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Després de 40 anys,
l’escola pública de Caldes
canviarà de cara
L’Ajuntament invertirà 620.000€ a partir de l’estiu

EDITORIAL

Joaquim Arnó i Porras
Alcalde
Obrim la primera edició de l’any del Portada amb una notícia destacada
(i desitjada) sobre la primera reforma a fons que es farà a l’escola
de Caldes, 40 anys després de la seva construcció. L’Ajuntament hi
destina el mig milió d’euros que per al trienni 2012-2015 li correspon
del PUOSC i el Departament d’Ensenyament hi afegeix els 120
mil que completen l’import d’aquestes tan necessàries obres.
Es tracta d’una decisió molt meditada del govern municipal
que ha considerat que aquesta era l’actuació prioritària que
calia afrontar durant aquest mandat. Les raons són més que
evidents si hom repassa les fotos que il·lustren el text de la
notícia o si passeja per les instal·lacions de la vella escola.
Quedi clar però, que Caldes no renuncia a l’escola nova i
moderna que necessita. Hem aparcat el projecte perquè la crisi
i la penúria econòmica del país i de les administracions així ho
aconsellaven, però quan es pugui, la reivindicació es mantindrà,
independentment del debat local sobre la seva definitiva ubicació.
Personalment, com a alcalde, m’alegra molt de poder portar a
terme aquesta actuació perquè conec de primera mà quant n’era i
n’és d’intens el desig de fer-la per part de la comunitat educativa
de Caldes. Tant de bo, el procés que ara s’ha iniciat acabi bé i de
pressa pel bé dels nostres nois i noies que hi acudeixen. Nosaltres,
el govern, hi posarem el màxim empeny, us ho ben asseguro.
Un altre dels temes destacats de l’activitat municipal recent és el de
l’aprovació del pressupost municipal per al 2014, del qual, en aquesta
revista només en fem breu ressenya per raó de calendari (el Ple ha estat
el 27 de gener). La nostra intenció és anar informant amb detall del seu
contingut en les pròximes setmanes i en pròxims butlletins, així com
també a l’acte públic que convocarem a meitats del mes de febrer.
Val a dir però, que no ha estat possible consensuar el seu contingut amb
el grup del PSC, malgrat el nostre oferiment i l’ajornament del debat
que estava previst a finals del 2013. La intenció era que els regidors de
l’oposició tinguessin més temps de l’habitual i reglamentari per a poderlo estudiar millor i fer-hi aportacions. No ho han fet i és una llàstima.
No obstant, la porta oberta al diàleg i al consens continua
oberta. Amb ells i amb qualsevol altre ciutadà que ho desitgi.
Sempre estarem oberts a la participació i a l’aportació en positiu.
Com deien les àvies: “quatre ulls hi veuen més que dos”.
Segur que si en comptes de quatre, són quatre-cents o
més, incrementarem les possibilitats d’encert.

Redacció: Servei de Premsa de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac (Cristina Costa) Coordinació editorial: Joan
Navarro Col·laboracions: David Serra i Biblioteca Can Milans Fotografies: Servei de Premsa (Ajuntament de
Caldes d’Estrac), Biblioteca Can Milans i Escola Sagrada Família Disseny i maquetació: Santi Artigas Imprimeix:
Emseram Dipòsit legal: B-31.469-2008
Aquest butlletí està imprès amb paper reciclat que s’obté de paper vell o residual. Aquest paper garanteix que com a mínim conté el 90%
en pes de fibres de recuperació i, a més, s’ha elaborat sense utilitzar clor en el procés de decoloració de la pasta. D’altra banda, la tinta
utilitzada no porta olis minerals i està composada per materials reciclables i no contaminants.
PORTADA és una publicació editada pel Servei de Premsa de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, que es distribueix de forma gratuïta a totes
les llars del municipi. Si detecteu qualsevol anomalia en el servei de distribució, poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament (937 910 005)

2

L’Escola canvia de cara

L’Ajuntament inverteix més de 600.000€
per reformar l’escola de Caldes
La façana, els lavabos, totes les finestres i els aïllaments de l’escola es renovaran de dalt a baix quan finalitzin les
classes d’aquest curs escolar, si s’acompleixen les previsions del Govern Municipal, que ja ha aprovat el projecte
bàsic d’execució a la seva reunió del passat 4 de gener de 2014.

Algunes mostres del mal estat de l’edifici escolar

n Tots els diners que ha rebut l’Ajuntament del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya, el PUOSC, per al trienni 20122015 (500.000€) es destinaran a aquesta
actuació, gràcies a la persistència negociadora de l’alcalde, Joaquim Arnó, que ha
tancat un acord de col·laboració amb el
Departament d’Ensenyament, que també
aportarà 120.000€.
Malgrat que la propietat i la responsabilitat de tenir a punt les instal·lacions bàsiques escolars sigui del Departament, el
Govern Municipal ho ha passat per alt,
s’ha fet ressò de les peticions de la comunitat educativa i no ha parat fins a aconseguir la concreció de les obres. Primer, es
va demanar que en bona lògica fos el Departament qui invertís i arrangés les instal·
lacions, però quan aquest ho va desestimar per manca de dotació pressupostària,

l’alcalde i la regidora Beth Segura, amb el
suport de tot el govern, van apostar per
arribar a un acord amb el Departament i
van prendre la iniciativa, ja des de principis
del 2013.
Ara, s’ha fet un inventari de necessitats i
prioritats i s’ha redactat un projecte executiu de comú acord amb el Serveis Tècnics del Departament perquè l’Ajuntament
–que aporta el 85% del cost– el pugui licitar d’immediat. Mentre, el Departament
hi aporta una part del finançament i es
compromet a anar tornant l’import global
de la inversió durant els pròxims anys en
funció de les necessitats escolars futures.
Convé recordar que l’edifici de l’escola
pública data de fa gairebé 40 anys i que
mai ha rebut una inversió d’aquesta magnitud. Consta que l’Ajuntament hi va destinar 35.000€ l’any 2010 per instal·lar aigua
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calenta sanitària, 50.000€ el 2012 per millorar part del pati i alguns lavabos, i uns
10.000€ entre el 2008-09 per arranjar algunes escales interiors i refer els sostres
de P3 i P4. També el Departament hi ha
anat fent petites reformes mitjançant el
seu programa RAM, però mai ningú hi havia fet una aportació com la que es planteja per a aquest 2014.
L’alcalde, Joaquim Arnó, ha qualificat
d’històrica aquesta actuació perquè
“serveix per corregir un dèficit crònic
que han patit els nois i noies de Caldes
durant molts anys” i ha destacat la molt
important tasca de conscienciació i suport que en tot moment han portat a
terme tant els pares i mares de l’AMPA,
com el professorat de l’escola, amb la
seva directora al capdavant.
No cal dir que la notícia s’ha rebut amb
satisfacció per part de tota la comunitat educativa que, de fet, ha estat puntualment informada de tot el procés
negociador i de l’esforç que fa l’Ajuntament en destinar tot el PUOSC només a
aquesta reforma. Al Consell Escolar del
passat desembre ja es va dir que l’acord
podia ser imminent i ara, a primers de
gener, s’ha confirmat.

La regidora Beth Segura i l’alcalde han negociat
llargament amb la Generalitat

BREUS

Prova pilot per recollir l’orina de
gossos a diferents punts de Caldes
n L’Ajuntament ha instal·lat uns dispositius com a prova pilot per recollir l’orina dels gossos en alguns indrets del nucli
urbà. Es tracta d’un sistema anomenat “Urban Dog Nature”,
que evita les taques i pudors, al mateix temps que millora el
compost orgànic. És un sistema net, ecològic i fàcil de mantenir. A més d’aquesta prova pilot –engegada abans de les
festes de Nadal– el govern està elaborant una ordenança
de tinença responsable d’animals.
El sistema consisteix en un recol·lector de l’orina dels gossos pensat per a nuclis urbans. De moment, l’Ajuntament ha
instal·lat dos dispositius d’Urban Dog Nature, un al passeig
dels Anglesos i l’altre al Camí Ral. Aquests recol·lectors es
caracteritzen per ser ecològics, nets i econòmics, i solucionen la manca d’instal·lacions dels nuclis urbans destinades a
satisfer les necessitats fisiològiques de les mascotes canines.
Els nous dispositius fan la funció de pipican i pemeten millorar també el compost orgànic, amb
l’aportació dels nutrients de l’orina dels gossos, per així poder reutilitzar aquest compost als parcs
i jardins del municipi. L’Ajuntament valorarà l’ús que facin els propietaris de gossos d’aquest nou
sistema i en base als resultats decidirà si n’amplia la seva instal·lació a altres vies de Caldes. Alhora,
el govern està elaborant una ordenança de tinença responsable d’animals que obligarà els seus
propietaris a censar-los i obtenir la seva identificació amb el microxip.

Obres de millora a diferents
espais i equipaments públics
n L’Ajuntament ha iniciat un període d’execució de millores i manteniment de diferents punts del municipi on
s’ha detectat algun tipus de deficiència, com és el cas
d’alguns trams de la Riera que es trobaven aixecats, amb
el conseqüent risc de caiguda per als vianants.
Una altra d’aquestes actuacions de millora es va executar
a l’Escola Bressol municipal durant el mes de desembre.
Els arbres de l’entorn del centre escolar també havien
provocat un aixecament de les peces de la vorera de tot
el perímetre d’accés i es va procedir a la seva adequació.
Totes aquestes obres es fan amb la supervisió dels Serveis Tècnics municipals i contemplen també altres actuacions com l’arranjament de l’enllumenat públic per
aconseguir una millora de l’eficiència energètica i aconseguir més estalvi en aquest sentit.
Així, en els 55 punts de llum del passeig dels Eucaliptus,
la plaça de l’Estació i l’aparcament de la planta fotovoltaica es van canviar, el mes de novembre passat, les reactàncies ferromagnètiques per unes d’electròniques més
eficients.
Aquesta actuació s’inclou en el projecte de millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat de
Caldes, iniciat fa quatre anys i emmarcat en el Pacte d’Alcaldes Contra el Canvi Climàtic, del que
Caldes en forma part.
La tecnologia que s’ha instal·lat és el sistema de telegestió que s’ha anat implementant i que fa
que Caldes obtingui una mitjana d’estalvi total d’un 40% a l’enllumenat públic del poble.
Aquesta tecnologia, consisteix en el control total del punt de llum, a través de la instal·lació d’uns
mòduls de radiofreqüència a cada fanal i l’ús d’un software específic, que permet la monitorització de les lluminàries. D’aquesta forma, el municipi fa una gestió més eficient i lògica de l’enllumenat, donant la llum necessària segons la vida i ús dels carrers, podent adaptar la il·luminació
en moments puntuals com festes locals, Nadal, etc. A més, es poden detectar els punts de llum
que no funcionen i fer un seguiment i control dels consums de manera remota i sense necessitat
de canviar els fanals actuals, ni fer obra civil.
Amb aquest sistema Caldetes es situa com un dels municipis més eficients de Catalunya i s’avança
a la pujada de l’energia anunciada fa uns mesos.
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La ràpida
intervenció a la fuita
de gas de les escoles
evita mals majors
n El passat 8 de gener, dia de retorn a les
aules després de les vacances de Nadal, es
va encendre l’alerta per una fuita de gas a
primera hora del matí, produïda pel robatori
d’uns 5 metres de tub de coure a les escoles
de Caldes. El professorat de l’Escola Bressol
municipal va alertar la Policia Local de la
forta olor de gas que es detectava just abans
d’obrir l’escola. Els agents policials s’hi van
traslladar i van comprovar que es tractava
d’una fuita produïda pel tall del tub sostret.
Ràpidament, es va posar en marxa un protocol de seguretat amb el desplaçament de
diverses dotacions de bombers i Mossos
d’Esquadra i es va activar el protocol d’evacuació de l’alumnat a altres equipaments
municipals fins a resoldre la situació. Els
24 nens i nenes de l’Escola Bressol els van
ubicar a la Sala Cultural, mentre que els 192
alumnes de l’escola de primària van ser traslladats al Pavelló.
Els treballs de coordinació del protocol
d’emergències els van realitzar, via telefònica, el delegat del Govern de la Generalitat,
Fernando Brea, i l’alcalde de Caldes, Joaquim
Arnó, desplaçat al lloc dels fets, on també hi
era present el regidor de Serveis Municipals,
Marcos Bláquez.
Abans del migdia, els equips d’emergències
van resoldre la situació i l’alumnat va retornar als centres escolars. Les investigacions
continuen el seu procés amb la revisió de
les imatges gravades els darrers dies per les
càmeres de seguretat instal·lades a la zona
dels centres escolars per a fer possible la
identificació dels infractors, després que
veïns de la zona han corroborat que feia un
parell de dies s’havien detectat sorolls estranys en el comptador del gas.
El mateix dia 8, els bombers van detectar una
altra incidència al canyer de Can Muntanyà, on
van comprovar els tubs del gas, que en aquest
cas no van ser sostrets però sí que estaven
punxats. En aquest cas però, no s’ha hagut de
lamentar cap incident al respecte.
L’Ajuntament de Caldes agraeix la ràpida reacció i actuació tant dels equips d’emergència,
direcció i professorat de les escoles com de la
Policia Local. Cal destacar que la reparació del
tub estava plenament solucionada 24 hores
després d’aquest fet, que podia haver estat un
mal major si la col·laboració de tots els agents
implicats no hagués estat l’oportuna.

Proper enviament de les
targetes de la zona blava
L’Ajuntament de Caldes procedirà
ben aviat a enviar, a través del
correu ordinari, les targetes de
la zona blava d’estacionament
de vehicles a tota la població.

BIBLIOTECA

Finalitzen els actes de commemoració del
20è aniversari de la Biblioteca Can Milans
agents implicats en aquest projecte: Ajuntament, associacions, entitats
i voluntaris. També les hi vol donar, molt especialment, als usuaris que,
dia rere dia, mostren la seva fidelitat vers la cultura i la lectura.
Així doncs, tanquem l’any amb molta satisfacció i encetem el 2014 amb
la mateixa il·lusió de seguir creixent i treballant per a la vila de Caldes.

n El 20 de desembre van concloure els actes de commemoració del
20è aniversari de la biblioteca amb el concert infantil i el sorteig dels
lots culturals de Nadal que es van repartir entre els seus usuaris. Enrere
queda un any ple d’activitats, bones experiències i molta feina que us
mostrem en fotografies. La biblioteca vol donar les gràcies a tots els

LES RECOMANACIONS DE CAN MILANS
El Maresme fantàstic: llegendes.
Ramon Coll Monteagudo
Sant Vicenç de Castellet: Farell, 2012.
El Maresme, comarca molt poblada des del neolític gràcies al seu
benigne clima, té un ric i ampli llegendari. En el present volum es
recullen les llegendes fantàstiques. Són les que ens parlen dels
éssers sobrenaturals, des de les encantades a les marededéus,
passant per bruixes, dimonis i fins i tot algun gegant. La vida espiritual dels nostres avantpassats, i també algunes de les seves
creences ancestrals, queden testimoniades, així com la geologia
fantàstica. L’autor n’està preparant la continuació amb un volum
sobre les llegendes històriques del Maresme, és a dir, amb una
visió de la història de la comarca vista des del món llegendari.
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El jovent prepara
el Carnaval 2014

Donastrak torna a l’activitat després de les festes de Nadal
n Donastrak, és el nom del grup de dones que cada setmana es reuneixen a l’edifici de l’Ajuntament per a desenvolupar el taller de manualitats que comprèn activitats ben diverses com fer ganxet i mitja,
puntes... Es reuneixen dues tardes a la setmana en una sala del quart pis
de l’Ajuntament i, de forma distesa, realitzen les seves labors plegades.
A més, Donastrak és un grup actiu en la vida cultural i d’oci de Caldes
i col·labora en diverses activitats com el berenar amb xocolata desfeta
que van oferir a tots els nens i nenes que van participar en el guarniment
i encesa de l’arbre de Nadal del passat 13 de desembre.

n L’Àrea de Joventut ha començat a programar, a través de l’Espai
Jove, totes les activitats que es celebraran durant el Carnaval. Com
ja és habitual en els darreres anys,
s’organitzen dos tallers que tenen
bona acollida entre els i les joves
del municipi i que compten amb
una bona participació en cada edició. Són el taller de construcció
de la Reina Carnestoltes, que es
realitzarà la setmana del 24 al 28
de febrer i el Taller de truites “No
saps què fer amb els ous?”, que tindrà lloc el Dijous Gras, dia 27 de
febrer. A més, l’Espai Jove participarà a la gran Rua de Carnaval de
dissabte, 1 de març, amb carrossa
i disfressa pròpies, enguany amb
coreografia inclosa! Animeu-vos a
participar!

T’agraden els
gegants?
Vols divertir-te i conèixer
el món geganter?
Vols formar part d’una
entitat gegant?

APUNTA’T ALS
GEGANTERS!
Truca al
600763096 (Roser)
Vine i prova-ho !!

Els de 3r de primària contacten
amb una escola d’Itàlia!

Cavalcada
de Reis

n Els nens i nenes de 3r de primària de l’Escola Sagrada Família partici-

n L’Ajuntament vol agrair to-

pen en un intercanvi amb l’Scuola Primaria Statale “Fabrizio De Andrè”
de Prato, de la regió de la Toscana. Durant els cursos 2009-10 i 2010-11,
les dues escoles van associar-se amb altres centres d’Europa per tal de
desenvolupar projectes educatius conjunts (Comènius).
En aquest cas, els objectius principals són conèixer altres alumnes i escoles
per tal de compartir i
valorar la nostra realitat. Hem començat
amb una presentació
de la nostra escola i
de la classe afegint
una foto i, també, un
correu electrònic on
els alumnes canten
una nadala en anglès.

tes les persones que han col·
laborat en l’organització dels
diferents actes de celebració
de les festes de Nadal i Reis. Especialment a les persones que
formen part de la Comissió de
Festes Nadalenques, que s’encarreguen de l’encesa de l’arbre
de Nadal, del Cagatió i de l’arribada dels Reis d’Orient al nostre municipi.
A totes elles, moltes gràcies per
la seva dedicació i esforç!
Molt bona feina!

tardes agradables de família o amics,
grans celebracions o una vetllada romàntica tot gaudint de la qualitat que
sempre ofereix el Pa i Cafè.
Si vols tastar la seva especialitat, demana una coca de Llavaneres, feta amb
l’amor i el caliu de la pròpia Cristina.

Una idea emprenedora al poble de
Caldes d’Estrac que no tanca cap dia
de l’any. Pots comprar els seus productes tant el 25 de desembre, l’1 de
gener o el dia que millor et convingui!
Sempre hi ha un lloc al Pa i Cafè pensat per a tu.

PA I CAFÈ
Al bell mig del poble, endinsat en els
seus carrers es troba el Pa i Cafè.
La Cristina, una noia jove i amb molta energia va trobar a faltar un lloc
on la gent pogués ajuntar-se i fer
amics en un ambient de caliu i què
millor que la sensació del pa calent
per crear aquest ambient. D’aquí va
sorgir la idea del Pa i Cafè.
A la seva fleca hi ha bona gent amb
la que pots compartir agradables
moments mentre revius l’aroma d’un
bon cafè o degustes tes exclusius,
sucs de tota mena acompanyats
d’entrepans, torrades o pastes típiques de bona qualitat.
La varietat de pastissos fa que puguis
escollir el moment que vols viure,
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10è aniversari de l’agermanament
amb Castelfranco di Sopra
n El passat 14 de desembre i inclòs en la programació de Santa Llúcia, va tenir lloc l’acte oficial de celebració dels 10 anys d’agermanament
amb la localitat italiana de Castelfranco di Sopra. La Sala Cultural va acollir aquest acte que
va consistir en diverses mostres d’agraïment
mutu entre els alcaldes de Caldes, Joaquim
Arnó i l’alcaldessa de Castelfranco, Rita Papi, i
la voluntat de continuar la relació entre ambdós municipis iniciada tot just ara fa 10 anys.
L’habitual intercanvi de banderes i els himnes
nacionals de Catalunya i Itàlia van posar el punt
final a aquest acte. Després d’una ballada de
sardanes, a càrrec de la Cobla Iluro, la comissió
organitzadora va oferir un dinar popular que va
reunir un centenar de persones, entre elles, la
comitiva italiana que ens va visitar.

Obertes les inscripcions
per a la 25a Cursa Popular
n El proper diumenge 2 de març tindrà lloc la
Cursa Popular, en l’any de celebració del seu
25è aniversari, motiu pel qual l’Ajuntament de
Caldes ha convocat un concurs de cartells per
a aquesta edició especial de la prova atlètica.
El 18 de febrer es van donar a conèixer el cartell guanyador i la seva autora, que ha estat
Sònia Jauset Piñera, de Valls (Alt Camp).
A banda, s’han obert ja les inscripcions per a la
Cursa Popular del 2014, que es poden realitzar
a través del web municipal i/o de Championchip. A la pàgina de l’Ajuntament de Caldes
(www.caldetes.cat) trobareu tota la informació per a participar-hi.

La Societat Verdaguer es reuneix a Caldes
n El dissabte 9 de novembre la Societat Verdaguer va celebrar a Caldes la sessió plenària de
tardor. Al matí va tenir lloc, a la Fundació Palau, la reunió preceptiva, durant la qual els assistents
van ser obsequiats per l’Ajuntament amb exemplars de la col·lecció “Caldae Aquae” i de la monografia Verdaguer i el Maresme; tot seguit, assistents i acompanyants van fer una visita guiada a les
exposicions de la Fundació. Havent dinat, la comitiva va recórrer la vila, parant especial atenció
als indrets amb ressons de Verdaguer, Apel·les Mestres i Maragall. La Societat Verdaguer, integrada
per catedràtics i investigadors universitaris i acadèmics de Catalunya, el País Valencià i les Illes
Balears, va néixer amb l’objectiu de promoure i dur a terme l’estudi i la difusió dels estudis literaris
sobre el segle XIX i, en particular, sobre Jacint Verdaguer.

GRUPS MUNICIPALS

President Mas: “Podem ser aliats de tothom, també de l’Estat espanyol, però
no som propietat de ningú, només dels catalans”
“Demanem coses elementals que gairebé cap país en
fase de progrés ha de demanar, i nosaltres hi estem
acostumats.”
“La proposta que recentment ha aprovat el Parlament és una oportunitat d’or per a Rajoy per a dialogar”. “Ja sabem que el procés que ha iniciat el poble
català es veu amb irritació des de Madrid, on no s’entén que neix de la voluntat popular”. “Fins ara, tot es
contesta amb un no: el no a la revisió de l’Estatut, el
no al Pacte Fiscal i el no rotund a què el poble català
pugui decidir el seu futur”. “Davant d’això, la pregunta
és: es pot dialogar amb el partit del no a tot?”. “Esperem resposta en pocs mesos”.

“La majoria del poble
català s’ha cansat de
nedar contra corrent i
hi volem nedar a favor”. “Volem viure tranquils i
volem ser un país normal, som un país que de manera sistemàtica i tossuda volem ser governats per
nosaltres mateixos i no per d’altres, i tot això en
un marc europeu, perquè ningú com nosaltres està
entrenat en compartir sobiranies”.
“Volem votar, i sense barallar-nos, perquè dos no
es barallen si un no vol”. “Un país normal és aquell
que no s’ha de barallar cada dia per les intromissions al seu govern, que no ha de defensar-se amb
ungles i dents quan li volen trencar el seu model
d’immersió lingüística”.

Pressupostos, diàleg i “canvi de xip”
Malgrat això, els dos grups vam reiterar el compromís mutu de “posar el comptador a zero” –començant per reconèixer públicament els errors comesos, presentar-ne i acceptar les disculpes corresponents i cancel·lar els litigis pendents. Això
suposaria un tarannà de diàleg que permetria plantejar acords amplis en allò que
sigui prioritari per al poble, sobretot en els grans temes de futur. Des de visions
diferents, lògiques en dos grups polítics de diferent ideologia, però amb respecte i lleialtat per ambdues parts, i per la nostra continuant exercint una oposició
responsable i constructiva, que implica –com escrivíem fa poc més d’un any– “no
només denunciar allò que s’ha fet malament, sinó també vetllar per la satisfacció
de l’interès general i per garantir el bon futur del municipi”. Si els compromisos es
compleixen, es pot facilitar, amb esforç per part de tots i l’exemple dels dos grups
municipals al capdavant, un nou model de convivència. Esperem que sigui així.

Dies passats el Grup Municipal PSC-PM rebia la proposta, per part del Govern municipal, d’acordar els pressupostos per al 2014 i presentar-los conjuntament.
Després de reflexionar-hi i d’acord amb l’Executiva local del PSC, vam mostrar la nostra disposició de diàleg, amb algunes condicions
de contingut i de formes, la principal de les quals era, i és, el compromís mutu
que exposarem seguidament. Fet això i posats al treball, vam constatar, primer,
que per motius pressupostaris era difícil portar a l’efecte les nostres propostes i,
en segon lloc, que hi faltava una previsió de mesures per resoldre l’endeutament,
tan important per a un futur molt pròxim; d’altra banda, a les altures de calendari
en què es produí la invitació, quedava molt poc temps per parlar i vam veure que
no hi hauríem pogut fer més que una simple modificació de partides amb canvis
molt menors. Tot plegat ens va moure a decidir votar no als pressupostos. Així
van comunicar-ho als portaveus del Govern municipal.

Grup Municipal PSC Caldes d’Estrac
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AGENDA D’ACTIVITATS DEL MES DE FEBRER DE 2014

8

Dissabte

12 del migdia, nou magatzem
municipal (antic escorxador)
Inauguració del nou
magatzem municipal
Organitza: Ajuntament de
Caldes d’Estrac
7 de la tarda, Sala Cultural
Ball
Organitza: Agrupació de
Pensionistes i Tercera Edat de
Caldes d’Estrac

9

Diumenge

11 del matí, Casal dels Avis
Taller de musicoteràpia
Organitza: Serveis Socials
(Ajuntament de Caldes
d’Estrac)
De 8 del matí a 3 del migdia,
esplanada de Can Muntanyà
Fira d’Antiguitats, Brocanters
i Col·leccionisme
Organitza: Ajuntament de
Caldes d’Estrac
12 migdia, esplanada de Can
Muntanyà
Sardanes
Organitza: Agrupació de
Pensionistes i Tercera Edat de
Caldes d’Estrac

13

Dijous

De 2/4 de 10 a ¾ d’11 del matí.
Casal dels Avis
Taller de moviment i
relaxació
Organitza: Serveis Socials
(Ajuntament de Caldes d’Estrac)

14

Divendres

6 tarda, Biblioteca Can Milans
HORA DEL CONTE:
“Capdepardals”.
A càrrec d’Ulldistret
Organitza: Biblioteca Can
Milans

15

Dissabte

11 del matí, Biblioteca Can
Milans
TROBADA DEL CLUB DE
LECTURA.
“L’herència de Wilt”, de Tom
Sharpe
Organitza: Biblioteca Can Milans
5 de la tarda, Sala Cultural
Sessió de cinema infantil
Organitza: AMPA Escola
Sagrada Família

15

Dissabte

7 de la tarda, La Fabriqueta
Acte públic informatiu
Organitza: Ajuntament de
Caldes d’Estrac

16

Diumenge

6 de la tarda, Sala Cultural
Concert de la Coral
d’Esparreguera
Organitza: Agrupació de
Pensionistes i Tercera Edat de
Caldes d’Estrac

20

Dijous

De 2/4 de 10 a ¾ d’11 del matí
Casal dels Avis
Taller de moviment i
relaxació
Organitza: Serveis Socials
(Ajuntament de Caldes
d’Estrac)

22

Dissabte

CARNAVAL
2014
De dilluns 24 a divendres 28 de febrer
CARNAVAL A L’ESPAI JOVE
TALLER DE CONSTRUCCIÓ DEL REI CARNESTOLTES
En Carnestoltes també arriba a l’Espai Jove. Participa-hi!
Dimecres 26 de febrer
Sortida a 2/4 de 6 de la tarda, de l’Ajuntament de Caldes
Rua de Carnaval del “Sortim de Casa”
Recorregut: pujada de l’Església, carrer Nou, carrer de la Mercè,
Riera, Carreró, Camí Ral, La Fabriqueta.
Organitza: Serveis Socials (Ajuntament de Caldes d’Estrac)
Dijous 27 de febrer
A partir de les 5 de la tarda
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 28 de febrer
RUA de les ESCOLES

7 h de la tarda, Sala Cultural
Ball
Organitza: Agrupació de
Pensionistes i Tercera Edat de
Caldes d’Estrac

Dissabte 1 de març
TROBADA DE LES CARROSSES i RUA DE CARNAVAL
Cal inscripció prèvia per optar als premis

23

Tot seguit a la Sala Cultural
BALL DE CARNAVAL amb DJ Domènec

Diumenge

12 del migdia, esplanada de
Can Muntanyà
Sardanes
Organitza: Agrupació de
Pensionistes i Tercera Edat de
Caldes d’Estrac

27

Dijous

De 2/4 de 10 a ¾ d’11 del matí
Casal dels Avis
Taller de moviment i
relaxació
Organitza: Serveis Socials
(Ajuntament de Caldes
d’Estrac)

28

Divendres

6 de la tarda, Biblioteca Can
Milans
Les festes populars:
“Carnestoltes”
Organitza: Biblioteca Can
Milans

Diumenge 2 de març
A les 6 de la tarda a la Sala Cultural
CARNAVAL INFANTIL
Dimecres 5 de març
A partir de les 8 del vespre a l’esplanada de Can Muntanyà
CREMA DE SA MAJESTAT CARNESTOLTES I SARDINADA
POPULAR
Col·labora: Associació de Pescadors
Per a més informació consulteu programa específic

