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Com cada any, després de la 
celebració de la Festa Major, 
la tornada a les aules marca 
l’inici de curs en tots els àm-

bits i el final de l’estiu. A Caldes, alumnes i mes-
tres han tornat de l’estiu amb il·lusions renova-
des i amb novetats destacades en els centres 
escolars. 

Al centre de primària, el CEIP Sagrada Famí-
lia, el Departament d’Ensenyament ha enlles-
tit unes millores substancials en parts de les 
instal·lacions del centre que afecten a la seva 
estructura i que us detallem en aquesta edició 
del butlletí municipal.

Pel que fa a l’escola bressol, la reducció de su-
port econòmic que l’Estat espanyol concedeix 
cada any a la Generalitat ha fet que la taxa aug-
menti en aquest curs. A Caldes, però, l’Ajunta-
ment assumeix el 75% del cost de la taxa amb 
la ferma voluntat que aquest augment no car-
regui en excés les nostres famílies, castigades 
per aquesta crisi econòmica que ens ha tocat 
viure.

En aquesta edició de la revista municipal us ex-
pliquem com ha anat l’estiu a Caldes, tant a ni-
vell festiu, amb un recull gràfic de la Festa Major, 
com en l’aspecte turístic. Enguany hem iniciat un 
projecte de foment del turisme que, a través de 
la seva Oficina ha conjugat ofertes de productes 
dels nostres establiments comercials amb activi-
tats d’oci i de cultura, en les que hem treballat 
i que seguirem potenciant durant tot l’any per a 
oferir atractius turístics als nostres visitants.

Completen aquestes pàgines altres temes de la 
nostra gestió diària a l’Ajuntament i algunes ac-
tivitats destacades a la vila com ara la visita del 
programa Divendres de TV3, a principis de setem-
bre. En aquest sentit, us he de destacar la felici-
tació rebuda per l’equip del programa i la seva di-
recció, per haver contribuït a l’augment de la seva 
audiència en els tres dies d’emissió des de Caldes. 

Us desitjo que passeu una molt bona tardor i us 
emplaço a llegir-vos aquest número de la revista 
municipal que preparem per a tots vosaltres.

Joaquim Arnó i Porras
Alcalde



actualitat

L’Ajuntament adjudica la concessió 
dels serveis de via pública
L’empresa GBI Serveis S.A.U. guanya el concurs per a la recollida de brossa i la neteja viària i de platges 

El Ple extraordinari celebrat dilluns, 7 de 
setembre, va aprovar –amb sis vots a favor 
de CiU i 3 abstencions del PSC– l’adjudica-
ció de la gestió dels serveis de via pública, 
en règim de concessió administrativa, que 
permetrà una millora notable en l’aspecte 
dels carrers i platges de Caldes.

L’alcalde, Joaquim Arnó, va mostrar la seva 
satisfacció “per l’alta concurrència d’ofer-
tes (7) que s’han presentat a la convoca-
tòria” i va destacar que la proposta que 
ha resultat guanyadora del procediment 
obert, l’empresa GBI Serveis S.A.U. “per-
metrà millorar el sistema de recollida de 
residus amb un elaborat pla d’actuació, 
al mateix temps que es renovarà l’aspecte 
dels carrers i places del municipi”.

El govern municipal va encarregar un 
informe tècnic extern per a valorar les 
ofertes presentades al concurs, que in-
corporaven un pla de treball sobre les fei-
nes a realitzar quant a neteja viària i de 
platges, a més de l’aportació de maquinà-
ria i personal per a cadascun dels serveis 
de via pública inclosos en la convocatòria. 

En el servei de recollida i transport de re-
sidus, la solució adoptada incorpora el pe-
satge en origen de la brossa recollida (els 

quilos que hi haurà a cada contenidor) que 
per via informàtica quedarà automàtica-
ment enregistrat i evitarà que es puguin 
repetir presumptes estafes com les que 
es van efectuar en anys anteriors quan es 
portaven a la Planta de Tractament de Ma-
taró tones de brossa que no havien estat 
recollides a Caldes i es feien passar com si 
ho fossin, amb el conseqüent augment de 
costos i sancions que això representava.

També s’introdueix la recollida de la frac-
ció orgànica, que ja hauria de ser vigent 
però que es va haver de retardar justa-
ment per raó de les presumptes irregula-
ritats descobertes l’any 2009. 

Joaquim Arnó va explicar que “tot i que 
les empreses havien de presentar les se-
ves ofertes a la baixa, no ha estat el cri-
teri econòmic el que hem prioritzat”. En 
aquest sentit, l’alcalde va manifestar que 
“ la mala experiència obtinguda amb una 
anterior empresa concessionària del ser-
vei de recollida de brossa, que va estafar 
l’Ajuntament i el poble de Caldes, ha fet 
que siguin altres els criteris que més pesin 
a l’hora d’adjudicar el servei”. 

Com a resultat d’un procés de participació 
ciutadana per a modificar el model de re-
collida de residus, la novetat principal es 

centra en la disminució de contenidors, 
que passarà dels 70 actuals als 30 pre-
vistos. Seran de més capacitat, uns 1.100 
litres, i de càrrega posterior adaptada als 
vehicles de recollida.

El preu d’adjudicació del servei a l’em-
presa GBI ha estat de 485.292,91 €/any 
per 10 anys de vigència i entre les millo-
res que l’han ajudat a guanyar el concurs 
s’hi troba la d’utilitzar nova maquinària i 
més moderna en la neteja de platges i els 
18.000 €/any que pagarà a l’Ajuntament 
per la utilització de les dependències del 
magatzem municipal.

El govern municipal ha previst que el re-
lleu d’empresa concessionària es produ-
eixi de manera immediata, si bé GBI dis-
posarà d’un marge de temps prudencial 
per anar posant en marxa totes les condi-
cions del servei que li ha estat adjudicat, 
d’acord amb les indicacions que rebi per 
part de l’Ajuntament.

Dues actuacions de la Policia 
Local finalitzen amb detencions

Diversos agents del cos policial caldenc 
han protagonitzat actuacions que han fi-
nalitzat amb èxit i han permès la detenció 
dels autors dels incidents.

El darrer fet va tenir lloc el passat 11 de 
setembre a Sant Vicenç de Montalt. En 
aquest cas, la rapidesa d’actuació de la 
nostra Policia Local va permetre la de-
tenció dels autors d’un robatori amb for-
ça al passeig del marquès Casa Riera de 
la població veïna, on els agents caldencs 
van acudir alertats per la trucada d’un veí. 
L’actuació ha rebut la felicitació del regi-
dor de Governació i Mobilitat de l’Ajunta-
ment de Sant Vicenç, Amadeu Clofent.

Al mes d’agost, agents de la Policia Local 
de Caldes d’Estrac en col·laboració 
amb la Policia de la Generalitat (Mossos 
d’Esquadra) van detenir Mory T., de 32 
anys, de nacionalitat guineana i veïnatge 
desconegut, com a presumpte autor de 
22 delictes de robatori amb violència i 
intimidació i furts, que comptava amb 
sis ordres policials de recerca, detenció i 
presentació.
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El creixent nombre de persones que vi-
sita Caldes en l’època estival és un dels 
motius pel qual l’Ajuntament de Caldes 
s’ha proposat treballar en ferm per a si-
tuar Caldes no tan sols en el mapa turístic 
català, sinó també a nivell internacional. 
Amb l’objectiu final d’obtenir una oferta 
turística consolidada, el govern municipal 
treballa pas a pas per aconseguir un poble 
atractiu per al visitant que arriba a Caldes 
per a gaudir de les seves vacances o en vi-
sita esporàdica a la nostra vila. 

Una de les tasques desenvolupades du-
rant aquest estiu a l’Oficina de Turisme  
de Caldes ha estat l’atenció personalit-
zada a l’usuari, al mateix temps que s’han 
reforçat altres canals de difusió d’infor-
mació, com ara el correu-e i les xarxes 
socials, atesa la importància que ha ad-
quirit Internet en l’àmbit turístic. 

Des de l’any 2010, un dels objectius en 
els que ha treballat la regidoria de Turis-
me ha estat la dinamització dels punts 
turístics del municipi, com pot ser l’eix 
central de Caldes, la Riera i rodalies. Així, 
s’han ofert al visitant algunes propostes 
que han permès satisfer part de les ne-
cessitats mostrades. A través de l’Oficina 
de Turisme, s’han posat en contacte di-

Caldes aposta per una atenció turística personalitzada
Des de l’entrada en funcionament de l’Oficina de Turisme integrada a la xarxa de la Generalitat l’any 2010, el govern 
caldenc s’ha proposat millorar cada any el servei que s’ofereix al visitant per potenciar i millorar el sector turístic de 
Caldes. El primer pas, endegat des dels inicis de creació de l’Oficina, ha estat l’atenció personalitzada que s’ha ofert 
a qualsevol turista que s’hi ha adreçat per a obtenir informació, atenció o orientació sobre les seves necessitats.

ferents interlocutors i gestors turístics a 
través de la gastronomia, el termalisme i 
el patrimoni local.

En aquest sentit, promotors culturals 
com la Fundació Palau i/o l’Associació 

de Restauradors, han unit esforços amb 
l’Ajuntament per a crear paquets pro-
mocionals com els “Dijous culturals” i els 
“Dimecres termals” que, combinats amb 
l’oferta gastronòmica existent a Caldes 

4



en portada

Caldes aposta per una atenció turística personalitzada L’Ajuntament assumeix el 75% 
de l’augment de la taxa de 
l’escola bressol municipal
La puja és fruit de la reducció de l’aportació de l’Estat espanyol a la 
Generalitat de Catalunya

A finals de juliol, el Ple va aprovar –amb 6 vots a favor de CiU i  4 en contra del 
PSC– la modificació de la taxa de l’escola bressol municipal, motivada per la re-
ducció de la subvenció que aporta l’Estat espanyol a les aportacions en matèria 
d’Educació que atorga la Generalitat cada any.

L’aportació econòmica a l’escola bressol es reduirà considerablement i passarà dels 
1.600€ previstos en el curs 2011-2012 als 875€ per al curs 2012-2013, que supo-
sa, per tant, 725€ de menys que es rebrà per aquest concepte. Prèviament –amb 
els Pressupost General ja elaborat–  s’havia comunicat al consistori la disminució 
d’aquest import a 1.300€ però, finalment, ha minvat fins a 875€ per any i alumne 
de l’escola bressol, un fet que comporta un augment de quasi el 10% en la quota 
mensual de cada nen/a matriculat/da al centre. 

L’Ajuntament assumeix el 75% del cost, que equival a 543,75 €,  perquè la repercussió 
en les famílies sigui  tan sols del 25% restant, i evitar així carregar més la situació eco-
nòmica difícil per la que travessen moltes famílies al nostre país. Així, la quota de l’es-
cola bressol municipal és de 186,89 €/mes per a alumnes d’1 a 3 anys i de 249,89€/
mes en el cas de 0 a 1 any. Segons va explicar la regidora d’Ensenyament, Elisabeth 
Segura, “d’aquesta manera preservem el servei d’escola bressol municipal a Caldes”. 

L’alcalde, Joaquim Arnó, va destacar que “aquesta reducció de l’aportació que el go-
vern de l’Estat fa a la Generalitat ens obliga a introduir modificacions en el servei, en 
la mesura del possible”, i va afegir, “mentre alguns municipis han hagut de prescindir 
del servei d’escola bressol, a Caldes el mantindrem”. L’alcalde va recordar que l’Àrea 
de Serveis Socials municipals atorga ajuts per a la prestació del servei a les famílies 
que ho sol·licitin i que compleixin els requisits necessaris.

han atret satisfactòriament els visitants. 
Es tracta de propostes que conjuguen 
diferents ofertes d’oci, cultura, salut i 
bellesa i gastronomia. 

Els “Dijous culturals” s’ha ofert durant el 
mes d’agost i s’ha concretat en un ajus-
tament de preus per part de la Fundació 
Palau i la Fonda Manau per a oferir un 
paquet de 25€, que incloïa una entrada a 
la Fundació i un sopar al restaurant.

També el bar El Metru ha col·laborat 
amb l’Àrea de Turisme amb el concert de 
cambra que va tenir lloc el 10 d’agost a la 
pèrgola del parc de Can Muntanyà, ofe-
rint un xarrup-regal al públic assistent, 
a més de la possibilitat de continuar la 
vetllada al seu local.

Un cop passat l’estiu, la Regidoria de 
Turisme treballa ara en l’elaboració  i 
disseny de noves propostes per a oferir 
al visitant, que es centren en obrir dià-
leg amb tots els interlocutors de Caldes 
que tenen en els seus negocis i entitats 
la possibilitat d’incentivar el municipi a 
nivell turístic, al mateix temps que es 
potencia la promoció econòmica de la 
població. Cal destacar també el procés 
de formació contínua que realitza el 
personal a càrrec del turisme a Caldes, 
un dels sectors amb més evolució de la 
nostra societat.
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Les obres de reforma al CEIP Sagrada 
Família van començar el passat 6 d’agost 
i han finalitzat al llarg del mes de setem-
bre. Els treballs –realitzats per l’empresa 
de serveis l’Arca del Maresme– estan co-
ordinats i dirigits pel Departament d’En-
senyament de la Generalitat, que conjun-
tament amb l’Ajuntament de Caldes, el 9 
d’agost posaven en coneixement del cen-
tre i de l’AMPA l’inici de les actuacions.

Es preveu que les intervencions que es re-
alitzen tinguin un cost final de 50.511,20€, 
provinents d’actuacions municipals a 
punt d’execució però a les que finalment 
s’ha canviat de destinació per la neces-
sitat que presentava el centre escolar. 
Paral·lelament, l’Ajuntament de Caldes i 
el Departament d’Ensenyament treballen 
per destinar més recursos al CEIP Sagrada 
Família per a finalitzar la resta d’actuaci-
ons, al mateix temps que es continua amb 
el procés de tramitació per a obtenir una 
nova escola.

Les actuacions al centre escolar tenen 
com a objectiu la millora i adequació de 
part de les instal·lacions de l’edifici, que 
per les seves característiques constructi-
ves, estan visiblement afectades i deteri-
orades pel pas del temps i l’ús del centre. 

L’edifici del CEIP Sagrada Família és una 
construcció aïllada –que data de la dèca-
da dels anys 70– basada en elements pre-
fabricats, muntats en sec i concebuda per 
a edificis de caràcter provisional que havi-
en de donar servei en uns moments pun-
tuals. El sistema de construcció de l’edifici 
es basa en una estructura porticada de 

El CEIP comença el curs amb reformes al centre
Les obres consisteixen en millores a sostres, finestres, serveis i paviment exterior de l’edifici

pilars i jàsseres metàl·liques, amb sostres 
unidireccionals de formigó armat. Les fa-
çanes del centre són de bloc de formigó 
prefabricat que s’encaixen verticalment 
en els perfils metàl·lics, sense cap mena, 
doncs, d’aïllament tèrmic. La coberta de 
l’edifici és de xapa d’acer galvanitzat col-
locada al damunt d’una manta de fibra de 
vidre sobre metall.

El pas del temps i l’ús de l’edifici han pro-
vocat algunes mancances visibles sobre 
les quals ara s’hi actua. Així,  les obres de 
millora afecten sostres, finestres i lava-

bos de la 3a planta de l’edifici, a més d’una 
part del paviment exterior.

Els sostres de l’escola s’han vist afec-
tats per filtracions d’aigua i/o humitats 
de condensació, produïdes per la manca 
d’aïllament tèrmic i estancament de la 
coberta. Havien aparegut taques a les 
plaques de fals sostre de la coberta (de 
fusta conglomerada), fet que provocava 
una panxa visible als sostres de les aules.

A les finestres de l’escola es treballa per ar-
ranjar els possibles moviments de les peces 
prefabricades, que han provocat que les fi-
nestres estiguin desencaixades respecte a 
la façana exterior. D’altra banda, als lavabos 
s’hi efectuen millores com la col·locació de 
plaques de fals sostre, nous sanitaris, enra-
jolats i renovació de la xarxa elèctrica.

A l’exterior de l’escola, s’ha col·locat un 
nou paviment a la rampa d’accés de vehi-
cles i una barana de seguretat.
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breus

El 17 de novembre 
finalitza el procés 
de regularització del 
padró del cementiri
El procés per a regularitzar el padró del 
cementiri municipal, iniciat per l’Ajunta-
ment des del moment en què la Parròquia 
de Santa Maria –propietària del cementi-
ri– va traspassar al consistori caldenc la 
gestió de les instal·lacions d’aquest equi-
pament i la cessió de la titularitat admi-
nistrativa, a finals de l’any 2009.

El próxim 17 de novembre és la data límit 
per a que les persones que tenen en el 
seu poder títols de propietat i/o lloguer 
de nínxols i/o tombes, es personin a les 
dependències municipals per actualit-
zar les dades i regularitzar-ne la situació. 
Passat aquest període de temps, l’Ajunta-
ment passarà a gestionar els nínxols i/o 
tombes que no s’hagin actualitzat, de la 
forma que consideri més oportuna.

Millora l’aspecte d’alguns carrers
Soterrament de la línia de mitja tensió de Fecsa-Endesa

L’obra de soterrament d’aquest ti-
pus de línia de la xarxa elèctrica 
permet eliminar les línies aèries i els 
pals de llum a bona part del seu re-
corregut pels carrers de Caldes, en 
combinació amb línies soterrades 
i trams grapejats en façanes. L’ac-
tuació comprèn els carrers de Lluís 
Companys, Mercè, Riera i carretera 
de Sant  Vicenç.

Amb l’augment de potència es solu-
cionen les baixades de llum que es 

produeixen, sobretot en període estival, i es millora visiblement l’aspecte general 
del nostre municipi.

Externalització de les zones enjardinades 
El consistori ha iniciat ja el pro-
cés d’externalització del man-
teniment de les zones verdes i 
enjardinades del municipi, que 
realitzaran industrials locals. 
Actualment s’ha adjudicat a 
l’empresa caldenca Jardins Puig 
les zones del cementiri, el Parc 
de les Ginestes i carrer mossèn 
Jacint Verdaguer.

Amb aquesta actuació, el go-
vern externalitza un servei del 
municipi que millora ostensiblement l’aspecte de zones verdes i parcs, al mateix 
temps que s’impulsa la promoció econòmica de Caldes.

L’Ajuntament resta a disposició de qualsevol empresa amb la que no s’hagi contac-
tat fins ara per a oferir tota la informació necessària referent a aquestes tasques.

Gran èxit de participació al Casal 
d’Estiu i Campus Lúdic i Esportiu 
Després de la temporada d’estiu, des de les àrees d’Esports i Educació es valora 
molt positivament l’èxit assolit per les diferents propostes lúdiques, esportives i 
educatives que s’han dut a terme a Caldes d’Estrac durant les vacances escolars.

Un any més, el Campus Lúdic i Esportiu ha registrat una alta participació, oferint tot 
d’activitats lúdiques i esportives a infants entre els 3 i els 12 anys a les instal·lacions 
del complex esportiu municipal.

Per altra banda, l’entitat El Lleure de Caldes s’ha encarregat de l’organització del 
Casal d’Estiu L’Espurna, a les instal·lacions del CEIP Sagrada Família, en el qual hi 
ha participat un alt nombre d’infants, amb uns resultats òptims tant per part dels 
menuts com dels pares i mares. 

En ambdós casos, atès el fet que es tracta d’activitats amb un benefici econòmic per 
als organitzadors, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac ha signat convenis amb ambdues 
entitats i ha aplicat els preus públics previstos per a l’ús de les instal·lacions muni-
cipals, aportant a les arques municipals les següents quantitats:  1.372,80€ en el cas 
del Campus Lúdic i Esportiu, i 84€ en el del Casal d’Estiu L’Espurna.

El govern municipal manifesta així la seva ferma voluntat de potenciar alhora les activi-
tats lúdiques i educatives per a infants a les instal·lacions municipals perquè es tracta,, 
en definitiva, d’un recurs educatiu de gran necessitat per als infants i les seves famílies.

L’Ajuntament potencia 
novament la pràctica 
de l’esport entre la 
població infantil
Un any més, des de les àrees d’Educació i 
Esports es subvenciona el curs de natació 
per als infants de 1r de primària de l’Esco-
la Sagrada Família.

El govern caldenc referma així la seva pro-
posta de potenciar la pràctica de l’esport 
entre la població infantil ja que és una 
font de salut, sociabilitzadora i educativa.

7



OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE 2012

agenda

Dimecres 24 d’octubre
5 h tarda, Sala Cultural
TALLER DE RISOTERÀPIA
Curs gratuït
Organitza: Serveis Socials municipals
 

Dijous 25 d’octubre
2/4 d’11 matí, al Casal dels Avis
TALLER ENTRENAMENT DE LA MEMòRIA
Curs gratuït
Organitza: Serveis Socials municipals amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona i el Casal dels Avis

Divendres 26 d’octubre
COPA D’EUROPA 2012. CAMPIONAT DE PATINATGE 
ARTíSTIC
Sortida del Club de Patinatge Artístic Caldes d’Estrac a la 
Copa d’Europa 2012, que se celebrarà a finals d’octubre a 
Portugal.
Caldes formarà part de l’expedició de la selecció 
espanyola i hi participarà en la categoria Cadet.
Organitza: Club de Patinatge Artístic Caldes d’Estrac

Dimarts 30 d’octubre
2/4 d’11 matí, al Casal dels Avis
TALLER ENTRENAMENT DE LA MEMòRIA
Curs gratuït
Organitza: Serveis Socials municipals amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona i el Casal dels Avis

Dimecres 31 d’octubre
5 h tarda, Sala Cultural
TALLER DE RISOTERÀPIA
Curs gratuït
Organitza: Serveis Socials municipals

5 h tarda, a l’Espai Jove
LA GRAN CASTANyADA JOVE
Nit de terror amb passi de pel·lícula i berenar obert a 
tothom, amb castanyes ben torradetes per a tots i totes!
Organitza: Espai Jove (Àrea de Joventut de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac)

Dimarts 6 de novembre
2/4 d’11 matí, al Casal dels Avis
TALLER ENTRENAMENT DE LA MEMòRIA
Curs gratuït
Organitza: Serveis Socials municipals amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona i el Casal dels Avis

Dimecres 7 de novembre
5 h tarda, Sala Cultural
TALLER DE RISOTERÀPIA
Curs gratuït
Organitza: Serveis Socials municipals

Divendres 9 de novembre
2/4 de 6 tarda, a l’Espai Jove
CURS DE DJ’S
Organitza: Espai Jove (Àrea de Joventut de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac)

Diumenge 11 de novembre
TROBADA COMARCAL DE GEGANTS
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Caldes d’Estrac

Dimarts 13 de novembre
2/4 d’11 matí, al Casal dels Avis
TALLER ENTRENAMENT DE LA MEMòRIA
Curs gratuït
Organitza: Serveis Socials municipals amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona i el Casal dels Avis

Dimecres 14 de novembre
5 h tarda, Sala Cultural
TALLER DE RISOTERÀPIA
Curs gratuït
Organitza: Serveis Socials municipals

Divendres 16 de novembre
2/4 de 6 tarda, a l’Espai Jove
CURS DE DJ’S
Organitza: Espai Jove (Àrea de Joventut de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac)

Dimarts 20 de novembre
2/4 d’11 matí al Casal dels Avis
TALLER ENTRENAMENT DE LA MEMòRIA
Curs gratuït
Organitza: Serveis Socials municipals amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona i el Casal dels Avis

Dimecres 21 de novembre
SORTIM  A PASSEJAR
Sortides en grup a diferents indrets de Caldes
Organitza: Serveis Socials municipals

8



OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE 2012

agenda

Divendres 23 de novembre
2/4 de 6 tarda, a l’Espai Jove
CURS DE DJ’S
Organitza: Espai Jove (Àrea de Joventut de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac)

Diumenge 25 de novembre
SORTIDA DELS GEGANTS A SANT CLIMENT DE LLOBREGAT
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Caldes d’Estrac

Dimarts 27 de novembre
2/4 d’11 matí, al Casal dels Avis
TALLER ENTRENAMENT DE LA MEMòRIA
Curs gratuït
Organitza: Serveis Socials municipals amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona i el Casal dels Avis

Dimecres 28 de novembre
5 h tarda Sala Cultural
TALLER DE RISOTERÀPIA
Curs gratuït
Organitza: Serveis Socials municipals

Divendres 30 de novembre
2/4 de 6 tarda, a l’Espai Jove
CURS DE DJ’S
Organitza: Espai Jove (Àrea de Joventut de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac)

Dimarts 4 de desembre
2/4 d’11 matí al Casal dels Avis
TALLER ENTRENAMENT DE LA MEMòRIA
Curs gratuït
Organitza: Serveis Socials municipals amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona i el Casal dels Avis

Dimecres 5 de desembre
5 h tarda Sala Cultural
TALLER DE RISOTERÀPIA
Curs gratuït
Organitza: Serveis Socials municipals

Dimarts 11 de desembre
2/4 d’11 matí al Casal dels Avis
TALLER ENTRENAMENT DE LA MEMòRIA
Curs gratuït
Organitza: Serveis Socials municipals amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona i el Casal dels Avis

La Comissió de Festes sol·licita 
col·laboració per preparar el Nadal
La Comissió de Festes de Nadal ha començat ja els pre-
paratius de les festes nadalenques i necessita gent per 
aportar idees i col·laboració per a desenvolupar els ac-
tes de tan assenyalades dates. Si algú desitja adherir-se 
a la Comissió, pot enviar un correu electrònic a comi-
sioreis@gmail.com o adreçar-se a l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament per a obtenir informació.

Dimecres 12 de desembre
(Hora i lloc a determinar)
XERRADA “EL ROL PARENTAL I LA PREVENCIó DE 
DROGUES EN ADOLESCENTS”
La Diputació de Barcelona oferirà aquesta sessió 
adreçada a pares i mares de nois/es adolescents. 
Xerrada adreçada a les poblacions de Caldes d’Estrac i 
Sant Vicenç de Montalt
Organitza: Serveis Socials municipals i Diputació de Barcelona

6 h tarda, a La Fabriqueta 
LLEGIM ELS NOSTRES RELATS
Organitza: Serveis Socials municipals i Biblioteca Can Milans

Dijous 13 de desembre
CELEBRACIó DE SANTA LLúCIA, FESTA MAJOR PETITA
Consulteu cartellera específica

Dimecres 19 de desembre
5 h tarda a La Fabriqueta
FESTA DE NADAL DELS SERVEIS SOCIALS
i xerrada a confirmar
Organitza: Serveis Socials municipals

22 i 23 de desembre
Fira d’artesania
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac

A partir del 23 de desembre
PROGRAMACIó DE NADAL I REIS
Consultar cartellera específica
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termalisme

L’actual president del Consorci de Viles Termals de Catalunya 
i alcalde de Caldes, Joaquim Arnó, va viatjar al Perú a finals de 
setembre, per participar en la fira Termatalia, l’única especia-
litzada en el món termal a nivell mundial, que reuneix professio-
nals de més de 20 països. Després d’11 edicions de celebració a 
l’Estat espanyol,  enguany la mostra es celebrava a Lima-Callao 
(Perú) sota el lema Termatalia Perú, agua y naturaleza. 

Joaquim Arnó, que acudia a la cita com a president del Consorci, 
va participar en una de les conferències programades durant 
la fira, com a presentació de les viles termals catalanes dins el 
marc europeu i l’Amèrica Llatina.

Termatalia Perú va comptar amb la presència de 140 expositors 
de 21 països i va registrar més de 10.000 visites durant els tres 
dies de fira, d’entre les quals 2.800 eren professionals del sector 
de turisme de salut i benestar.

Caldes va estar present a Termatalia Perú a través dels Banys 
Termals municipals i el Balneari Titus, a més de l’alcalde, Joaquim 
Arnó, que explica que la prèsencia a Termatalia Perú ha servit 
per “ internacionalitzar el balnearisme català al món, al mateix 
temps que s’han establert ponts de comunicació entre els sectors 
públic i privat vers Catalunya”.

L’alcalde representa el Consorci de 
Viles Termals a la fira Termatalia Perú

Agermanament 
simbòlic d’aigües 
termals amb Caldes 
de Malavella
Els ajuntaments de Caldes d’Estrac i Cal-
des de Malavella han agermanat de forma 
simbòlica les seves aigües termals per a 
compartir inquietuds entre aquestes dues 
poblacions de característiques similars.

Segons estableix l’agermanament, els 
alcaldes d’ambdues poblacions, Joaquim 
Arnó (Caldes d’Estrac) i Salvador Baliu 

(Caldes de Malavella) refermen el seu 
compromís de respectar “un bé tan pre-
uat com és l’aigua termal” i manifesten 
la seva voluntat de mantenir una relació 

entre ambdós ajuntaments per afavorir 
“ intercanvis de coneixements i experièn-
cies institucionals, socials, econòmiques i 
de bones pràctiques”. L’objectiu d’aquest 
agermanament simbòlic és de sumar es-
forços per a contribuir, segons les possi-
bilitats de cada municipi, a l’èxit de crei-
xement de les dues viles termals.

El passat 7 d’octubre es va oficialitzar 
aquest agermanament amb un acte que 
va tenir lloc a Caldes de Malavella, em-
marcat en la celebració de la 8a Fira de 
l’Aigua, que va comptar amb la presència 
del secretari tercer del Parlament de Ca-
talunya, Josep Rull.

Fotos: Termatalia
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cultura i esports

La patinadora 
caldenca Berta Llorca 
disputa el Campionat 
d’Espanya i la Copa 
d’Europa alevins

La caldenca Berta Llorca Sans del CP Pa-
rets, entrenada per Carles Gasset i amb 
la coreografia d’òscar Molins continua 
obtenint bons resultats a les diferents 
competicions en les que participa. 
Després que el mes de juliol passat es 
proclamés doble subcampiona de Barce-
lona aleví  –en lliure i en combinada–, la 
Berta Llorca va obtenir plaça per partici-
par al Campionat de Catalunya Aleví, que 
es va celebrar el darrer cap de setmana 
del mes de setembre. La Berta ha fet un 
gran campionat i s’ha proclamat subcam-
piona de Catalunya en lliure i tercera de 
Catalunya en F.O., a més d’obtenir  plaça 
per a la disputa del Campionat d’Espanya.
Fruit d’aquests bons resultats, els pro-
pers reptes de la jove patinadora calden-
ca –que forma part del club de Parets 
del Vallès des de fa 3 anys– són la Copa 
d’Europa  –que se celebra del 22 al 28 
d’octubre a Paredes (Portugal)– , a la que 
hi accedeix després del bon resultat ob-
tingut l’any passat al Campionat d’Espa-
nya, i el Campionat d’Espanya Aleví, que 
se celebra a Parets del Vallès els dies 2 i 3 
de novembre. Des d’aquí donem l’enho-
rabona a la Berta i l’animem a continuar 
aconseguint èxits esportius!

La Biblioteca organitza un concurs de punts 
de llibre per celebrar el 20è aniversari
Can Milans es prepara per celebrar els seus 20 anys i per commemorar-ho, l’any 2013, 
es realitzaran moltes activitats destinades, com sempre, al foment de la cultura, la 
lectura i l’oci. Així doncs començarem amb un concurs de punts de llibre on convi-
dem a participar a tots els caldencs i caldenques, petits i grans, a partir de 6 anys. Els 
guanyadors/es del  concurs, no només obtindran un present literari sinó que, a més, 
els seus punts de llibre seran editats i repartits, al llarg de l’any, entre els usuaris de la 
biblioteca.

A continuació s’exposen les bases del concurs. I recordeu que trobareu tota la informa-
ció a la biblioteca, trucant al 937 913 025 o bé al bloc de la biblioteca:

http://bibliotecacanmilans.blogspot.com 

1. PARTICIPANTS
Podran prendre part en el concurs totes 
les persones que ho desitgin, a partir de 6 
anys. Els participants es dividiran en quatre 
categories, segons l’edat:

1. de 6 a 8 anys
2. de 9 a 12 anys
3. de 13 a 18 anys
4. de 19 a 99 anys

2. CARACTERíSTIQUES DELS PUNTS DE LLI-
BRE
El format serà de 21 x 6 cm, sobre paper o 
cartolina, per una sola cara.

3. PRESENTACIó
Cada participant pot presentar un sol punt 
de llibre. Els punts es presentaran dins un 
sobre tancat, en què es farà constar el nom 
i cognoms, edat, adreça, telèfon i adreça de 
correu electrònic del concursant. El sobre 
es podrà lliurar a: Biblioteca Can Milans, c/ 
Església 6, 08393- Caldes d’Estrac

Horari: de dilluns a divendres, de 15:30 a 
18:30h. Dissabte,  de 10 a 13h.
El termini de presentació de treballs fina-
litzarà el dijous, 31 de gener, a les 20:30h.

4. JURAT
El jurat estarà constituït per: un artista lo-
cal, la directora de la Biblioteca de Caldes 
d’Estrac, Tamara Alfaro Sánchez i la regi-
dora de Cultura de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, Roser Alsina Ruzafa.

5. PREMIS
Es concedirà un premi per al guanyador/a 
de cada categoria. El veredicte del jurat 
es comunicarà directament als premiats 
abans del divendres 15 de febrer de 2013.
L’acte de lliurament de premis tindrà lloc el 
divendres, dia 15 de febrer de 2013, a les 18h, 
a la Biblioteca Can Milans, de Caldes d’Estrac.
Els punts de llibre guanyadors seran repro-
duïts i distribuïts entre els usuaris de la bi-
blioteca. La biblioteca se’n reserva el dret 
de reproducció, explotació i distribució.

BASES DEL CONCURS

Torna a Caldes 
el Voluntariat 
per la Llengua
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac, amb el 
Centre de Normalització Lingüística del 
Maresme, volen oferir-vos, de nou, la pos-
sibilitat de participar en el programa Volun-
tariat per la llengua, i entrar a formar part 
de les més de 500 persones que participen 
cada any en el programa al Maresme. La 
meitat són voluntaris que cedeixen el seu 
temps per ajudar persones que volen par-
lar el català. L’altra meitat estan aprenent 
el català o fa molts anys que viuen a Cata-
lunya, però no s’atreveixen a parlar-lo. Per 
mitjà del programa Voluntariat per la llen-
gua, se’ls posa en contacte perquè compar-
teixin una hora setmanal de conversa en 
català durant un mínim de deu setmanes.
Per participar en una parella lingüística s’ha 
de ser major d’edat. El voluntari o voluntà-

ria ha de ser catalanoparlant i ha de dispo-
sar d’una hora setmanal durant un mínim 
de 10 setmanes per quedar amb l’aprenent. 
L’aprenent ha de tenir un mínim coneixe-
ment del català, ha de parlar-lo encara que 
sigui amb dificultats, i ha de voler adquirir 
fluïdesa, perdre la vergonya i incorporar-lo 
d’una manera natural a les activitats quo-
tidianes, laborals o en les relacions socials.

No es tracta de fer classes de català, sinó 
de compartir una hora de conversa amb 
una altra persona. El voluntari o voluntària 
facilita que l’aprenent s’expressi en cata-
là sobre temes de la seva vida quotidana. 
L’aprenent té l’oportunitat de fer servir el 
català sense por d’equivocar-se.

La inscripció s’ha de formalitzar a la 
Biblioteca Can Milans fins el dia 28 de 
desembre. Allà rebreu tota la informació 
sobre el programa i el seu funcionament.  
L’horari de la Biblioteca és de dilluns a di-
vendres, de 15:30 a 20:30 i dissabtes, de 
10:00 a 13:00

La caldenca Maribel Bueno 
guanya la fase comarcal de la 
Mostra Literària del Maresme

La caldenca Maribel Bueno ha resultat 
guanyadora de la fase comarcal de l’edi-
ció de l’any 2012 de la Mostra Literària del 
Maresme, amb l’obra “Passeig dels Angle-
sos”. El jurat, reunit el passat 5 de setem-
bre a Calella va escollir els premis de les 
diferents categories de la fase comarcal 
de la Mostra Literària, entre les quals ha 
resultat guanyadora  l’obra de l’autora cal-
denca, que es presentava en la categoria 
de prosa, grup F (majors de 26 anys). Enho-
rabona, Maribel!
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Festa major 2012

Foto: Fundació Palau

Foto: Fundació Palau

El Consistori mostra el seu descontent 
amb l’Orquestra Marina
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac, a través de la Regidoria de 
Cultura, vol mostrar perplexitat i indignació davant l’actuació 
que l’orquestra Marina va oferir durant els actes de Festa 
Major. Cal destacar que la contractació de l’orquestra es va 
fer amb unes condicions que després no va complir el conjunt 
musical, com molt bé va comprovar el públic assistent tant al 
concert com al ball de gala.  En aquest sentit, el Consistori vol 
mostrar el seu agraïment al comportament mostrat per tots 
els caldencs i caldenques assistents a ambdós actes, que en 
tot moment van saber estar a l’alçada de les circumstàncies. 
L’orquestra Marina és una agrupació consolidada i amb renom 
dins les cobles-orquestres d’arreu del país i per aquest motiu 
és més sorprenent encara el resultat de la seva actuació del 
passat 8 de setembre. L’Ajuntament comparteix els sentiments 
dels caldencs i caldenques i emprendrà les mesures que cregui 
oportunes per tal d’esmenar aquest fet.

L’Ajuntament de Caldes agraeix la col·laboració de totes les 
entitats, persones i veïns i veïnes que han donat el seu suport i 
han participat en la Festa Major 2012.
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mitjans

Caldes augmenta l’audiència del programa 
de TV3 “Divendres”
Els dies 3, 4 i 5 de setembre, Caldes va ser la població escollida per iniciar les connexions en directe del programa de TV3 Divendres. 
Van ser 3 dies en què un equip del programa va establir l’estudi mòbil a la Platja dels Tres Micos, des d’on es van tractar temes relacio-
nats amb la nostra vila, com el termalisme, la gastronomia, la moda, la cultura i el patrimoni, tots ells representats per vilatans de Cal-
des. La cloenda del programa del darrer dia va consistir en una espectacular posada en escena dels Atabalalaiaia, el grup de percussió 
dels nens i nenes que participen al taller que cada any organitza l’Ajuntament de Caldes, dirigits de forma magistral pels D’Estrac Tucu-
pak! dels Diables d’Estrac. El departament de producció del Divendres ha informat que l’audiència del programa durant la seva emissió 
a Caldes ha augmentat en 2 punts de share, superant el 14%, quan la mitjana havia estat del 12% durant tota la temporada passada.
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sala de sessions

Acords del Ple ordinari del 30 de juliol de 2012

Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors:

a. Acta núm.1, de 30 de gener de 2012

b. Acta núm.2, de 29 de març de 2012

c. Acta núm.3, de 14 de maig 2012

Aprovat per unanimitat.

Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 
27 de juny de 2012 i aprovació del Conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i l’Associació de 
Pescadors. S’acorda la cessió gratuïta a la recent refundada 
Associació de Pescadors de l’espai del Varador, la caseta dels 
pescadors i panyols mentre duri la concessió de Costes. Amb 
aquest acord l’Associació s’ha de fer càrrec del consum bà-
sic, –llum, aigua i gas– i del manteniment ordinari (neteja) dels 
espais cedits.

Aprovat per unanimitat.

Acord per a fixar  les dues festes locals de Caldes per a l’any 
2013. Es proposen com a festius els dies 9 de setembre i 13 de 
desembre.

Aprovat per unanimitat.

Aprovar el canvi de la forma de gestió del servei municipal 
de clavegueram, transformació de l’actual gestió directa 
a la gestió indirecta mitjançant concessionari. Es proposa 
canviar el model de gestió i agrupar tots els serveis del cicle 
de l’aigua per després atorgar en concessió la seva gestió in-
directa, amb millors mitjans que els municipals.

Aprovat amb 6 vots a favor de CiU i 4 en contra del PSC.

Aprovar les xifres de població de Caldes d’Estrac. Les xifres 
de població a 1 de gener de 2012 són d’un total de 3.773 habi-
tants, dels quals 1.319 són homes i 1.454 són dones.

Aprovat amb 6 vots a favor de CiU i 4 abstencions del PSC.

Moció en defensa del pacte fiscal, una hisenda i agència 
tributària pròpia. La moció, presentada a través de l’Associ-
ació Catalana de Municipis (ACM) proposa reivindicar un nou 
pacte fiscal per a Catalunya, en la línia del concert econòmic, 
que garanteixi que la Generalitat pugui legislar, recaptar, ges-
tionar i liquidar els nostres recursos fiscals.

El text de la moció també proposa donar suport al Govern ca-
talà en la defensa d’un nou pacte fiscal que permeti gestionar 
la hisenda pròpia i l’agència tributària, en els quals el món mu-
nicipal hi ha de participar, que gestioni la recaptació, la liqui-
dació i la inspecció de tots els tributs suportats a Catalunya, el 
que permetrà millorar de forma substancial els nostres propis 
recursos locals.

Moció aprovada amb 6 vots a favor de CiU i 4 en contra del 
PSC.

Moció sobre l’aportació econòmica de la Generalitat de 
Catalunya a les escoles bressol municipals per al curs 
2012-2013.

La moció proposa la modificació de la taxa de l’escola bressol 
municipal, motivada per la reducció de la subvenció que apor-
ta l’Estat espanyol a les aportacions en matèria d’Educació 
que atorga la Generalitat cada any.

Aquesta aportació econòmica a l’escola bressol es reduirà 
considerablement i passarà dels 1.600€ previstos en el curs 
2011-2012 als 875€ per al curs 2012-2013, que suposa, per 
tant, 725€ de menys que es rebrà per aquest concepte. Prèvi-
ament –amb els Pressupost General ja elaborat–  s’havia co-
municat al consistori la disminució d’aquest import a 1.300€ 
però, finalment,  aquest descens ha minvat fins a 875€ per any 
i alumne de l’escola bressol, un fet que comporta un augment 
del voltant del 10% en la quota mensual de cada nen/a matri-
culat/da al centre. 

L’Ajuntament assumirà el 75% del cost, que equival a 543,75€,  
perquè la repercussió en les famílies sigui tan sols del 25% res-
tant, i evitar així carregar més la situació econòmica difícil per 
la que travessen moltes famílies al nostre país. Així, la quo-
ta de l’escola bressol municipal serà de 186,89 €/mes per a 
alumnes d’1 a 3 anys i de 249,89€/mes en el cas de 0 a 1 any. 

Aprovada amb 6 vots a favor de CiU i 4 abstencions del PSC.

Acords del Ple extraordinari 
del 30 de juliol de 2012

Adjudicació definitiva del contracte de gestió del servei 
públic en règim de concessió administrativa relatiu al ser-
vei de neteja viària, recollida i transport de residus sòlids 
urbans i neteja de platges de Caldes d’Estrac.

Aprovar l’adjudicació definitiva a favor de l’empresa GBI Ser-
veis S.A.U. del contracte de gestió del servei públic, en règim 
de concessió administrativa, relatiu al servei de neteja viària, 
recollida i transport de residus sòlids urbans i neteja de plat-
ges de Caldes d’Estrac.

Aprovat amb 6 vots a favor de CiU i 3  abstencions del PSC.

Tota la 
informació a
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tribuna

Pressupostos 2013
Ja hem entrat a l’últim trimestre de l’any i ja hauríem de saber els 
números de l’Ajuntament per saber què podem fer l’any que ve.

Però, a aquestes alçades de l’any, encara no sabem quins deutes 
tenim pendents de pagar del 2011. Com podem fer les previsi-
ons del 2013, sense saber què devem de l’any 2011?

Si l’Ajuntament que presideix el Sr. Arnó actués amb sentit 
comú, que se l’hi hauria de suposar, abans de l’1 de juny d’aquest 
any ja hauria d’haver tancat l’exercici pressupostari del 2011 i, 
per tant, hauria d’haver-lo presentat als ciutadans –represen-
tats en el Ple–  per a la seva discussió i aprovació. Coneixent “la 
magnitud de la tragèdia”, hagués tingut tot l’estiu per preveure 
quins són els projectes i serveis que s’hauran de prestar l’any 
2013 i si tenim els euros per fer-ho.

Si, a més, el govern Arnó tingués voluntat de consens i sensibi-
litat democràtica en aquest tema, hagués plantejat un debat en 
el Ple municipal sobre quins han de ser els objectius del 2013, i a 
partir d’aquí preparar uns pressupostos que s’hi ajustin.

Per altra banda, com sabem tots plegats, aquest any el PP ha 
aprovat una Llei d’estabilitat pressupostària. Afecta aquesta 
Llei els caldencs i caldenques? Sí, i molt. Com ens afecta? Impo-
sa un sostre de despesa, és a dir: no ens podem gastar més del 
que REALMENT hem ingressat. Parlant en termes domèstics: ja 
no podem tirar de VISA ni demanar que ens fiïn. Només podem 
gastar per allò que tenim al compte corrent. Si a això li sumem 
els dèficits del 2009 i 2010...

Amb aquest escenari, el PSC de Caldes està disposat a pactar els 
pressupostos del 2013, pel bé del poble? Sí, però no a qualsevol 
preu: ja en el seu dia vàrem fer saber al Govern municipal les 
nostres condicions, que tornem a fer públiques ara, amb l’ànim 
de ser transparents. Per què estem disposats a buscar el pacte? 
Perquè fer oposició responsable i constructiva implica no només 
denunciar allò que s’ha fet malament, sinó també vetllar per la 
satisfacció de l’interès general i garantir el bon futur del municipi.

La primera condició és que no es pot parlar de pressupostos del 
2013 sense haver abans liquidat els del 2011, i depurat les res-
ponsabilitats polítiques i tècniques per no haver complert amb 
els terminis que fixa la llei per a aquest cas.

La segona condició és que s’han d’acabar els sous per dedica-
cions exclusives i parcials dels membres del govern i s’han de 
suprimir els càrrecs de confiança.

La tercera és que el govern municipal ha de ser bel·ligerant amb 
la Generalitat perquè li pagui les transferències que li deu. Els in-
teressos del poble han d’estar per sobre dels interessos del partit.

La quarta és que en el reajust a la baixa s’han de salvar les des-
peses socials, que garanteixen la cohesió del municipi, i s’ha de 
dissoldre l’empresa municipal.

Amb aquestes premisses de sortida, (que no són altra cosa, al 
nostre entendre, que aplicar el sentit comú, la transparència i el 
bon fer municipal en interès dels més desemparats), el PSC de 
Caldes d’Estrac està disposat a asseure’s amb l’equip de Govern 
per parlar dels pressupostos del 2013. La pilota està sobre la 
teulada del govern municipal.

En moments excepcionals, 
calen decisions excepcionals

El passat dia Onze de Setembre la societat catalana va sor-
tir massivament al carrer per demanar de forma cívica i pa-
cífica un Estat propi dins la Unió Europea que ens permeti 
seguir progressant com a nació. La gran manifestació de la 
Diada significa l’inici d’una nova etapa en què els ciutadans 
de Catalunya haurem de decidir quins camins cal empren-
dre en el futur.

Davant d’un moment excepcional com el que estem vi-
vint, calen decisions excepcionals. En aquest sentit, el 
president Mas ha convocat eleccions al Parlament de Cata-
lunya el proper dia 25 de novembre amb l’objectiu de tras-
lladar a les urnes la veu que el passat Onze de Setembre es 
va fer sentir als carrers del centre de Barcelona.

El president, Artur Mas, ha entès i ha recollit el missatge 
que ha llençat la societat catalana. Si Catalunya vol engegar 
un procés de gran envergadura i dificultat com és el de la 
construcció d’un Estat propi, cal consultar el poble de Ca-
talunya, i, en democràcia, l’aval del poble s’aconsegueix a 
través de les urnes.

Mas va pronunciar fa pocs dies al Parlament de Catalunya 
un discurs històric a l’alçada de la transcendència del mo-
ment polític que vivim i ha emplaçat els catalans a exercir 
democràtica i pacíficament el nostre dret a l’autodeter-
minació per tal de garantir que el país pugui seguir sent i 
pugui seguir prosperant en el futur com no ho ha fet durant 
els darrers 30 anys.

Lluny de fer un discurs de partit, Artur Mas va fer un dis-
curs de país dirigit al poble de Catalunya. Ara no toca bus-
car enemics a fora, sinó que és el moment de fixar-nos en 
la força que tenim com a país. Ens avala una història mil-
lenària, una democràcia i unes institucions de les més 
antigues d’Europa. Una identitat forjada al llarg dels se-
gles i una llengua pròpia que, malgrat els intents de l’Estat 
espanyol, ningú no ha pogut silenciar. Però sobretot, ens 
avala la nostra voluntat de ser i aquest és el millor aval 
que pot tenir qualsevol nació.

L’any 2010 CiU va guanyar les eleccions amb el pacte fiscal 
en el seu programa electoral. La gran mobilització de la Di-
ada combinada amb la recent negativa del Govern espanyol 
al pacte fiscal ha obert una nova etapa i, per tant, cal també 
una nova legitimitat. Si ara volem anar més enllà del pacte 
fiscal és necessari l’aval de la ciutadania.

Emplacem tots els caldencs i caldenques a l’hora d’exercir 
els seu dret a vot.

En moments excepcionals, calen decisions excepcionals!
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Els telèfons dels Mossos d’Esquadra (088) i dels Bombers de la Ge-
neralitat i de Protecció Civil (085), van quedar suprimits definiti-

vament el passat dilluns, dia 1 d’octubre, de manera que per a 
totes les emergències que afecten la Policia de la Generalitat i 
Bombers de la Generalitat els ciutadans han de marcar el telè-
fon d’emergències 112.

Fins ara, aquests telèfons estaven desviats de forma 
automàtica al 112, de tal manera que si algú marcava el 088 o 
el 085, responia un operador del 112 sense que l’usuari hagués 
de realitzar cap acció.

La normativa europea obliga a la supressió progressiva dels nú-
meros telefònics d’emergències diferents del 112, per la qual cosa 

el Centre d’Atenció de Trucades CAT 112 ha decidit suprimir el 088, 
el 085 i també el 1006 (número d’emergències químiques).

El telèfon 112 és un telèfon comú a la Unió Europea, gratuït i universal, 
que funciona les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.

El 061 CatSalut Respon funciona les 24 hores els 365 dies de l’any i atén totes les demandes de salut, tant urgents com d’informació.

En cas d’emergència cal trucar al 112. Per a la resta de temes de salut, cal adreçar-se al 061 CatSalut Respon.

El 061 CatSalut Respon neix amb l’ob-
jectiu d’apropar la salut al ciutadà i 
de convertir-se en la porta d’entrada 
telefònica al sistema de salut que l’as-
seguradora pública de Catalunya posa 
a la seva disposició. Un dels objectius 
del Pla de salut 2011-2015 és que la 
ciutadania conegui el paper del Servei 
Català de la Salut com a asseguradora 
pública.

Al servei que fins ara donava Sanitat 
Respon se li suma el telèfon 061, fàcil 
de recordar, de ràpid accés i de molt 
baix cost, que gran part de la ciutada-
nia catalana ja associa amb la salut i 
l’atenció a les urgències domiciliàries.

Entra en funcionament el 061 CatSalut Respon
el telèfon de Salut de Catalunya

112, telèfon únic d’emergències


