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Comencem l’any 2013 amb 
una nova edició del butlletí 
municipal Portada en què 
el pressupost municipal 

recentment aprovat n’és el tema destacat 
perquè es tracta, sens dubte, de l’eina fona-
mental que dissenya el nostre full de ruta a 
desenvolupar durant tot un any. Amb l’actu-
al situació de crisi econòmica que ens ha to-
cat viure, el pressupost és ara, més que mai, 
la principal base en la que hem de fixar-nos 
l’equip de govern per garantir el benestar de 
les persones que representem, tots els cal-
dencs i caldenques.

Prioritzant doncs aquesta atenció social i 
l’educació com a eixos fonamentals de la nos-
tra actuació a Caldes, el pressupost 2013 té 
com a eix principal la contenció de la despesa 
en totes les àrees administratives del nostre 
consistori. Això sí, augmentant els recursos 
de tots els àmbits que, com us deia, incidei-
xen directament en l’atenció a les persones i 
l’educació dels nostres fills i filles.

Per tal d’alleugerir la càrrega fiscal als nostres 
conciutadans, hem congelat les taxes i impos-
tos per a aquest 2013, sense cap augment, 
mostra evident d’aquesta prioritat que ens 
hem marcat al govern de servir les persones.

En aquest Portada trobareu un ampli resum 
fotogràfic de les passades festes de Nadal i, 
una mica més enrere en el temps, de la nostra 
Festa Major d’Hivern, Santa Llúcia. Us convi-
do a llegir doncs aquestes pàgines en les que 
també hem inclòs un resum de la nostra ges-
tió, que desenvolupem a l’Ajuntament de Cal-
des de bon grat, per millorar el benestar de 
tots vosaltres.

Joaquim Arnó i Porras
Alcalde



actualitat

La millora en la gestió municipal permet 
no augmentar els impostos
El govern congela les taxes i els impostos del 2013

El govern de Caldes d’Estrac no aug-

mentarà la càrrega fiscal dels ciutadans 

durant el recent encetat any 2013. L’única 

puja que s’aplica a les taxes i ordenances 

del 2013 és la que marca l’Índex de Preus 

al Consum (IPC). Els efectes de l’augment 

de l’Impost de Béns Immobles (IBI) que 

ha imposat l’Estat espanyol mitjançant el 

“Decret Rajoy” de finals de l’any passat fa 

que a Caldes es mantingui aquest impost 

sense cap augment.

L’única taxa que va haver de modificar-se 
va ser la del servei d’Escola Bressol per-
què el govern de l’Estat espanyol va anun-
ciar la reducció de la subvenció que cada 
any aporta en aquesta matèria i les ad-
ministracions locals s’han vist obligades 
a aplicar modificacions en aquesta taxa. 
A Caldes però, el govern assumeix el 75% 
d’aquesta reducció de l’aportació econò-
mica estatal i tan sols repercuteix el 25% 
del preu en les famílies. 

La congelació dels impostos per a l’any 
2013 es pot aplicar perquè el govern 

municipal ha realitzat un exhaustiu pla 
d’ajustaments al llarg de l’exercici en curs 
i, com explica l’alcalde de Caldes, Joaquim 
Arnó, “ la reestructuració dels òrgans de 
gestió i els serveis ens permeten no haver 
d’augmentar la càrrega fiscal dels cal-
dencs i les caldenques en la situació de 
crisi que patim”.  A més, l’alcalde reconeix 
que “hem fet bé la nostra feina perquè 
sense la planificació dels darrers 4 anys no 
ens hauríem permès aquesta congelació 
d’impostos i, fins i tot, comptar amb un 
pressupost per a l’any 2013”. 

Nou procés de participació 
per elaborar l’ordenança 
de tinença d’animals de 

companyia i la de civisme

L’Ajuntament de Caldes convoca un 
nou procés de participació ciutada-
na amb l’objectiu de redactar la nova 
ordenança de tinença d’animals de 
companyia i actualitzar l’ordenança 
de civisme. 

Les persones interessades a partici-
par-hi han d’enviar un correu electrò-
nic amb les seves dades a jsholgado@
caldetes.cat o bé trucar al telèfon de 
l’Ajuntament, 937 910 005 (Jonathan) 
per fer efectiva la seva inscripció.

OFICINA
D’INTERMEDIACIÓ

HIPOTECÀRIA
Demana hora i consulta

937 411 616
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en portada

El passat 27 de desembre, el Ple de la 
corporació va aprovar –amb 6 vots a favor 
de CiU i 3 en contra del PSC- els comptes 
generals per a l’exercici 2013 per un valor 
de 3.633.400 €, que es basen en una clara 
contenció de la despesa al mateix temps 
que es redueix el nombre de places de 
personal de la plantilla municipal.

Amb la congelació de les ordenances i 
taxes del 2013, el pressupost només aug-
menta un 1,65% perquè el Pla d’Ajusta-
ment Econòmic així ho dictamina.  Amb 
tot, el pressupost d’enguany és resultat 
de la millora de la gestió municipal enge-
gada ara fa 4 anys pel govern de CIU, que 
es plasma en una progressiva reducció de 
la despesa i del personal municipal, al ma-
teix temps que es millora la gestió del pa-
trimoni públic, a través del qual s’obtenen 
ingressos extraordinaris.

La millora en la gestió del patrimoni 
públic també permet que ara es man-
tinguin les ordenances i taxes sense 
augment respecte el 2012. “Hem passat 

El ple aprova un pressupost 
de contenció per a l’any 2013
La millora de la gestió pública, sobretot del patrimoni, permet uns ingressos extraordinaris que faciliten la congela-
ció de les ordenances i afavoreixen que les  reduccions pressupostàries no afectin de ple el ciutadà

ANY 2004  3,45% del pressupost (ingressos corrents)

ANY 2012  14,6% del pressupost (ingressos corrents)

d’obtenir 117.000€ d’ingressos ordi-
naris a finals de l’any 2006, que repre-
senta un 2,45%, als 570.000€ actuals 
en aquest concepte, que es tradueix 
en un 14,6%”, detalla Joaquim Arnó. La 
regularització de les concessions muni-
cipals i les guinguetes de la platja i la 
zona blava d’estacionament són alguns 
dels béns patrimonials i serveis que han 
permès a l’Ajuntament obtenir aquest 
considerable augment d’ingressos.
El pressupost municipal de l’any que tot 
just iniciem es basa en una contenció de 
la despesa del consistori, sobretot, la que 
fa referència al personal municipal, amb 
una reducció de les places de la plantilla. 
No es preveuen inversions, a l’espera de 
poder complementar amb les actuacions 
a realitzar a través dels ajuts del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC)  
–que atorga la Generalitat– i de la Xarxa 
de Municipis, –que atorga la Diputació de 
Barcelona– que s’incorporaran  al pres-
supost quan es decideixi els els destins 
d’aquestes  subvencions.

En un pressupost marcat per la prudèn-
cia, davant l’actual moment econòmic, 
s’ha volgut mantenir intactes i fins i tot 
incrementar les partides destinades 
a garantir la cohesió social. En aquest 
sentit, tot i la davallada del pressupost, 
l’Ajuntament manté com a  prioritàries 
les polítiques d’atenció a les persones 
i famílies, els serveis assistencials, el 
foment de l’ocupabilitat i la recupera-
ció econòmica, amb un augment de les 
aportacions a aquestes partides dins el 
pressupost.

L’educació també té un pes específic 
en aquest pressupost. En aquest sentit, 
cal destacar l’esforç de l’Ajuntament 
per a garantir l’excel·lència educativa 
al dos centres escolars, el CEIP i l’Es-
cola bressol. Així, l’aportació municipal 
a l’Escola de primària augmenta i, pel 
que fa a l’Escola bressol, l’Ajuntament 
assumeix el 75% del cost de la reduc-
ció de l’aportació econòmica estatal 
d’educació de 0 a 3 anys.
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actualitat

El 2012 va finalitzar amb 40.754 mares-
menques i maresmencs registrats com a 
aturats. Aquesta xifra representa una dis-
minució de 361 persones respecte al mes 
de novembre, però amb un increment 
de 2.221 si fem la comparativa amb l’any 
anterior. En total, la taxa d’atur del Ma-
resme se situa en el 17,6%, més d’un punt 
per sobre de la provincial i de la mitjana 
catalana.

El Consell Comarcal del Maresme i el Col·legi d’Advocats de 
Mataró posen en marxa l’Oficina d’Intermediació Hipotecària 
per atendre les persones i famílies que es troben amb dificultats 
econòmiques per pagar el préstec hipotecari.

Aquest nou servei té una funció principalment preventiva i és 
gratuït. L’objectiu és reduir el nombre de desnonaments que es 
produeixen en el territori i que aboquen a una situació encara 
més complicada les famílies afectades i la societat en general. 
Aquesta Oficina treballa per evitar tant la interposició de de-
mandes d’execució hipotecària com la seva posterior execució. 
Per aconseguir-ho s’intenta arribar a acords entre les persones 
que encara no han estat objecte de demanda judicial d’execució 
hipotecària i les entitats financeres.

Les persones interessades han de demanar hora a l’Oficina d’In-
termediació Hipotecària (tel. 93 741 16 16), des d’on es tramitarà 
la visita amb els advocats que estudiaran el cas. Per poder acce-
dir-hi, cal complir una sèrie de requisits:

a) Estar empadronat a qualsevol dels municipis del Partit Judicial 
de Mataró.

b)Ser propietaris de l’habitatge hipotecat, on han d’estar empa-
dronats i que aquest sigui l’habitatge habitual.

c) Acreditar que la renda de la unitat familiar no supera els 1.065,02 
€ bruts mensuals, ni els 14.910,24€ bruts anuals.

d) No tenir un expedient obert pel mateix concepte en un altre 
organisme, públic o privat, que realitzi funcions iguals o similars 
a les que presta l’Oficina d’Intermediació Hipotecària.

L’índex d’atur se situa per sota de la mitjana comarcal
En el tancament de l’any 2012, Caldes d’Estrac situa la seva taxa de desocupació en un 13,32% (194 persones en situació d’atur), 
més de 4 punts per sota de la mitjana registrada al Maresme, que és de 17,59%. Tot i estar per sota de la mitjana comarcal, la taxa 
de desocupació al nostre poble ha experimentat un lleuger augment durant l’any 2012

Taxa d’atur per municipis i mitjana comarcal  DESEMBRE 2012

Nova Oficina d’Intermediació Hipotecària

Per sectors, el descens de l’atur registrat 
el mes de desembre es reflecteix amb 
més intensitat en els serveis, que expe-
rimenten una reducció percentual de 
l’1,27%, seguit del col·lectiu de persones 
SOA (Sense Ocupació Anterior) que dis-
minueix un 1,05% i a la indústria que baixa 
un 0,64%. A l’agricultura i a la construcció 
es registra, en canvi, un increment de per-
sones aturades. En concret, a l’agricultura 

hi ha un augment percentual del 2,50% i a 
la construcció del 0,08%.

Pineda de Mar, amb el 23,15%, és el mu-
nicipi que registra un nivell de desocu-
pació més elevat. A continuació trobem 
Mataró, amb una taxa d’atur del 21,63% i 
Tordera amb el 21,58%. També es troben 
per sobre de la mitjana comarcal Malgrat 
de Mar (19,17%), Calella (18,83%), Palafolls 
(18,60%) i Premià de Mar (18,56%).
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breus

L’Ajuntament fa 
presència a les 
xarxes socials
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac fa 
una aposta decidida per incremen-
tar la seva presència a la xarxa. Així, a 
més del web municipal, el consistori és 
present a les dues principals xarxes de 
comunicació social d’Internet, Face-
book i Twitter des del passat mes de 
novembre.

Per afegir-vos a la pàgina de Facebook, 
cerqueu al buscador “Ajuntament de 
Caldes d’Estrac” i cliqueu a “m’agrada”. 
En el cas de Twitter, seguiu el compte 
@ajcaldetes o cerqueu “Caldes d’Es-
trac” (trobareu l’escut del municipi 
com a imatge del compte).

Prohibida la circulació i l’aparcament de 
vehicles a la rampa d’accés de l’Escola 
Sagrada Família, des del 14 de gener
Com a conseqüència dels canvis introduïts en l’accés d’alumnes a l’Escola Sagrada Fa-
mília, a proposta de la direcció i de forma consensuada amb el Consell Escolar del cen-
tre i per tal de garantir la conjugació i la convivència de trànsit de vehicles i persones 
en aquesta zona a les hores d’entrada i sortida d’alumnes, l’Ajuntament, a instàncies 
de la Policia Local, ha pres mesures per donar la màxima viabilitat a aquest projecte i, 
al mateix temps, garantir-ne la seguretat.

El canvi introduït per la direcció i el Consell Escolar de l’escola consisteix a deixar nens i 
nenes a la porta d’entrada de l’escola, per tal que accedeixin de manera autònoma fins 
les aules. Pel que fa a l’horari de sortida dels infants, el procediment continua essent 
l’habitual.

Per garantir la seguretat vial en aquesta zona, el govern i la Policia Local han introduït 
modificacions per evitar possibles accidents que ja s’han produït en algun cas, atesa 
aquesta convivència entre vehicles i persones. Així, des de dilluns 14 de gener que-
da prohibida la circulació i l’estacionament de vehicles a la rampa de l’Escola 
Sagrada Família. Els agents de la Policia Local destinats a l’escola resten a disposició 
de totes les persones que desitgin informació sobre aquesta actuació, al mateix temps 
que vetllaran perquè aquesta modificació sigui la més adient per a tothom.

Comencen les trobades entre alcalde i ciutadans 
promogudes per la campanya “Cafè amb l’alcalde”
El 20 de novembre passat van començar aquestes trobades anomenades “Cafè amb 
l’alcalde” a través de les quals el ciutadà s’adreça directament a l’alcalde per a traslla-
dar les seves inquietuds vers algun aspecte del municipi o bé per a obtenir-ne informa-
ció. Es tracta d’una nova eina de participació ciutadana encetada per l’Ajuntament de 
Caldes, amb l’objectiu de ser un fil directe entre govern, a través del seu màxim repre-
sentant, l’alcalde, i els caldencs i caldenques per adreçar les seves demandes, queixes 
i consultes de forma distesa, tot prenent un cafè. 

La trobada té lloc a l’alcaldia de l’Ajuntament i es realitza al voltant del dia 20 de cada 
mes –segons el calendari- sempre i quan existeixi un quòrum mínim de 3 persones. 
L’operativa del “Cafè amb l’alcalde” és ben senzilla. La persona interessada pot ins-
criure’s a través d’un  formulari habilitat al web municipal o bé de forma presencial a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) –situada als baixos de l’Ajuntament i en horari de 
9 a 14h els dies laborables-, fent constar, en ambdós casos, les seves dades personals i 
un contacte. Des de les oficines municipals es contacta amb cada persona per a convo-
car-la al “Cafè amb l’alcalde”, que es realitza amb un grup reduït de persones.

Els dies 20 de novembre i desembre de 2012 es van celebrar els primers “Cafè amb 
l’alcalde” i el dia 24 de gener és previst celebrar el primer del nou any.

Activitats de 
la Biblioteca 
en l’any del seu 
20è aniversari
Enguany fa 20 anys de la inauguració 
de la Biblioteca Can Milans i per a ce-
lebrar aquest destacat aniversari, està 
previst organitzar diverses activitats 
durant aquest 2013.
Consulteu les agendes de les pàgines 
centrals, així com la del web municipal i 
cartelleres per informar-vos dels actes 
programats en aquest primer trimes-
tre.
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Caldes i Sant Vicenç acorden un nou 
conveni de la línia d’autobús
Com vàrem avançar en l’anterior edició del Portada, la línia d’autobús interurbà 
entre Caldes d’Estrac i Sant Vicenç torna a funcionar amb total normalitat i els car-
nets per a jubilats s’expedeixen en les mateixes condicions. 

Després de les discrepàncies sorgides entre amb-
dós consistoris, un nou conveni ha establert les ma-
neres de liquidar les parts proporcionals del cost 
del servei. Cal recordar que Caldes va demanar la 
intervenció de la Generalitat per a resoldre aquests 
desacords. A través de la Direcció de Transports, el 
govern català va donar la raó a Caldes i el nou con-
veni ja reflecteix aquest procés de liquidació del 
cost del servei d’autobús.

L’Ajuntament sanciona 
les infraccions a 
la via pública
El consistori ha començat a sancionar di-
verses infraccions comeses a la via pública 
els darrers mesos. Aquesta mesura, que 
consisteix a aplicar les ordenances vigents, 
té per objectiu millorar l’aspecte de la via 
pública. Així, s’ha sancionat amb multes 
diverses persones que realitzaven aboca-
ments incontrolats de residus en indrets 
no destinats a aquesta finalitat. Aquestes 
infraccions s’han detectat mitjançant  el 
sistema de vigilància establert a Caldes, que 
ha permès identificar-ne els autors.
A banda, també s’ha denunciat alguns 
propietaris de gossos, que no compleixen 
amb la seva obligació de recollir les defe-
cacions dels seus animals a la via pública. 
Amb aquestes mesures de sanció, el go-
vern vol posar fil a l’agulla per a fer com-
plir la normativa i millorar els carrers del 
nostre poble.

Dues noves empreses 
es faran càrrec del 
manteniment de la 
resta de zones verdes
Les empreses Jardineria Martín, de Caldes 
d’Estrac i Mediaplant d’Arenys de Munt se-
ran les encarregades del manteniment de 
la resta de zones verdes que quedaven per 
externalitzar del municipi. Amb aquesta 
externalització del servei, el govern vol 
millorar l’aspecte d’aquestes zones verdes 
i parcs i, al mateix temps, impulsar la pro-
moció econòmica del municipi. 
Prèviament s’havia adjudicat a una altra 
empresa local les zones del cementiri, el 
Parc de les Ginestes i el carrer mòssen Ja-
cint Verdaguer.

El Consorci de Viles Termals de 
Catalunya es reuneix a Caldes
Caldes d’Estrac va ser la població amfitriona de la celebració, el passat 12 de de-
sembre, de la Junta de Govern del Consorci de les Viles Termals de Catalunya, que va 
comptar amb representants d’algunes de les viles termals associades com el Ven-
drell, Sant Climent Sescebes, Sant Hilari de Sacalm, la Garriga i Caldes de Montbui, 
a més de la nostra vila.

La junta de govern va servir per aprovar els comptes del Consorci per a l’any 
2013 i per a donar compte dels recents viatges realitzats per part del president 
del Consorci, l’alcalde Joaquim Arnó, en representació de les Viles termals cata-

lanes a La Rioja i a 
Termatalia Perú.

La reunió va plan-
tejar també l’esta-
bliment d’un acord 
de col·laboració 
entre l’Agència Ca-
talana de Turisme i 
l’Associació Balne-
ària per a manco-
munar esforços i 
recursos en la pro-
moció termal. La 
trobada va finalit-
zar amb visites als 
banys termals i la 
Fundació Palau.

Els responsables 
d’enjardinaments reben 
un reconeixement 
de l’Ajuntament

“Pintem l’escola”, un nou projecte per a 
millorar l’aspecte del CEIP Sagrada Família
El projecte “Pintem l’escola” és una iniciativa proposada per l’anterior junta de 
l’AMPA del CEIP Sagrada Família, que compta amb la col·laboració del professorat 
del centre, amb l’objectiu comú d’unir esforços per a millorar l’aspecte de la nostra 
escola. L’Ajuntament de Caldes ha subvencionat el material i les famílies han pintat 
l’escola de forma totalment voluntària, assolint l’objectiu final plantejat.

Cal valorar enormement les iniciatives que afavoreixen el treball conjunt i faciliten 
l’entesa de tota la comunitat educativa, donat el marc actual de crisi econòmica. Des 
de l’Àrea d’Educació agraïm l’esforç de totes aquelles famílies que han col·laborat 
per poder dur a terme el projecte. Molt bona feina.

El govern va aprofitar l’acte de reconei-
xement als membres de la  plantilla mu-
nicipal pels serveis prestats a Caldes per 
a reconèixer també els veïns i veïnes que 
s’han encarregat dels enjardinaments lo-
calitzats a diferents punts del municipi. 
L’Ajuntament es planteja ara atorgar una 
bonificació a les persones que es facin 
càrrec d’aquests petits espais verds del 
poble, al mateix temps que anuncia l’ex-
ternalizació del servei de jardineria.
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FEBRER-MARÇ 2013

agenda

Dies  4, 11, 18, 25 de 
febrer i 4, 11, 18 i 25 de 
març
TALLER DE MOVIMENT I 
RELAXACIó
a càrrec de Glòria Roca
Horari de 11:30 a 12:30, al 
Casal d’Avis
Informació i inscripció a 
Serveis Socials, tel. 937 
911 542
Organitza: Serveis Socials 
(Ajuntament de Caldes 
d’Estrac)

Dijous 7 de febrer 
7 h tarda, a La Fabriqueta
PRESENTACIó DE LES 
PARELLES LINGüÍSTIqUES
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

Divendres 8 de febrer 
6 h tarda, Biblioteca Can 
Milans
HORA DEL CONTE, 
“CONTARELLA AMB OLOR 
DE CEL BLAU”
A càrrec de Sherezade
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

Dimecres 13 de febrer
De 10 h a 12h, Sala Cultural 
(i altres espais a consultar)
ESPAI DE SALUT AMB REIkI,
a càrrec de Voluntaris de 
l’Associació de Terapeutes 
Reiki de  Catalunya de 
Caldetes
Activitat gratuïta i oberta a 
tothom
Informació i inscripció a 
Serveis Socials. Tel 937 911 542
Organitza: Serveis Socials 
(Ajuntament de Caldes 
d’Estrac)

Dijous 14 de febrer
6 h tarda, Sala Cultural
LLIURAMENT DE PREMIS 
DEL CONCURS DE PUNTS DE 
LLIBRE
Entrega de premis als 
guanyadors del concurs de 
punts de llibre. Recordeu 
que pot participar-hi tota la 
població, sense límit d’edat. 
Consulteu les bases a la 
biblioteca o bé a http://
bibliotecacanmilans.
blogspot.com. Podeu 
entregar les vostres 
propostes fins el 31 de 
gener de 2013
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

Divendres 15 de febrer 
6 h tarda, Biblioteca Can 
Milans
CONTECLUB. ESPAI DE 
LECTURA COMPARTIDA 
FAMILIAR
Xerrada informativa i 
inscripcions
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

19 h, La Fabriqueta
SESSIó PÚBLICA 
INFORMATIVA, “CALDES AL 
DIA”,
a càrrec de l’alcalde, 
Joaquim Arnó
Acte informatiu adreçat a 
la ciutadania sobre diversos 
temes d’actualitat al 
municipi 
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

Dissabte 16 de febrer
11 h matí, Biblioteca Can 
Milans
TROBADA DEL CLUB DE 
LECTURA

Comentarem “Tokio Blues, 
de Haruki Murakami
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

Divendres 22 de febrer 
6 h tarda, Biblioteca Can 
Milans
Hora del conte, a càrrec de 
Carles Alcoy
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

Dimecres 27 de febrer
De 10 h a 12h, Sala Cultural 
(i altres espais a consultar)
ESPAI DE SALUT AMB REIkI
a càrrec de Voluntaris de 
l’Associació de Terapeutes 
Reiki de  Catalunya de 
Caldetes
Activitat gratuïta i oberta a 
tothom
Informació i inscripció a 
Serveis Socials. Tel 937 911 
542
Organitza: Serveis Socials 
(Ajuntament de Caldes 
d’Estrac)

17 h, La Fabriqueta
XERRADA “CUINA 
SALUDABLE I ECONòMICA”
a càrrec d’Eduardo 
Rodríguez Hidalgo
Organitza: Serveis Socials 
(Ajuntament de Caldes 
d’Estrac)

Divendres 8 de març 
6 h tarda, Biblioteca Can 
Milans
TROBADA DEL CONTECLUB
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

Dimecres 13 de març
De 10 h a 12h, Sala Cultural 
(i altres espais a consultar)
ESPAI DE SALUT AMB REIkI
a càrrec de Voluntaris de 
l’Associació de Terapeutes 
Reiki de  Catalunya de 
Caldetes
Activitat gratuïta i oberta a 
tothom

CARNAVAL 2013 AL MERCAT MuNICIPAL

Els comerciants del mercat donaran 
un obsequi a totes aquelles persones 
que vagin disfressades a efectuar les 
seves compres

Informació i inscripció a 
Serveis Socials. Tel 937 911 
542
Organitza: Serveis Socials 
(Ajuntament de Caldes 
d’Estrac)

Divendres 15 de març 
6 h tarda, Biblioteca Can 
Milans
Hora del conte, 
“FREDERICk”, a càrrec de 
Lídia Clua
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

Dimecres 20 de març
De 17 a 19 h, La Fabriqueta
SORTIM A PASSEJAR 
Informació i inscripció a 
Serveis Socials, tel 937 911 
542
Organitza: Serveis Socials 
(Ajuntament de Caldes 
d’Estrac)

Dimecres 27 de març
De 10 h a 12h, Sala Cultural 
(i altres espais a consultar)
ESPAI DE SALUT AMB REIkI
a càrrec de Voluntaris de 
l’Associació de Terapeutes 
Reiki de  Catalunya de 
Caldetes
Activitat gratuïta i oberta a 
tothom
Informació i inscripció a 
Serveis Socials. Tel 937 911 
542
Organitza: Serveis Socials 
(Ajuntament de Caldes 
d’Estrac)
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entitats

Parada solidària d’El 
somriure dels nens al 
Mercat Municipal
Després de celebrar l’aniversari de la seva fundació, El somriu-
re dels nens continua amb la seva tasca solidària a l’Índia, on ha 
fet realitat la construcció d’una escola i, gràcies a les aportacions 
d’empreses, particulars i administracions, com l’Ajuntament de 
Caldes, va completant la gran labor de dotar de recursos bàsics la 
població de Baleba, al Rajasthan. L’entitat no cessa la seva activi-
tat i entre altres, els podeu trobar al Mercat Municipal de Caldes 
de dimarts a dissabte, en una parada on es poden adquirir diver-
sos productes relacionats amb la cultura hindú. També podeu 
col·laborar de forma presencial en aquesta parada i/o en la que 
l’entitat té cada segon dissabte de mes a Pineda de Mar (elsomriu-
redelsnens@hotmail.com, 637 462 300, Xènia)

Estelada solidària de l’ANC
La secció territo-
rial de l’Assemblea 
Nacional Catalana 
(ANC) va organitzar 
el passat 22 de de-
sembre, en el marc 
de la Fira de Nadal, 
l’encesa d’una es-
telada solidària que 
va servir per recap-
tar fons (400€) per a La Marató de TV3. Un bon nombre de 
persones es va apropar al Parc Joan Maragall per participar 
amb la compra d’una espelma –al preu simbòlic d’1 €– i la 
posterior encesa d’aquesta estelada, en un acte que l’ANC 
ha organitzat a molts altres municipis catalans, i que en el 
cas de Caldes va finalitzar amb la lectura d’un emotiu text. 
Per a més informació: facebook Caldes d’Estrac per la Inde-
pendència i www.assemblea.cat).  D’altra banda, l’associació 
Arrels Cultura va destinar també a La Marató els 200 € re-
collits amb les entrades del concert de Nadal a la Parròquia. 
Les dues associacions volen expressar el seu agraïment a 
totes les persones que hi varen col·laborar. 

De dilluns 4 al divendres 8 de 
febrer
CARNAVAL A L’ESPAI JOVE
TALLER DE CONSTRUCIÓ DEL 
REI CARNESTOLTES
En Carnestoltes també arriba a 
l’Espai Jove. Participa-hi!

Dimecres 6 de febrer 
A partir de les 16 h 
RUA DE CARNAVAL DE LA 
GENT GRAN
La rua sortirà de la Sala Cultural 

i recorrerà la Riera, el carreró, carrer Sant Josep, carrer Sant Pere, 
Riera i Camí Ral fins arribar a La Fabriqueta

Dijous 7 de febrer
A partir de les 17 h
CARNAVAL A L’ESPAI JOVE
DIJOUS GRAS: TALLER-CONCURS  DE TRUITES
Per a més informació i inscripcions: Espai Jove. Tel. 93 791 17 78

Divendres 8 de febrer
A partir de les 15 h
RUA INFANTIL DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
Seguidament, els infants participants podran gaudir d’un berenar a 
la Sala Cultural
Recorregut: Escola Bressol, Ctra. de Sant Vicenç, Camí Ral, Carreró i 
Riera fins a la Plaça de la Vila

Dissabte 9 de febrer
A partir de les 21 h al Passeig dels Eucaliptus
TROBADA DE LES CARROSSES

A les 21:30 h 
PREGÓ DE CARNAVAL
El Rei Carnestoltes donarà la benvinguda als participants i farà el pregó

Tot seguit
RUA DE CARNAVAL
Rua de les comparses i disfresses amb coreografies, acompanyats 
pels “Tikis” i el Rei Carnestoltes.
L’ordre de sortida es farà segons l’ordre d’inscripció.
Lloc de sortida: Passeig dels Eucaliptus
Recorregut: Baixada de l’Estació, C. Callao, Riera i plaça de la Vila.
En arribar a la plaça de la Vila, cada comparsa inscrita realitzarà el 
seu ball

Tot seguit es farà la tria de la disfressa o comparsa més original
Col·labora: Club de Patinatge de Caldes d’Estrac

A les 23:30 h a la Sala Cultural
BALL DE CARNAVAL
A càrrec de “DJ Straw&Berry” amb la col·laboració de joves que van 
participar al Curs de Dj’s organitzat per l’Espai Jove.

Diumenge 10 de febrer
A les 18 h a la Sala Cultural
CARNAVAL INFANTIL
Amb el grup d’animació infantil  ‘APROFITA’
Ball i sarau per a la quitxalla disfressada i tot seguit XOCOLATADA 
per a tots els nens i nenes!

Dimecres 13 de febrer
A partir de les 20 h a l’esplanada de Can Muntanyà
CREMA DE SA MAJESTAT CARNESTOLTES I SARDINADA POPULAR
Col·labora: Associació de Pescadors
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serveis socials

Intensa activitat dels Serveis Socials en el darrer trimestre de l’any
Els Serveis Socials municipals han realitzat diverses activitats en el darrer trimestre de l’any 2012 de les que 
us volem fer partícips, per l’èxit obtingut en aquestes convocatòries, que són un complement de la tasca 
que es desenvolupa des d’aquesta àrea municipal amb l’objectiu de millorar el benestar de les persones de 
Caldes.

Lectura de relats vivencials
Amb l’objectiu de potenciar els pensaments positius i donar pas a l’expressió de 
vivències viscudes, el passat 12 de desembre es va fer a La Fabriqueta la lectura 
de relats vivencials amb la consigna d’experiències positives. La lectura de tex-
tos va ser a càrrec de Maribel Bueno, Irene Xampeny, Pilar Costa i Anna M. Beltran 
(llegida per Verònica Bas). L’acte va comptar amb l’acompanyament musical d’Aitor 
Buñuel i va ser organitzat per Serveis Socials amb la col·laboració de la Biblioteca 
Can Milans. Des de la revista volem expressar el nostre agraïment per les seves 
aportacions i els relats tan interessants que es varen llegir així com l’aportació, tam-
bé altruista, del músic.  Felicitats!

Sortida al 
Caixafòrum
Per iniciativa de la Creu Roja de Caldes i 

la col·laboració dels Serveis Socials muni-

cipals, el 23 d’octubre es va realitzar una 

sortida al Caixafòrum de Barcelona. La vi-

sita va durar tota la jornada i va comptar 

amb un voluntari que va fer de guia al grup 

per les instal·lacions del Caixafòrum. Els 

assistents varen passar un dia magnífic 

amb dinar inclòs i ja s’espera tornar a re-

petir. Des d’aquí aprofitem per agrair a la 

Creu Roja de Caldes la seva col·laboració 

amb l’Ajuntament. Moltes gràcies!

Mesures de segure-
tat i prevenció per 
a la gent gran
El cap de la Policia Local de Caldes, Joan 
Sánchez va oferir aquesta xerrada el pas-
sat 17 d’octubre, amb l’objectiu de donar 
consell sobre les  diferents actuacions a 
seguir en situacions de risc en matèria de 
seguretat adreçada de forma específica a la 
gent gran. Joan Sánchez va donar consells i 
respostes a les preguntes que van sorgir de 
la xerrada i va apuntar algunes mesures de 
prevenció en l’àmbit de seguretat.
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serveis socials

Intensa activitat dels Serveis Socials en el darrer trimestre de l’any

Salut i estalvi en la compra de 
cada mes
La importància de ser conscients dels nostres hàbits de compra, 
tant pels seus efectes en la salut com en la nostra butxaca, va ser 
el motiu de la xerrada que va oferir el formador Eduardo Rodrí-
quez Hidalgo el 9 de desembre a la Fabriqueta. A través d’aquesta 
xerrada es varen donar consells i pistes per fer una compra més 
responsable i aprendre a nodrir-nos adequadament. 

Un cop finalitzada aquesta interessant xerrada, l’equip dels Ser-
veis Socials va exposar el recull d’activitats que s’havien fet al 
llarg del 2012 i es van avançar les pròximes propostes de cara a 
l’any vinent. Aquest ambient distès i amè que es va crear durant 
l’acte, va culminar amb un aperitiu -a càrrec del Casal d’Avis- 
que va servir per acomiadar l’any 2012.

Voluntariat de Reiki
Després del taller de Reiki impartit l’estiu del 2012 i atès l’alt 
grau d’acceptació d’aquesta activitat, l’Albert Villalonga,  mem-
bre de l’Associació de Reiki de Catalunya, va oferir realitzar algu-
nes sessions voluntàries als caldencs i caldenques que estiguin 
interessats en participar. Així, totes aquelles persones que vul-
guin participar al Taller de Reiki s’han de posar en contacte amb 
els Serveis Socials municipals a través del telèfon 93 791 15 42. 

Taller de manteniment de la memòria
Durant els mesos d’octubre a desembre del 2012, el Casal de l’Agrupació de Pensionistes i la Tercera Edat va acollir el 
taller de manteniment de la memòria, impartit per la Diputació de Barcelona, a través d’una subvenció de Pla de Xar-
xes de Govern Local. El balanç final d’aquest taller ha estat molt positiu, amb una gran acceptació dels participants 
que s’hi van inscriure de seguida.
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joventut

un any més, la Direcció General de Joventut de la Generalitat 
de Catalunya valora de forma positiva el projecte de Joventut del 
nostre municipi, realitzat per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament.

En la convocatòria anual de subvencions que atorga la Direcció 
General de Joventut, Caldes d’Estrac destaca en el seu projecte 
JOVE, ReACTIVA’T! l’objectiu principal del qual és potenciar la 
participació juvenil i fomentar accions i projectes que afavorei-
xin el procés d’emancipació dels joves.

En aquest sentit, la subvenció atorgada per la Direcció General 
de Joventut a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per a desenvolu-
par aquest projecte ha estat de 8.625€.

En relació a la resta de municipis maresmencs que han presen-
tat projecte a la convocatòria de subvencions, Caldes d’Estrac, 
proporcionalment en relació al nombre de joves de cada munici-
pi, ha rebut un dels imports més elevats de la comarca, i això ha 
permès emprendre multitud d’accions que afavoreixin els objec-
tius marcats i eixos establerts.

Gràcies a la subvenció rebuda, des de l’Àrea de Joventut s’han 
pogut emprendre actuacions que afavoreixin el procés d’eman-
cipació dels i les joves, facilitant i donant eines per a la integra-
ció, l’ocupació i la formació i, així mateix, accions de caràcter 
cultural i de lleure, per tal de fomentar la participació juvenil.

En aquest sentit els eixos de treball que s’han potenciat són:

•	 Oci, lleure, cultura, esports i participació

•	 Formació i ocupació

•	 Convivència i cohesió social

S’han realitzat les següents accions:

Durant els últims mesos d’estiu, l’Espai Jove ha sortit al carrer i 
ha participat activament en diferents activitats:

- Un Campionat de Tennis Taula a la Fresca, amb una alta 
participació, dinamitzant així els espais exteriors

- Una nova edició de la Cursa d’OFNIS, on els joves enginyen 
i espremen la seva imaginació per tal de “solcar els mars”

- Una Nit Jove molt participativa i ben moguda són algunes 
de les activitats estrella de l’Estiu Jove d’enguany.

A demanda dels propis joves, així mateix, s’han dut a terme al-
tres accions:

CuRS DE DJ’S: Una quinzena de joves amants de la música han 
realitzat el Curs de Dj’s, impartit per un Dj professional que, a 
més de la part teòrica, ha fet descobrir tot el món de la música 
als joves. Durant tot el mes de novembre, els nostres joves han 
pogut “punxar” i descobrir secrets i trucs davant dels plats.

La Generalitat creu positiu el projecte
de joventut “JOVE, ReACTIVA’T!” de Caldes
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joventut

un nou Pla Local de 
Joventut en marxa
Aquest any 2012 caduca la vigència del primer Pla Local de 
Joventut de Caldes d’Estrac, que ha tingut una durada compre-
sa entre l’any 2009 i el 2012. Es tracta del primer Pla Local en 
matèria de Joventut realitzat a Caldes,  i que es va aprovar per 
unanimitat al Ple Municipal del mes de març de 2009.

L’objectiu del Pla Local és poder donar coherència i sentit a les 
polítiques municipals de Joventut i, alhora, és un requisit que 
marca la Generalitat de Catalunya per a presentar projectes a 
subvenció. El Pla Local de Joventut de Caldes d’Estrac 2009-2012 
va ser molt ben valorat des d’un principi per la Direcció General 
de Joventut de la Generalitat i, mostra d’això és el fet que durant 
aquests 4 anys, el govern català ha donat ampli suport als pro-
jectes presentats des de Caldes d’Estrac, tant a nivell econòmic 
com a nivell tècnic.

El Pla Local de Joventut és el document marc que defineix les po-
lítiques municipals en matèria de Joventut, marca els objectius a 
treballar en base a la realitat juvenil del municipi i es consensua 
amb tots els agents socials que actuen i interactuen amb els jo-
ves de la població. Tot i la situació econòmica i social que estem 
vivint, l’avaluació que portem a terme del Pla Local de Joventut 
de Caldes d’Estrac que ara caduca és prou satisfactòria. Tot i 
no haver pogut desenvolupar tots els projectes que es tenien 
en ment, degut sobretot a les dificultats econòmiques, des de 
l’Àrea de Joventut es planteja desenvolupar un nou Pla Local de 
Joventut, de cara al període 2013-2017.

Per aquest motiu, en els pròxims mesos es convocarà a tot el jo-
vent del municipi, a les entitats, centres educatius, professionals 
i partits polítics, per treballar conjuntament el nou Pla Local de 
Joventut, adaptat a la nova realitat juvenil, que ha canviat molt en 
els darrers 4 anys, i consensuar les accions, projectes i objectius a 
treballar els 4 anys vinents amb els joves de Caldes d’Estrac.

Des de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i en concret des de 
l’Àrea de Joventut es demana una gran implicació i participació 
ciutadana per consensuar al màxim les polítiques juvenils que 
es duran a terme al municipi en els pròxims anys i lluitar ple-
gats pel benestar dels i les joves de Caldes, que en definitiva 
són el futur del nostre poble.

La Generalitat creu positiu el projecte
de joventut “JOVE, ReACTIVA’T!” de Caldes

FESTA DE L’ESPORT uRBÀ: Un alt nombre de joves de Caldes, 
amants de l’skate i l’scooter (patinet), dins els actes de la Festa 
Major d’Hivern, han participat de la pista que UNGRAVITYBO-
ARD va instal·lar a l’Esplanada de Can Muntanyà. Al llarg de tot 
el matí, monitors de l’esport urbà van donar indicacions als joves 
per aprendre a fer salts i trucs. A mig matí, se’n va fer una petita 
exhibició, per acabar finalment amb una competició.

Per altra banda, durant els mesos de novembre i desembre, des 
de l’Espai Jove s’ha engegat el projecte SIAFOL (Servei d’In-
formació i Assessorament Formatiu i Laboral) amb l’objec-
tiu de donar eines als joves per definir el seu perfil, descobrir els 
diversos tipus de currículum vitae i acostar-los a les diferents 
plataformes i serveis d’inserció sòcio-laboral. El projecte SIAFOL 
tindrà continuïtat al llarg del 2013. Estigueu atents a les carte-
lleres! Davant la situació actual és necessari aportar el màxim 
d’esforços per tal que els joves puguin trobar els camins d’inser-
ció més adequats.

Així mateix, dins l’àmbit de la prevenció, la convivència i la co-
hesió social, s’han dut a terme tallers i dinàmiques de pre-
venció del “bullying” (assetjament escolar) amb l’alumnat 
del cicle superior de l’Escola Sagrada Família. Des de l’equip 
de mestres s’han valorat positivament els esforços realitzats 
per l’Àrea per tal de dur a terme accions preventives i tre-
ballar conjuntament amb una atenció més global. Els tallers 
i dinàmiques de grup es duran novament a terme durant el 
primer trimestre del 2013.
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sala de sessions

Acords del Ple Extraordinari 
del 17 de setembre de 2012

Adjudicació definitiva del contracte de gestió del ser-
vei públic en règim de concessió administrativa relatiu 
al servei de neteja viària, recollida i transport de residus 
sòlids urbans i neteja de platges de Caldes d’Estrac. Es 
proposa l’adjudicació d’aquest contracte a l’empresa GBI Ser-
veis S.A.U. amb un preu de 485.292,91 €/any, per 10 anys de 
vigència i entre les millores que l’han ajudat a guanyar el con-
curs 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’Ajun-
tament per la utilització de les dependències del magatzem 
municipal.
Aprovat amb 6 vots a favor de CiU i 3 abstencions del PSC

Acords del Ple Ordinari 
del 29 d’octubre de 2012

Aprovació de les actes de les sessions anteriors de 30 de 
juliol de 2012 i de 17 de setembre de 2012.
Punt aprovat per unanimitat

Modificació de les Ordenances Fiscals núm. 11, 12, 13 i 20. 
Aquestes modificacions, fetes a petició de l’ORGT, consistei-
xen en variacions de redacció d’aquestes ordenances.
Aprovat amb 6 vots a favor de CiU i 5 abstencions del PSC

Aprovació Inicial de la Modificació Puntual del PGO de la 
uA2. Es proposa una modificació en aquest sector per poder 
fer l’accés a l’aparcament pel canyar de l’esplanada de Can 
Muntanyà. 
Aprovat amb 6 vots a favor de CiU i 5 abstencions del PSC

Moció de suport a la resolució del Parlament de Catalu-
nya (CIu, ERC, ICV, SI i DC). Aquesta moció presentada per 
l’alcaldia proposa adherir-se a la resolució del Parlament de 
Catalunya del passat 26 de setembre del 2012 de suport a la 
realització d’una consulta a la ciutadania que permeti discer-
nir sobre la possibilitat que Catalunya esdevingui un nou estat 
d’Europa. 
La moció denuncia de manera inequívoca el tracte fiscal dis-
criminatori i el dèficit d’inversions vers Catalunya que durant 
anys han practicat els governs de l’Estat espanyol de diferent 
color polític, i proclama el dret democràtic dels catalans a 
decidir lliurement el seu futur col·lectiu, sense pressions ni 
amenaces.
Aprovat amb 6 vots a favor de CiU i 5 abstencions del PSC

Acords del Ple Extraordinari 
del 27 de desembre de 2012

Aprovació de la modificació parcial del Reglament de la 
Zona Blava. Es proposa modificar aquest reglament perquè 
quatre carrers passin a ser zona verda i, per tant, per a ús ex-
clusiu de vehicles autoritzats (Camí Ral, carretera de Sant Vi-
cenç –tram pujada escola fins el Remei-, carrer Lluís Companys 
–del carrer de la Mercè al carrer Ginesta- i Pont del Sergent). 
També s’incorporen al reglament les places d’estacionament 
del davant del pavelló poliesportiu municipal.
Aprovat per unanimitat.

Aprovació, si s’escau, de la no disponibilitat de crèdit. 
Tràmit obligat pel govern de l’Estat per no realitzar el paga-
ment de les pagues extres del personal. 
Aprovat amb 6 vots a favor de CiU i 3 abstencions del PSC.

Aprovació inicial de l’Ordenança Reguladora del Soroll 
i les Vibracions. La present ordenança concreta els instru-
ments jurídics, i també tècnics, necessaris perquè es pugui 
donar una resposta adequada a les inquietuds dels ciutadans i 
les ciutadanes vers la contaminació acústica, millorant la seva 
qualitat de vida, en un procés d’una creixent conscienciació 
ambiental. En aquest mateix Ple l’Ajuntament de Caldes d’Es-
trac es dota d’un instrument tècnic de cabdal importància per 
l’aplicació d’aquesta ordenança com és el mapa de soroll i pro-
posta de mapa de capacitat acústica de Caldes d’Estrac.
Aprovat amb 6 vots a favor de CiU i 3 vots en contra del PSC.

Aprovació del mapa de soroll i proposta de mapa de ca-
pacitat acústica de Caldes d’Estrac. Es proposa aprovar 
aquest estudi realitzat per la Diputació de Barcelona, a petició 
de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, per a donar resposta a la 
Llei 16/2012 amb l’elaboració, redacció i posterior proposta de 
mapa de capacitat acústica del municipi, tenint en compte la 
normativa vigent en matèria de contaminació acústica.
Aprovat per unanimitat.

Renovació del càrrec del Jutge de Pau Substitut. Es pro-
posa nomenar Ana M. Rodríguez López en aquest càrrec.
Aprovat per unanimitat.

Aprovació inicial del Pressupost, Bases d’execució, Plan-
tilla pressupostària i Pressupost de l’EPEL CALDES XXI, 
que hauran de regir durant l’exercici 2013. Es proposa 
aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació 
per a l’exercici 2013, així com també aprovar les Bases d’Exe-
cució i el pressupost de l’EPEL que forma part integral del 
Pressupost General. El Pressupost segueix sent restrictiu en 
la mesura del possible. Amb la congelació de les ordenances 
per a l’any 2013, el Pla d’Ajustament no permet augmentar el 
pressupost més d’un 1,7% respecte l’any 2012.
Aprovat amb 6 vots a favor de CiU i 3 vots en contra del PSC.

Aprovació inicial del plec de clàusules econòmico-ad-
ministratives, jurídiques i tècniques reguladores de la 
tramitació urgent per a l’adjudicació mitjançant proce-
diment obert,  i regulació harmonitzada del contracte 
de gestió del servei públic, en règim de concessió ad-
ministrativa, relatiu al servei de neteja viària, recollida 
i transport de residus sòlids urbans, neteja de platges de 
Caldes d’Estrac. Un cop votada la urgència de la proposta 
a l’inici del Ple (amb 6 vots a favor de CiU i 3 abstencions del 
PSC), el punt s’incorpora a l’ordre del dia per aprovar el plec 
de clàusules que han de regir aquesta convocatòria. El procés 
es convoca de nou perquè l’empresa que prestava fins ara el 
servei al municipi, va recórrer l’adjudicació a l’empresa gua-
nyadora i aquest recurs es va aprovar. L’Ajuntament s’ha vist 
obligat a modificar les bases i tornar a convocar el procés de 
licitació d’aquest servei.
Aprovat amb 6 vots a favor de CiU i 3 vots en contra del PSC.

Moció en defensa del Model d’Escola Catalana. La moció, 
presentada per l’alcaldia i els dos grups municipals de CiU i 
PSC posa de manifest el rebuig rotund a l’esborrany de Llei 
Orgànica de Millora de la qualitat Educativa (LOMCE) que vol 
aprovar el Ministeri d’Educació.
Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament 
d’Ensenyament en la defensa de les competències educatives 
de Catalunya, i en totes aquelles actuacions que porti a ter-
me per a defensar el català i el model lingüístic de la nostra 
escola. 
Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Ca-
talunya (LEC), que està en plena consonància amb els principis 
educatius recollits a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que 
és l’eina que garanteix que no se separen els infants per raó 
de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement del ca-
talà i del castellà.
Aprovat per assentiment.
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El ministre Wert
i l’Escola de Caldes

Per tots és conegut que el PP i CiU són ànimes bessones, 
que només els diferencien els sentiments identitaris. Un 
bon exemple és amb l’alegria amb la què s’han recolzat 
mútuament aquests darrers dos anys al Parlament de Ca-
talunya i a Madrid, votant conjuntament totes les retalla-
des econòmiques i ideològiques, i accentuant així la crisi 
econòmica i de valors que tots patim. El darrer exemple el 
tenim amb l’avantprojecte de llei que ens ha presentat per 
sorpresa el ministre del PP,  Sr. Wert. És un avantprojecte 
que atempta frontalment contra un model d’immersió lin-
güística que tants bons resultats ha donat, aquests darrers 
30 anys, per a la cohesió social de Catalunya. Però és un 
avantprojecte que no només es limita a atacar la llengua 
catalana i el model lingüístic de Catalunya: atempta frontal-
ment, també, contra la priorització de l’ensenyament públic 
sobre el concertat i privat; empobreix l’educació en valors 
a l’eliminar l’assignatura d’educació per la ciutadania i els 
drets humans, quan les enquestes diuen que el 64% de la 
població ignora fins i tot el contingut de la Constitució, la re-
gla més bàsica de convivència. Però aquests darrers atacs, 
els atacs contra l’ensenyament públic, laic i de valors hu-
mans, a CiU ja els estan bé, perquè comparteixen ideologia. 
Nosaltres ens oposem a tots els atacs, mentre que a CiU 
només li preocupa la llengua.

I és en aquest moment que esdevé especialment oportú 
parlar de Caldes. Al PSC sempre hem cregut i hem defen-
sat l’ensenyament públic, laic i en català com a instrument 
integrador del poble, element essencial per enfortir el sen-
timent de comunitat dels caldencs i caldenques. I és per 
aquest motiu que, quan vàrem tenir les responsabilitats de 
govern, vàrem prioritzar fer una nova escola de primària 
per als caldencs més petits i, després de dedicar-hi molt 
esforç per preparar-ho i negociar-ho,  vàrem aconseguir el 
compromís de la Generalitat per tenir aquesta nova escola; 
ens va faltar, però, capacitat de comunicació i empatia amb 
els agents educatius locals implicats, i també, de ben segur, 
una actitud de col·laboració per part de CiU, i no de dinami-
tar el projecte: un projecte que no naixia pas amb el segell 
partidista d’un grup, sinó que pretenia el bé de tot el poble. 

Nosaltres no hem abandonat aquest compromís, i així ho 
vàrem expressar durant la campanya electoral. Conse-
qüentment, treballarem des de l’oposició per aconseguir 
que el  projecte d’una nova escola en la seva ubicació actual 
tiri endavant, tot buscant el consens i la complicitat de tots 
els agents educatius implicats: i ho farem perquè creiem en 
l’ensenyament públic, i no en les retallades ideològiques. 
Nosaltres no vendrem fum ni posarem en risc l’escola de 
Caldes. Nosaltres no som ànimes bessones del PP.

Bon Any 2013.

Som molts els qui fem possible que 
Caldes avanci, els de Ciu també !!!

Si aquest any no s’apugen els impostos ni les taxes, és 
perquè la bona gestió econòmica de l’Ajuntament ho 
ha fet possible.  Durant el 2012 s’ha estalviat més que 
no s’ha gastat  i s’han rectificat herències nefastes que 
havia deixat el govern anterior en forma de concessions 
públiques, mal atorgades i pitjor gestionades, tant, que 
algunes fins i tot costaven diners a l’erari públic, com per 
exemple la dels Banys Termals.

També hi ha ajudat l’explotació de l’aparcaments a tot el 
municipi (que només paguen els forasters, igual com a 
tot arreu) i els primers ingressos de la planta fotovoltai-
ca de la N-II. Ingressos atípics exemplars de com es pot 
gestionar la cosa pública en benefici de tots.

És veritat que potser s’han deixat de fer algunes coses, 
però també és cert que totes o quasi totes les que es 
poden considerar de primera necessitat o de caire soci-
al, l’Ajuntament les segueix oferint, ja sigui amb mitjans 
propis, ja sigui buscant subvencions, crèdits i ajudes allà 
on faci falta.

El govern de CiU ho ha fet i ho seguirà fent. Amb la com-
plicitat de molts ciutadans que són conscients de les di-
ficultats per les que travessa el conjunt de la societat i 
amb la decidida col·laboració de molts altres que els con-
verteix, en alguns casos, en els veritables protagonistes 
de les actuacions que es porten a terme.

No obstant, com quasi sempre, hi ha algú que sembla que 
encara no sap en quin món viu i que, a més, es pensa 
que la resta som idiotes. Els regidors del PSC, encara avui 
no s’han incorporat al moviment ciutadà que treballa 
per Caldes i es limiten a observar des de la seva torre de 
marfil i a posar tants pals a les rodes com poden, això sí, 
sempre embolcallant-se amb la bandera d’una suposada 
representació popular o d’una defensa dels interessos 
comuns quan en realitat el que fan és defensar els inte-
ressos d’uns pocs, igual com feien abans amb les conces-
sions públiques mal donades i pitjor gestionades.

Per sort o per lògica, el temps va ubicant cadascú al lloc 
que es mereix. I també per sort i per lògica, gràcies a 
l’esforç de la majoria, i també del govern de CiU, Caldes 
segueix el seu camí cap a la millora del benestar i del seu 
progrés. Gràcies.

15




