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resultats 22-M

Joaquim Arnó és l’alcalde 
per als propers quatre anys 

La candidatura de CiU encapçalada per 
Joaquim Arnó ha aconseguit la victòria a 
les eleccions municipals del 22 de maig. 
Per segona vegada consecutiva, CiU dis-
posarà de la majoria absoluta dels regi-
dors de l’Ajuntament, la qual cosa farà 
possible que Joaquim Arnó sigui investit 
de nou com a alcalde al Ple de constitució 
del nou Ajuntament que se celebrarà el 
pròxim 11 de juny.

CiU revalida la majoria absoluta per segona vegada consecutiva
Caldes d'Estrac

Cens  2.005

Vots  1.239 (61,80%)

Abstenció    766 (38,20%)

Nuls       43

Blancs       50

Resultats electorals per partits:

De l’anàlisi de les dades s’observa que 
CiU ha incrementat en 100 vots els seus 
resultats d’ara fa quatre anys, i ha passat 
de 508 a 608, o el que és el mateix, obté 
el 50,84% del vots, en comparació amb el 
43,79% del 2007. És a dir, encara que man-
tingui el mateix nombre de regidors (6), 
el cert és que CiU ha incrementat el seu 
suport electoral.

Per la seva banda, l’altre gran partit local 
ha aconseguit mantenir el nombre de re-

gidors (5) però ha perdut les eleccions ja 
que queda fora del govern municipal. En 
concret, el PSC ha aconseguit 465 vots, no-
més 3 més que  l’any 2007 i per tant, manté 
també quasi iguals els seus percentatges, 
38,88% ara, per 38,83% fa quatre anys.

Menció a part mereixen els 73 vots que ha 
obtingut el PPC, malgrat no haver fet cam-
panya electoral més enllà de la distribució 
d’alguns cartells. La seva llista, formada 
majoritàriament per gent forastera i des-
coneguda (excepte el núm. 2, Mauricio Lu-
que) ha aconseguit el 6,10% dels vots, si bé 
es queda sense representació al plenari.

Finalment, destacar que la jornada elec-
toral del 22 de maig va transcórrer sen-
se incidents remarcables, excepte el que 
van protagonitzar interventors de CiU i el 
PSC, quan els convergents van recriminar 
la presència de votants provinents d’una 
residència que mostraven signes evidents 
de no saber ben bé el que feien. Al res-
pecte, fonts de CiU confirmen que ja s’ha 
tramitat la corresponent denúncia per 
delicte electoral.
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La valoració 
dels candidats
Joaquim Arnó (CiU)
“Com no pot ser d’altra manera, la valoració que en faig, en 
nom propi i de tot el grup, és positiva i de responsabilitat. 
D’entrada ens satisfà que la majoria dels veïns i veïnes de 
Caldes hagin optat per una candidatura i un programa que 
il·lusionen, que saben el que volen i que estan disposats a 
portar-ho a terme. I ho diem des de la responsabilitat de la 
feina feta i del compromís per la que queda per fer, que no 
és poca!

Caldes ha triat. Ha preferit el progrés i la il·lusió per sobre 
de l’enfrontament i la crispació. El nostre és un compro-
mís en positiu, obert a tota la ciutadania, sense cap altra 
exclusió que la d’aquell o aquells que voluntàriament s’hi 
vulguin mantenir al marge. Ho dèiem abans i ho mante-
nim ara: Caldes som tots!

Temps hi haurà per detallar el full de ruta dels proper qua-
tre anys. Ara ens toca agrair la confiança dipositada i con-
vidar a la participació franca i oberta de tots els caldencs 
i caldenques. Ens il·lusiona treballar per Caldes i esperem 
fer-ho plegats!

Rosabel Cantenys (PSC)
“Desprès de quatre anys de treballar fermament i amb 
molta il·lusió pel bé del poble, d’aportar alternatives, i de 
controlar la legalitat de les actuacions de l’ajuntament, 
hem fet una campanya en consonància. Una campanya 
en que hem presentat una llista que s’obre al poble, una 
candidatura preparada i engrescadora, amb un bon  pro-
jecte de poble per als propers anys, una campanya en po-
sitiu, en un clima gens propici per als socialistes de Catalu-
nya, que ha permès, tot i així, que haguem incrementat a 
Caldes el número de suports respecte fa quatre anys. 

Tenim el millor resultat socialista de la Comarca en per-
centatge de tots el municipis, respecte dels resultats de 
2007  i que deixa l’Ajuntament  amb el mateix posiciona-
ment, insuficient per accedir a l’alcaldia ( 5 a 6 regidors), 
però que ens dona forces renovades per seguir treballant 
per Caldes i per tirar endavant les nostres propostes. 

En aquest sentit, agraïm la confiança que ha dipositat una 
bona part dels caldencs i caldenques en el nostre projecte. 
Animem al conjunt de ciutadans que ens han donat el seu 
suport a continuar estenent  els propers 4 anys el nostre 
projecte de Caldes, a l’hora que expressem el ferm deure 
d’exercir responsablement el compromís de l’oposició que 
ens han atorgat les urnes”.

resultats 22-M
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L’11 de juny se celebrarà el Ple de constitució del nou Ajuntament 

Aquest és un plenari que segueix un protocol especial que us expliquem a conti-
nuació.

El secretari de la corporació iniciarà el Ple amb la lectura de la certificació de 
la Junta Electoral de Zona sobre proclamació d'electes. Es constituirà la mesa 
d'edat, formada pel regidor/a de més edat i pel regidor/a més jove, que seran 
els primers a prestar jurament o promesa al càrrec que ocuparan a partir del dia 
següent, 12 de juny.

Tot seguit juraran o prometran el càrrec, un per un, tots els regidores i regidores 
electes, fins arribar als 11 que composen el consistori caldenc. 

El pas següent serà la votació de l'alcalde, que serà secreta. La mesa d'edat farà 
l'escrutini i el president proclamarà alcalde qui hagi obtingut la majoria absoluta 
dels vots (6 en el cas de Caldes, ja que en total hi ha 11 regidors) i, si ningú l'obté, qui 
encapçali la llista més votada pels electors.

Serà llavors quan el nou alcalde ocupi el seient presidencial de la sala i prometi o juri 
el seu càrrec. És previst també un torn de paraula per als portaveus de les diferents 
formacions i un discurs institucional de cloenda per part de l’alcalde.

A partir del dia següent, l’alcalde disposarà d’un mes per constituir el seu govern, 
distribuir les carteres i l'organigrama, que s'haurà de ratificar en un Ple extraordi-
nari convocat a l’efecte.

En el moment de tancar aquesta edició s’ha confirmat la renúncia a ocupar el càrrec 
del Sr. Pedro Cano, de la llista electoral del PSC.

resultats 22-M

El Ple de constitució del nou Ajuntament, 
el pròxim 11 de juny

Composició de l’Ajuntament

CiU, 6 regidors

Joaquim Arnó i Porras

Francesc Garcia i Cuyàs

Marc Vergés i Ros

Roser Alsina i Ruzafa

Elisabeth Segura i Gubern

Marcos Blázquez i García

PSC, 5 regidors 

Rosabel Cantenys i Montsant

Sergi Saurí i Marchant

Miquel González i Monforte

Pedro Cano i Martínez

Àngels Massisimo i Sánchez de Boado
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notícies

Llum verda per Can Comas-Can Vidal
La Comissió Territorial d’Urbanisme (CTUB) aprova la modificació del Pla General. Ben aviat s’iniciarà el procés que 
portarà l’habitatge protegit a Caldes

Amb data de 20 d’abril, la CTUB ha apro-

vat la modificació del Pla General de Cal-

des que dóna llum verda al Pla de Can 

Comas-Can Vidal, prèvia presentació per 

part d Ájuntament i propietat del Text 

Refós demanat per la CTUB, sol·licitud in-

dispensable per reprendre el Pla, que ha-

via quedat suspès el 28 de gener de 2010 

fins la presentació d’aquest document.

Urbanisme 
aprova el 
nou Pla de 
les Escoles
La Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona (CTUB) va aprovar definitiva-
ment el passat 12 de maig la modificació 
del Pla General a l’àmbit de “les Esco-
les”, a instàncies de l’Ajuntament de Cal-
des, pràcticament 17 mesos després que 
n'acordés la seva suspensió.

La resolució de la CTUB demana la redacció 
d’un Text Refós que reculli les prescripcions 
establertes de comú acord entre els 
promotors i la pròpia Comissió, la més 
destacada de les quals és la que estableix 

Amb aquesta aprovació, que recull una 

bona part de les al·legacions que va pre-

sentar l Ájuntament contra l ánterior 

suspensió i que adopta també moltes 

de les disposicions que es contenen en 

el nou Text Refós, es dóna llum verda a 

la tramitació de tot el conjunt de la pro-

posta que estableix, entre d áltres qües-

tions, la cessió de l édifici de Can Vidal a 

l Ájuntament, en un termini no superior 

als 45 dies, qüestió aquesta prèvia i ne-

cessària perquè l Ájuntament pugui tra-

mitar tota la reforma del sector. Cal re-

cordar que el Pla de Can Comas-Can Vidal 

–al Camí Ral– preveu la construcció d’ha-

bitatge protegit i tutelat, i l´habilitació del 

nou casal per a la gent gran a la planta 

baixa i jardins de l áctual Can Vidal.

que el tram del vial que travessa el sector 
tindrà una amplada de 5 metres i que el seu 
traçat s’adaptarà a la topografia i als camins 
existents. D’aquesta manera es resolen els 
problemes que s’havien manifestat en els 
procediments anteriors, alguns del quals 
preveien fins i tot que el vial passés per sota 
el pati de l’actual escola.

Una altra de les previsions de la CTUB és 

la de mantenir la densitat d’habitatges 

prevista (39 habitatges) i reduir l’índex 

d’edificabilitat, gràcies a la reducció de la 

vialitat abans citada. Aquest sostre resi-

dencial s’ubicarà majoritàriament en un 

únic front, a la part baixa del sector.
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notícies

El nou consultori mèdic es 
construirà a l’edifici de la 
Fundació Mercedes Torras

El Departament de Salut ha confirmat per escrit a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac 
la seva disponibilitat per a la pròxima construcció d’un consultori mèdic de 400 m2 
al carrer Callao, concretament a la Fundació Mercedes Torras, tant bon punt aques-
ta Fundació, de la qual forma part l’Ajuntament i la Parròquia de Caldes, realitzin les 
obres previstes de millora de tot l’edifici. La comunicació del Departament de Salut, 
estableix que la construcció es farà “a mig termini”. Així ha quedat establert un cop 
realitzada una de les reunions de planificació que es realitzen de forma periòdica 
amb el Servei Català de la Salut (CatSalut).

El nou consultori respondrà millor a les necessitats de la població de Caldes, que ja 
disposa d’un consultori a un lateral dels baixos de l’edifici de l’Ajuntament, a la plaça 
de la Vila. El nou centre mèdic s’adaptarà a la normativa de centres sanitaris del 
Departament de Salut i estarà situat al número 13 del carrer Callao, on l’Ajuntament 
ha previst ubicar altres serveis.

La Fundació Mercedes Torras és un ens de naturalesa privada sense ànim de lu-
cre, que gestiona el llegat que aquesta senyora va deixar en morir. Es tracta, bàsi-
cament, de l’immoble situat al carrer Callao, del qual s’obtenen rendes de lloguer 
que es destinen a atencions benèfiques del poble. El Patronat de la Fundació està 
format només per tres persones, el rector titular de la Parròquia,  l’alcalde i un veí, 
nomenat pels dos primers, que ja fa anys ha previst la remodelació del seu immoble 
per obtenir-ne més rendibilitat. També inclou la cessió de  la planta baixa a l’Ajunta-
ment per a ubicar-hi equipament socials,  com per exemple el nou consultori mèdic 
que ara també contempla el Departament de Salut.

Ĺ acord al que ś ha arribat després de 
nombroses negociacions i reunions tèc-
niques i jurídiques entre totes les parts 
implicades, –Ajuntament, propietat i Ge-
neralitat–, estableix la limitació del crei-
xement de les noves construccions a les 
cotes baixes del sector de Can Comas (si-
tuat a la Riera de Caldes), tot preservant 
la meitat superior del turó.

Igualment, el pacte subscrit fixa un sostre 
màxim a construir de 9.600 m2, correspo-
nents a 106 habitatges, amb una ràtio d’1 
hab/90m2 de sostre distribuïts en dife-
rents tipologies d édifici, que en cap cas 
poden superar la PB+2 (planta baixa + 2 
alçades).

Ĺ acord també supedita la concreció del 
recorregut del vial que ha de connectar 
la riera i l'autopista C-32 a la posterior re-
dacció del Pla Parcial del sector.

Pel que fa a Can Vidal, ś estableix que 
es garantirà el règim de protecció 
que ś estableix en el Pla Especial que 
l Ájuntament ja va redactar en el seu 
moment, incorporant les prescripcions 
que a principis de febrer d énguany 
ha establert la Direcció General del 
Patrimoni Cultural de la Generalitat, és a 
dir, el que ja estava previst en l áprovació 
inicial municipal i que ara també es recull 
en el Text Refós aprovat.

Una altra de les disposicions importants 
que es cita en el text d’aprovació, és el 
de la ubicació dels nous equipaments a la 
banda sud de la zona, en contacte amb els 
equipaments existents, de manera que no 
faci falta cap nova vialitat entre ells, ni cap 
vial general que els travessi, tal i com pas-
sava en una proposta anterior que va ser 
rebutjada per l’actual govern municipal.

Completa la panoràmica el fet que la CTUB 
accepta i disposa també que tota la part 
nord del sector quedi com a zona verda 
en les mateixes condicions actuals.

Amb aquesta aprovació queda doncs 
desbloquejada la urbanització del sec-
tor, la tramitació de la qual es va iniciar 
l’any 1995, i també de manera definitiva, 
s’elimina l’opció del vial que creua tota la 
zona d’equipaments, com estava previst 
en una aprovació impulsada per l’Ajun-
tament a finals del 2006, amb el PSC al 
govern municipal.
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juny - juliol dia a dia
agenda

Dissabte 4 de juny

A les 18 h a la Parròquia 
de Santa Maria
CONCERT DE CANT CORAL 
A càrrec del “Cor Ponent” (ex 
cantaires de la Coral Sant Jordi)
Organitza: Cor Ponent, 
Parròquia de Santa Maria 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

Diumenge 5 de juny

26è  ANIVERSARI DE LA 
FUNDACIÓ DE L’AGRUPACIÓ 
DE PENSIONISTES I TERCERA 
EDAT DE CALDES D’ESTRAC
Per a més informació 
consulteu programa específic 
i cartelleres municipals
Organitza: Agrupació de 
Pensionistes i Tercera Edat de 
Caldes d’Estrac amb el suport de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

A les 12h al parc Joan Maragall
BALLADA DE SARDANES 

Dimecres 8 de juny

“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: Àrea de Serveis 
Socials Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

Dissabte 11 de juny

A partir de les 23 h  a la 
placeta de Sant Antoni
REVETLLA DE SANT ANTONI, amb 
l’orquestra TRIBANDAGRUP
Hi haurà servei de bar, 
coca de Sant Antoni i cava, 
mojitos i festa assegurada.
Per a més informació i reserves 
de taules truqueu al 616 366 793
Organitza: Comissió Revetlla de 
Sant Antoni, amb la col·laboració 
de l’Associació Amics del Teatre i 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

JUNY-JULIOL 2011

FESTIVAL “Poesia i +”
Del 25 de juny al 24 de juliol
Consulteu programa específic o al web: http://www.fundaciopalau.net
Organitza: Fundació Palau i Ajuntament de Caldes d’Estrac amb el suport de la Institució 
de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona

EXPOSICIÓ: “Alfons Borrell. Obra sobre paper 1956-2010”
Del 29 de maig al 4 de setembre
Horari: de dimarts a dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 20:30 h. 
              diumenges i festius d’11 a 14 h.
Organitza: Fundació Palau

EXPOSICIÓ DE PINTURES
Del 8 al 17 de juliol 
Lloc: La Fabriqueta (Equipament de Promoció Econòmica i Cultural)

EXPOSICIÓ DE PINTURES
Del 29 de juliol al 7 d’agost  
Lloc: La Fabriqueta (Equipament de Promoció Econòmica i Cultural)

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 segon diumenge de mes, d’11 a 14:30 h, l’associació té una parada venda d’espècies, 
bijuteria i roba importada de l’Índia al Parc Joan Maragall. La recaptació va destinada a 
una escola i orfenat a l’Índia.
Per a més informació: www.elsomriuredelsnens.org i elsomriuredelsnens@hotmail.com

PETANCA
A les pistes de la platja del Bassiot.
Melés els dissabtes a les 17 h.
Premi als dos primers classificats de cada grup.
De l’1 de juliol al 2 de setembre
Melés golfes tots els dimarts i divendres a les 22 h
18, 20 i 21 de juliol
Setmana social. Torneig gratuït a les 18 h. Tripletes formades per sorteig, premis als tres 
primers classificats. Organització segons el nombre de participants.
Organitza: Club de Petanca de Caldes d’Estrac

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 DE PINTURES DEL TALLER D’EN JAUME
Del 19 al 26 de juny
Inauguració: dissabte 18 de juny a les 19 h
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 17 a 20 h. 
              Dissabtes, diumenges i festius de 12 a 14 h i de 17 a 20 h.
Lloc: La Fabriqueta (Equipament de Promoció Econòmica i Cultural)
Organitza: Taller d’en Jaume

CURS DE SARDANES
Tots els diumenges d’11:30 a 13:30 h  a l’esplanada de Can Muntanyà
Organitza: Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac
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juny - juliol dia a dia
agenda

Diumenge 12 de juny

D’11 a 14:30 h  al parc 
Joan Maragall
PARADA DE PRODUCTES 
DE L’ÍNDIA
L’associació té una parada de 
venda d’espècies, bijuteria i 
roba importada de l’Índia al Parc 
Joan Maragall. La recaptació 
va destinada a l’escola i 
orfenat construït a  l’Índia.
Organitza: Associació “El 
somriure dels nens”

A les 11:30 h a l’esplanada 
de Can Muntanyà
CURS DE SARDANES
Organitza: Agrupació de 
Pensionistes i Tercera Edat 
de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament 
de Caldes d’Estrac

Dimecres 15 de juny

“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: Àrea de Serveis 
Socials Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

Diumenge 19 de juny

A les 11:30 h a l’esplanada 
de Can Muntanyà
CURS DE SARDANES
Organitza: Agrupació de 
Pensionistes i Tercera Edat 
de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament 
de Caldes d’Estrac

Dijous  23 de juny

A les 22 h a la Sala Cultural
REVETLLA DE SANT JOAN 
a càrrec de l’Agrupació 
de Pensionistes i Tercera 
Edat de Caldes d’Estrac
Per a més informació: 
Local de l’Agrupació. 
Tel 93 791 17 50 
Organitza: Agrupació de 
Pensionistes i Tercera Edat 
de Caldes d’Estrac

Diumenge 10 de juliol

D’11 a 14:30 h  al parc 
Joan Maragall
PARADA DE PRODUCTES 
DE L’ÍNDIA
L’associació té una parada de 
venda d’espècies, bijuteria i 
roba importada de l’Índia al parc 
Joan Maragall. La recaptació 
va destinada a l’escola i 
orfenat construït a  l’Índia.
Organitza: Associació “El 
somriure dels nens”

Diumenge 17 de juliol

Durant tot el dia al 
parc Joan Maragall
FIRA D’ALIMENTACIÓ I ARTESANS 
Organitza: Arrels Cultura

Dissabte 25 de juny

FESTIVAL “POESIA I +”
Consulteu programa 
específic o al web: http://
www.fundaciopalau.net
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac 
amb el suport de la Institució 
de les Lletres Catalanes de 
la Generalitat de Catalunya 
i Diputació de Barcelona

Diumenge 26 de juny

A les 11:30 h a l’esplanada 
de Can Muntanyà
CURS DE SARDANES
Organitza: Agrupació de 
Pensionistes i Tercera Edat 
de Caldes d’Estrac
Col·labora: Ajuntament 
de Caldes d’Estrac

Dimecres 29 de juny

A les 17:30 h a l’Equipament de 
Promoció Econòmica i Cultural
XERRADA: “Crisi, de què 
estem parlant?”, a càrrec 
de Francesc Fossas
Organitza: Àrea de Serveis 
Socials de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac amb la 
col·laboració de l’Agrupació de 
Pensionistes i Tercera Edat

JULIOL

Divendres 8 de juliol

A les 18:30 al Parc Joan Maragall
HORA DEL CONTE D’ESTIU
Organitza: Biblioteca Can Milans

Dissabte 9 de juliol

A les 19 h
SIMULACRE DE SALVAMENT 
DE NÀUFRAGS
A càrrec de la Creu Roja 
de Caldes d’Estrac
Consulteu lloc específic a 
les cartelleres municipals
Organitza: Creu Roja 
de Caldes d’Estrac

Divendres 22 de juliol

A les 18:30h al  parc 
Joan Maragall
HORA DEL CONTE D’ESTIU
Organitza: Biblioteca Can Milans

Dissabte 30 de juliol

SOPAR GEGANTER
Consulteu dates de la venda 
anticipada de tiquets. 
Per a més informació consulteu 
cartelleres municipals.
Organitza: Colla de Geganters 
i Grallers de Caldes d’Estrac

PROGRAMA FESTIVITAT 
MARE DE DÉU DEL CARME

Divendres 15 de juliol
A les 22 h a la platja de les barques

HAVANERES 
Organitza: Associació de Pescadors de Caldes 

d’Estrac i Ajuntament de Caldes d’Estrac 

Dissabte 16 de juliol 
A les 19:30 h a la Parròquia del Carme 

MISSA SOLEMNE I OFRENA FLORAL EN 
HONOR A LA MARE DE DÉU DEL CARME
Organitza:  Parròquia de Santa Maria i 

Associació de Pescadors de Caldes d’Estrac

A les 22 h (consulteu lloc)
CONCERT 

Organitza: Arrels Cultura i Agrupació de 
Pensionistes i Tercera Edat de Caldes d’Estrac

Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac
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notícies

L’Ajuntament convoca un concurs d’idees per a 
la reforma del passeig dels Anglesos

Com ja es va anunciar anteriorment, amb la intenció de refer la 
façana litoral de Caldes, s’ha convocat aquest concurs que haurà 
d’establir la reforma a realitzar al passeig dels Anglesos, un indret 
del poble en el que mai s’havia actuat. 

De moment, l’Ajuntament ha realitzat algunes actuacions a la faça-
na litoral de Caldes per posar-la a punt per a la temporada d’estiu. 
Un cop adjudicades les noves concessions de les guinguetes de 
la platja, s’ha procedit a substituir la balustrada del passeig i s’ha 
reformat la part central del passeig, coneguda popularment com 
“estadi olímpic”, –on s’hi ubica una mena de graderia per a públic 
durant els esdeveniments esportius que s’organitzen a la platja, 
com els torneigs de volei, futbol platja, etc.– amb la renovació de 
totes les fustes malmeses pel pas del temps.

La propera actuació en aquesta zona –de fet, és a punt d’inici– 
consistirà en la substitució dels panots actualment malmesos de la vorera del mateix passeig dels Anglesos.

Ja ha entrat en funcionament un nou 
sistema antirobatori per a motocicletes 
a tots els estacionaments per a aquests 
tipus de vehicles existents a Caldes.

Es tracta d'un sistema antirobatori sen-
zill però que permet una ferma subjec-
ció a terra.

El nou sistema consisteix en una argolla 
a la qual es lliga l'antirobatori de la mo-
tocicleta. A través d'una barra de ferro, 

l'argolla està ancorada a terra per acon-
seguir una major subjecció.

Aquesta mesura s'ha adoptat després 
dels robatoris de motocicletes registrats 
a Caldes en els darrers temps. Aquestes 
argolles s'han instal·lat a tots els apar-
caments de motocicletes del municipi 
amb l'objectiu d’evitar el robament dels 
vehicles que hi estacionen, ja sigui pun-
tualment o de manera habitual.

L’Ajuntament ha 
atès un centenar 
de sol·licituds per 
accedir a la xarxa 
WiFi gratuïta
La sol·licitud per obtenir les claus d'ac-

cés s'ha de fer a través d'un formulari que 

trobareu en un bàner situat a la dreta 

del portal municipal. Un cop completat 

aquest formulari,  l'Ajuntament de Caldes 

d'Estrac us facilita el PIN i la clau per acce-

dir a la xarxa WiFi pública i gratuïta. El nou 

servei o hotspot permet accedir a Inter-

net mitjançant un servei de banda ampla 

limitat a 256 Kbps i afecta una bona part 

del terme municipal gràcies a la instal-

lació de 3 nodes de connexió a la platja de 

les Barques, l’esplanada de Can Muntanyà 

i Can Muntanyà- Fundació Palau.

L’objectiu de la iniciativa és de potenci-

ar entre els caldencs l’ús de les noves 

tecnologies de la informació i la comu-

nicació (TIC). El hotspot permet l’accés 

a Internet de forma controlada i segura 

mitjançant un sistema de claus i té el 

mateix abast que qualsevol xarxa WiFi, 

que varia entre els 20 i 200 metres des 

del node de connexió.

Nou sistema antirobatori per a 
motocicletes als estacionaments 
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notícies

Noves marquesines a les parades del bus urbà
L’Ajuntament ha finalitzat les obres d’instal·lació de mar-
quesines a algunes parades d’autobús de la línia C-21 entre 
Caldes d’Estrac i Sant Vicenç de Montalt, en concret, a les 
que es troben a la Riera, davant del cementiri municipal i al 
passeig dels Eucaliptus.

Amb aquesta actuació es millora la qualitat del servei per 
als usuaris d’autobús, que disposaran d’una major como-
ditat durant el temps d’espera, alhora que gaudiran de les 
facilitats d’informació que hi ha a les marquesines. 

Aquesta actuació s’ha realitzat a través d’un ajut de 
11.255,30€ atorgat per l’Agrupació de Municipis titulars 
de Transport Urbà (AMTU) de la 2a corona metropolita-
na de Barcelona, una associació de municipis lliurement 
adherits a aquesta, que té per objecte la promoció del 
transport públic urbà de les seves ciutats, i de la mobi-
litat en general de la regió metropolitana de Barcelona. 
Caldes és un municipi adherit a l’AMTU com a fruit del 
conveni del transport signat amb Sant Vicenç de Mon-
talt durant el passat mes de març.

A través d’aquest conveni, Caldes comparteix propietat de 
la línia C-21 amb Sant Vicenç, a la qual s’han introduït algunes millores, com són dues parades més a Caldes, la gratuïtat per a majors 
de 65 anys, bonificacions per a joves de 13 a 16 anys i per a persones amb un grau de disminució igual o superior al 33%, empadro-
nades a Caldes d’Estrac, i la tarifació única per a desplaçaments amb altres mitjans de transport.

Nous 
tancaments 
de fusta en 
algunes illes de 
contenidors
Ja fa alguns dies que s’han instal·lat aquests 
tancaments al voltant de les illes de conteni-
dors de reciclatge d’alguns carrers de Caldes. 
En principi, s’ha actuat a les illes que es tro-
ben a la Riera i a la part alta del municipi, a 
La Fornaca. Aquests tancaments són de fusta 
tractada, que no es malmet per inclemènci-
es meteorològiques i fan la funció d’agrupar 
i dissimular els contenidors de reciclatge que 
es troben a  la superfície del carrer, fent la 
seva ubicació més agradable a la vista de la 
població.

S'ha previst la pròxima instal·lació de més 
tancaments d’aquest tipus a altres zones del 
municipi durant l'any vinent.

11



El 27 de juny comença 
el Campus d’Estiu 2011
Entre l’1 i el 15 de juny es poden fer efectives les inscripci-
ons al Campus d’aquest any, prèvia preinscripció, 

En l’edició d’enguany del campus, que es realitzarà a les 
instal·lacions esportives municipals del 27 de juny al 2 de se-
tembre, els infants inscrits podran practicar diversos esports 
i activitats lúdiques tals com la natació, futbol sala, bàsquet, 
diversos torneigs, manualitats, jocs tradicionals i psicomo-
trius, sortides, etc.

breus

Finalitza el 
cobriment del 
final de la Riera
Tot just fa un mes que han finalitzat les obres 
de cobriment del tram final de la Riera, al Bas-
siot. Així doncs, queda enllestida l’actuació 
en aquest sector, que va començar amb la 
instal·lació d’un aerogenerador per a neutra-
litzar les males olors de les aigües pluvials que 
quedaven estancades al Bassiot i va continuar 
amb el cobriment de la Riera en aquesta part 
baixa, amb un entramat de fusta que ha fet 
més noble a la vista aquest sector. 

Classes de seguretat 
viària per a infants

Diversos alumnes del CEIP Sagrada Família van rebre classes 
de seguretat viària en el circuit de karts que es va instal·lar el 
passat 30 de maig a l’esplanada de Can Muntanyà. Aquest pro-
grama és fruit del conveni signat l’any passat entre l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac i els tres ens que promouen aquesta acció 
formativa: la Federació Catalana d’Automobilisme, la Fundació 
Mapfre i el Servei Català de Trànsit.
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breus

Renovació de voreres del carrer de la Mercè
L’Ajuntament ha finalitzat les obres de construcció de la nova vorera de la part dreta del carrer de la Mercè, que presentava un 
evident deteriorament. L’actuació ha consistit en una renovació total, amb la supressió de barreres arquitectòniques que permet 
l’accessibilitat i lliure trànsit de vianants.

Ajuntament i Diputació 
endeguen una 
campanya informativa 
als comerços sobre els 
drets dels consumidors

L’Ajuntament de Caldes d'Estrac i la Di-
putació de Barcelona, a través de la seva  
Àrea de Consum, han acordat dur a terme 
una campanya de sensibilització entre els 
establiments comercials i de restauració 
sobre la informació al consumidor.

L'objectiu d’aquesta campanya -que es 
realitzarà durant la segona quinzena del 
mes de juny- sobre “Requisits mínims 
exigibles als establiments pel que fa a la 
informació als consumidors” és verificar 
l'acompliment de la normativa relaciona-
da amb la defensa dels drets de les per-
sones consumidores. Aquesta campanya 
d'informació bàsica al consumidor es 
realitzarà en col·laboració amb l'Agència 
Catalana del Consum.

Una persona correctament acreditada 
per l’ Ajuntament, realitzarà les tasques 
encomanades de donar informació, com-
provar i donar assessorament sobre la 
normativa referent a horaris comercials, 
fulls oficials de reclamació, l’exhibició dels 
preus de venda al públic i els justificants 
de pagament, entre d’altres aspectes.

La platja dels Tres Micos ha obtingut un any més el distintiu que l’acredita com una 
platja de primera línia segons els exigents criteris sanitaris, ambientals i d’accessi-
bilitat que estableix la Fundació Europea d’Educació Ambiental, que és qui l’atorga 
cada any. La Bandera Blava és un distintiu de caràcter selectiu que es concedeix 
a més de 3.000 platges i ports a 36 països d’Europa, El Marroc, República Suda-
fricana, Canadà, Nova Zelanda i el Carib. La campanya Bandera Blava és un símbol 
reconegut que exigeix l’obligat compliment d’uns nivells sanitaris i ambientals força 
exigents, així com el servei de salvament, socorrisme i primers auxilis a la platja o el 
port que tingui aquesta distinció.

Aquests requisits fan referència a 4 eixos: qualitat de les aigües de bany, informació 
i educació ambiental, gestió mediambiental i seguretat i serveis.

La platja dels Tres Micos obté de 
nou la bandera blava
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????

LES ORENETES HAN TORNAT 
A CALDES!

Com cada any, a la primavera, han tornat 
al nostre municipi les orenetes de cuablanca 
(Delichon urbicum).

Aquesta espècie és fàcilment detectable per-
què té el costum de construir els seus nius 
esfèrics amb fang a les nostres edificacions.   
Això no sempre agrada a les persones que vi-
uen en aquests edificis.

Les aus amb els seus excrements i reclams, 
poden molestar alguns dels veïns humans…

Només ens cal una mica de paciència i pensar 
que s’alimenten de gran quantitat d´insectes, 
considerats perjudicials per a nosaltres (mos-
quits comuns, mosquits tigre, mosques…). En 
cap cas se les ha de molestar o destruir els 
seus nius, ja que són una espècie protegida 
per la llei, i per tant, qualsevol agressió a elles 
o als seus nius, es considera un delicte. 

Recordeu que només estan entre nosaltres 
entre 4 i 5 mesos, d ábril a setembre, aproxi-
madament .

PROCUREM ENTRE TOTS CONSERVAR 
AQUESTS CURIOSOS OCELLS QUE EN-
RIQUEIXEN, JUNTAMENT AMB TOTS 
ELS ALTRES, Ĺ ESPAI ON ENS HA TOCAT 
VIURE.

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ.
Jaume Viader

Membre d’Arrels Cultura

Nota: El tríptic que reproduïm està editat pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral de la Generalitat de Catalunya
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tribuna

Gràcies, Caldes!
Ja han passat uns quants dies des de la jornada 
electoral del diumenge 22 de maig. Uns quants 
dies que ens han servit per pensar el perquè del 
resultat i per extreure’n les primeres conclusions.

La primera és la d’agrair la confiança de 
tots aquells que ens han votat i la segona, la 
d’expressar la nostra voluntat d’assumir el repte 
de governar Caldes pensant en el benestar de 
tots els caldencs i caldenques, sense exclusions. 
Per a nosaltres, les eleccions ja són història i el 
que cal ara és afrontar amb decisió i diàleg els 
problemes i reptes de les persones que viuen i 
conviuen  a Caldes.

Pensem que Caldes ha valorat l’esforç, la feina 
feta i sobretot, la manera de fer-la d’aquests 
darrers anys i per això valorem la continuïtat 
del projecte i del procediment. En aquest sentit, 
el lema que va presidir la nostra campanya 
electoral, CALDES SOM TOTS, ara es converteix 
en norma principal de conducta del que serà el 
govern municipal a partir de l’onze de juny.

Seguirem en el camí iniciat amb noves aporta-
cions. Amb humilitat, dedicació i esforç i també 
amb diàleg, participació i consens. Tenim grans 
reptes de poble dibuixats a l’horitzó que només 
podrem assolir si som capaços de fer-ho tots 
junts. Nosaltres ens proposem intentar-ho i ens 
agradaria que tothom fes el mateix. 

Som conscients de que les paraules boniques i 
les declaracions solemnes que presideixen els 
dies posteriors a les eleccions han de deixar pas 
a les propostes i als fets. Estem disposats a fer-
ho i ho farem, però ens caldrà l’ajuda de tothom. 
En aquest sentit, volem deixar constància escrita 
de que les portes de l’Ajuntament estan obertes 
a tothom que vulgui col·laborar. 

Caldes som tots, i alhora som pocs! Per tant, 
vine i ajuda’ns!  Entre tots millorarem i ho 
aconseguirem. Moltes gràcies.

Un cop celebrades les eleccions municipals a 
Caldes d'Estrac, des de la candidatura del PSC 
volem donar les gràcies a tots als caldencs 
i caldenques que ens heu donat suport 
novament, o per primera vegada. Moltes 
gràcies per confiar en el nostre projecte i en 
les nostres persones. També volem aprofitar 
aquest primer escrit de la legislatura, com 
no pot ser d'altra forma en democràcia, per 
felicitar a  la candidatura guanyadora,  per la 
seva victòria electoral.

Tampoc podem obviar el nombre significatiu 
de caldencs i caldenques que han decidit 
votar nul o en blanc. Entenem, sou gent 
a qui importa Caldes i no us heu sentit 
representats. Per la part que ens toca, ens 
comprometem aquests propers quatre anys 
a fer-vos arribar millor les nostres propostes i 
aconseguir la vostra complicitat i participació 
a l'hora de millorar el nostre projecte, que 
sempre ha pretès ser el de tots. Per aquells 
que no hagueu anat a votar, disculpeu, 
segurament no hem sabut fer-vos arribar els 
nostres motius i il.lusions perquè dipositéssiu 
la vostra confiança en nosaltres.

Aquests propers quatre anys treballarem de 
valent per teixir noves complicitats i enriquir 
la nostra proposta de projecte per a Caldes, 
sempre amb les vostres aportacions, per a 
que esdevingui, cada cop més, un projecte 
de poble volgut i desitjat per tots nosaltres, 
els caldencs i les caldenques. Des de la il.lusió 
de les energies renovades, des de la vocació 
de servei públic i des del nostre profund 
sentiment d'estimació i agraïment a tots 
vosaltres. Visca Caldes! 

Seguim treballant per Caldes
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