisi actual, que ens afecta a tots, des d’una vessant diferent de 
la que ens arriba des dels mitjans de comunicació i des de veus economistes que 
difi culten l’entesa del missatge”. Segons aquestes mateixes fonts, “és important 
conèixer la realitat des d’una mirada alternativa, una veu crítica que inciti al de-
bat i ens ajudi a conèixer aquesta realitat d’una manera planera. Perquè, pensem, 
aquesta és la forma de poder qüestionar-nos el que està passant i el perquè, per 
permetre’ns conèixer el rerefons d’una crisi que posa en qüestió el nostre model 
de societat”.

La Plataforma Cívica 
programa un acte amb 
l’economista Arcadi Oliveres

L’Ajuntament obre les preinscripcions per prendre 
part al taller de maquetisme
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entitats

Arriba l’aigua a l’escola índia  
El somriure dels nens
“Un esclat de crits i alegria” són les paraules textuals que ens arriben de l’Índia per 
part dels membres d’El Somriure dels nens, l’entitat que ha aconseguit la construcció 
de l’escola a Baleba. L’aigua va arribar després de fer funcionar una bomba que s’havia 
instal·lat al centre.

Homenatge a les víctimes del 
temporal marítim de l’any 1911

El dia 31 de gener de 
1911 un fort temporal va 
assolar la costa catala-
na. Gairebé un centenar 
de persones van perdre 
la vida, fruit d’un terrible 
temporal marítim que va 
agafar desprevinguts a 
pescadors i mariners, 8 
dels quals eren de Caldes. 
També es van veure afec-
tats altres municipis de 
Catalunya, com Cambrils, 

Vilassar de Mar, Badalona, Barcelona i l’Ametlla de Mar, i també diverses poblacions 
del País Valencià.

El passat 30 de gener, igual com han fet di-
verses ciutats catalanes, Caldes va recordar 
aquests tristos fets i va retre un sentit ho-
menatge a les víctimes amb la lectura d’un 
text explicatiu de la commemoració que 
va donar pas a una ofrena fl oral a la platja 
de les Barques. La coral de l’AMPA del CEIP 
Sagrada Família va cantar una emotiva ha-
vanera, seguida per moltes de les persones 
que es van reunir en tant sentit homenatge. 
El gegantó de Caldes, el Nano, i el grallers de 
la Colla de Gegants van acompanyar la ce-
rimònia. Més tard, la Sala Cultural va acollir 
el passi d’un documental sobre el temporal, 
amb un posterior col·loqui sobre els fets 
ocorreguts l’any 1911.

Els Amics del 
Teatre preparen 
sortida al Teatre 
Nacional

En aquesta ocasió, l’obra escollida 
és “Un mes al camp”, d’Ivan Turgué-
nev, una de les grans comèdies ro-
màntiques del teatre clàssic rus, que 
sorprèn encara avui dia per la seva 
modernitat, i que retrata a mitjan se-
gle XIX la Rússia aristocràtica rural, 
un món entre opulent i decadent, en 
què la família Islàiev conviu sota un 
mateix sostre amb criats i convidats. 
Els confi ns de la família s’esborren, els 
límits de l’amistat es difuminen peri-
llosament.

L’obra es representa al Teatre Naci-
onal de Catalunya i compta amb un 
gran repartiment d’actors, com Oriol 
Agell, Míriam Alemany, Xavier Boada, 
Sílvia Bel com a protagonista i la músi-
ca original de Lluís Llach.

Així doncs,  el proper dia 23 de març, 
una cinquantena de persones podran 
gaudir d’aquest gran clàssic al mag-
nífi c espai de la Sala Gran del Teatre 
Nacional.

Properament l’Associació Amics del Te-
atre realitzarà una sortida per a infants, 
de la qual n’informaran ben aviat.
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sala de sessions

Acords del Ple ordinari del 31 de gener de 2011
Aprovació de la urgència de la moció que s’afegirà al punt 
7 de l’ordre del dia sobre la resolució d’al·legacions al 
Pressupost per a l’exercici 2011.

Aprovada la urgència amb els vots a favor de CiU i en contra del 
PSC

1. Aprovació de les actes de les sessions amb números 
14 i 15, de 29 de novembre i 27 de desembre de 2010, 
respectivament.

Aprovades per unanimitat

2. Despatx de l’alcaldia (punt sense votació)

Es dóna compte d’una sentència ferma que deslliura 
l’Ajuntament de Caldes de qualsevol vinculació i indemnització 
als treballadors de l’empresa Bassa Mar, primera licitadora de 
les obres de reforma del Mercat Municipal.

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

4. Aprovació del Pla de Polítiques de Dones del Maresme 
2011-2015, elaborat pel Consell Comarcal del Maresme. 
Adhesió de Caldes al Pla elaborat i coordinat pel Consell 
Comarcal en polítiques dirigides a la dona.

Aprovat per unanimitat

5. Aprovació de les Bases Generals que regiran els 
processos selectius convocats per a l’accés a la plantilla 
de personal funcionari de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 

Un cop aprovat el conveni col·lectiu dels treballadors 
municipals, el govern proposa l’aprovació de les bases que 
han de regir els processos de selecció de personal perquè 
siguin les més ajustades a les places a cobrir en un futur.

Aprovat amb els vots a favor de CiU (amb vot de qualitat)  i en 
contra del PSC

6. Aprovació del text refós del Pla General d’Ordenació 
de Caldes d’Estrac a l’àmbit del Sector de sòl 
urbanitzable SUP2 “Les Escoles”. La proposta es basa en 
l’aprovació d’aquest Text Refós amb la incorporació en part 
de les prescripcions realitzades per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona. Se’n desestimen dues de les 
prescripcions.

Aprovat amb els vots a favor de CiU (amb vot de qualitat)  i en 
contra del PSC

7. Mocions

Moció presentada per urgència per CiU sobre la 
resolució d’al·legacions al Pressupost per a l’exercici 
2011. Es desestimen, en part, les al·legacions presentades 
pel PSC durant el període d’exposició pública del Pressupost 
per a l’any 2011.

Aprovat amb els vots a favor de CiU (amb vot de qualitat)  i en 
contra del PSC

8. Precs i preguntes
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La caiguda dels gegants/ Ken Follet
La història comença el 1911, el 
dia de la coronació del rei Jordi V 
a l’abadia de Westminster. El destí 
dels Williams, una família minera 
de Gal·les, està unit per l’amor  i 
l’enemistat al dels Fitzherbert, 
aristòcrates i propietaris de les 
mines. Lady Maud Fitzherber 
s’enamorarà de Walter von Ulrich, 
un jove espia a l’ambaixada ale-
manya a Londres. Les seves vides 
s’entrellaçaran amb la d’un asses-
sor progressista del president dels 
Estats Units, Woodrow Wilson, i les 
de dos germans russos als quals la 
guerra i la revolució han arrabas-
sat el somni de buscar fortuna a 
Amèrica. Des de Washington fi ns a 

Sant Petersbrug, des de la immundícia i els perills de les mines de carbó 
fi ns als luxosos canelobres dels palaus aristocràtics, passant pels passa-
dissos de la Casa Blanca i el Parlament de Westminster, Ken Follet ens 
ofereix, en la seva novel·la més ambiciosa, l’acurat retrat d’una època i 
de les passions que van sacsejar la vida dels seus personatges.

lectures recomanades per la Biblioteca can Milans
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Activitats
Divendres 11, a les 18h. Hora del conte: Les lletres 

del lletrat abecedaro, a càrrec d’El Lladre de Guants 
Blancs. A la biblioteca Can Milans (Caldes d’Estrac)

Divendres 25, a les 18h. Hora del conte: Títol per determinar, a 
càrrec de La Títera. A la biblioteca Can Milans (Caldes d’Estrac)

Diumenge 20, a les 19 h. Dia internacional de la Poesia. 
Centenari de la mort de Joan Maragall. Organitza: Biblioteca 
La Muntala. Al Centre Cívic El Gorg (Sant Vicenç de Montalt)

Més informació a 
http://bibliotecacanmilans.blogspot. com 

Tens un e-mail / Teresa Baró
Tens un e-mail és la guia impres-
cindible per redactar correus 
electrònics efi caços. Segons 
l’autora, el decàleg (bàsic) per 
escriure’n un és el següent: 1) 
Escriu amb correcció, per asse-
gurar-te la comprensió i la bona 
imatge. 2) Facilita la lectura amb 
una bona distribució del text. 3) 
Tingues cura de la cortesia en les 
relacions per Internet. 4) Actua 
segons el grau de formalitat que 
ha de tenir la relació. 5) Utilitza 
recursos tipogràfi cs perquè el 
correu sigui més visual. 6) Pensa 
que molts correus electrònics es 
llegeixen en telèfons i altres apa-
rells de butxaca. 7) Troba el to i 

l’estil adequat per a cada interlocutor. 8) Sigues clar i concís: el temps 
del receptor també és or. 9) Recorda que un cop el correu s’ha enviat, 
ja ha escapat del teu control. 10) Els correus electrònics són part de la 
teva imatge i de la imatge de la teva empresa.

La tirita / Juan Berrio
En Pau i l’Ona protagonitzen 
aquestes tires infantils. Tots dos 
recorren parcs, voreres i platges 
amb el seu especial sentit de l’ob-
servació. Per a ells el temps corre 
lentament i això els permet fi xar-
se en els núvols, els senyals de 
trànsit o l’ordre de les coses. En 
les seves aventures tan aviat es 

creuen amb turistes i passejants com inventen artefactes i entreteni-
ments. També apareixen en les vinyetes d’aquest còmic per a nens el 
gos Trufo, l’home estressat i els familiars dels protagonistes.

Celda 211 / Daniel Monzón
Juan, funcionari de presons, es 
presenta al seu nou destí un dia 
abans de la seva incorporació 
ofi cial a la feina. Allà, pateix un 
accident minuts abans que es 
desencadeni un motí en el sector 
dels FIES, els presos més temuts i 
perillosos. Els seus companys no 
poden més que vetllar per les se-
ves pròpies vides i abandonen a la 
seva sort el cos desmaiat de Juan 
a la cel·la 211. En despertar-se, 
Juan compren la seva situació i es 
fa passar per un pres més d’entre 
els amotinats. A partir d’aquest 
moment, el nostre protagonista 

haurà de jugar-se-la a base d’astúcia, mentides i risc, sense saber en-
cara quina paradoxal trampa li ha preparat el destí.

Reunions informatives amb els veïns dels carrers
22 de març: 

Projecte de reordenació dels carrers 
Sant Pere i Sant Josep

23 de març:

Projecte de reurbanització del Camí Nou
24 de març:

Sant Pere Abanto
TOTES LES REUNIONS TINDRAN LLOC A LA SALA CULTURAL, A LES 7 DE LA TARDA
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