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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.

L’Ajuntament de Caldes ha aprovat el pressupost del 2014. No per 
habitual de cada any, aquesta notícia deixa de ser important. Es 
tracta, ni més ni menys, del catàleg de serveis, deures i obligacions 
que s’autoimposa l’administració municipal, buscant administrar 
el mandat de la ciutadania de la millor manera possible.

Ni hi és tot el que es vol ni hi falta tot el que es demana, senzillament 
es gestiona el que hi ha. Per tercer any consecutiu no s’han incrementat 
els impostos ni s’esperen grans recaptacions per les activitats 
immobiliàries i econòmiques. Tampoc hi ha massa diners per a les 
inversions i els que s’han aconseguit es destinen bàsicament a renovar 
quelcom tan important com l’escola pública on es formen els nostres 
infants i joves. La resta és el de sempre: ingressos ordinaris per a 
pagar despeses ordinàries, incidint, això sí, en fer tot el que es pugui 
per ajudar els qui ho passen més malament i més ho necessiten.

S’està fent un gran esforç per racionalitzar la despesa. Procurem no 
gastar en va i treure profit del que tenim.  Però no n’hi ha prou. La 
morositat de les administracions i d’alguns particulars està amagant 
la millora de la gestió perquè el superàvit que s’obté s’ha de dedicar 
a cobrir els ingressos que no arriben. Una pena, però és el que hi ha.

No voldria pas que les meves paraules sonessin pessimistes. Al contrari. 
Ens mou la il·lusió i l’afany de fer Caldes cada dia millor. Només pretenc 
situar el context en què ens movem. Ho vaig fer l’altre dia a l’acte públic 
i des del Govern que presideixo ho farem sempre que ens sigui possible. 

Aprofito per agrair els qui van venir, els qui van creure que saber 
més de Caldes i del que hi passa, bé pagava l’esforç de dedicar-hi un 
parell d’hores de dissabte a la tarda.  Encara dono més les gràcies 
als qui a més, hi van intervenir, preguntant o donant la seva opinió. 
Junts vam fer el millor que col·lectivament es pot fer:  fer poble!

Entre tots, segur que ho aconseguim!

Joaquim Arnó i Porras
Alcalde

Segueix l’actualitat municipal a

www.caldetes.cat
I a les xarxes socials:

Facebook: www.facebook.com/ajcaldetes
Twitter: @ajcaldetes

Instagram: @ajcaldetes
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En pORTADA

Més de 600 atletes a la 25a Cursa Popular
n La Cursa va revalidar diumenge pas-
sat l’èxit d’anys anteriors i va celebrar 
el seu 25è aniversari amb una edició 
plena de sorpreses per als aproxi-
madament 600 participants que van 
prendre part en la prova.
Una original parella d’animadores 
donava suport als corredors minuts 
abans del tret de sortida de la Cursa, 
que va donar com cada any l’alcal-
de, Joquim Arnó, acompanyat de la 
regidora d’Esports, Roser Alsina. Els 
aproximadament 600 corredors/es 
inscrits a la prova van iniciar així el cir-
cuit de 10 quilòmetres pel que trans-
corre la cursa i en poc més de mitja 
hora, va arribar el primer classificat, el 
maresmenc  Ibrahim Ezzaydouni, del 
FC Barcelona, que per quart any con-
secutiu, guanyava la Cursa Popular, 
amb un temps de 34’29”. Pocs minuts 
després arribava a meta la primera 
atleta femenina classificada, la Car-
la Moreno, del CA Laietània, amb un 
temps de 38’47”.
Aquesta 25a edició de la Cursa Popu-
lar va comptar amb sorpreses espe-

cials per a tots els participants, com 
la bossa del corredor, un sorteig amb 
regals gentilesa dels nombrosos col-
laboradors de la cursa i una botifar-
rada de la que van gaudir després de 
la seva arribada a meta. El servei de 
fisioteràpia també va ser un dels més 
sol·licitats en finalitzar la prova per a la 
relaxació dels músculs dels corredors, 
just abans del lliurament de premis a 
les diferents categories de la Cursa.

En aquesta 25a Cursa es van premiar 
totes les categories habituals de la 
prova i, amb motiu la coincidència 
amb el cap de setmana de Carnaval, 
es va premiar la disfressa més origi-
nal. També es van donar premis com 
el del darrer corredor participant, el 
dels corredors -masculí i femení- més 
grans i el més jove, a més del premis 
als primers classificats locals, Carles 
Casanova i Celina Cedro.
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ACTUALITAT

n La sessió plenària del mes de gener va aprovar, entre d’altres temes, el pressupost 
anual de l’Ajuntament per al 2014, que s’havia posposat per permetre la negociació dels 
seus continguts entre els grups municipals. La pròrroga, però, no ha estat suficient per 
aconseguir el consens i el pressupost s’ha aprovat finalment només amb els vots de CiU.

En total, els comptes municipals contemplen una previsió de 4.134.700€, que bàsica-
ment serveixen per fer front a les despeses de caràcter ordinari (serveis públics, vigilàn-
cia, neteja, subministraments, etc), les del personal necessari per a portar-les a terme 
(53 persones en total, la plantilla més curta dels darrers anys), les inversions inicialment 
previstes (arranjaments de la via pública, dotació de material, nou vehicle per a la poli-
cia, cablejat de fibra òptica) i, sobretot, per fer front a la morositat de l’administració i 
d’alguns particulars, que obliga l’Ajuntament a cobrir amb els seus estalvis els impaga-
ments que s’han anat produint.

pròximament, s’inclourà la reforma de l’Escola

El pressupost no inclou encara la dotació per a les obres de reforma de l’Escola, perquè 
el seu finançament no s’ha confirmat fins fa pocs dies. En total 620.000€ que la Junta de 
Govern inclourà ben aviat al pressupost i que farà que el total arribi als 4,7 M €.

prioritats socials i estalvi en la gestió

El pressupost aprovat centra les seves preferències en atendre les necessitat socials de 
la població (“cap nen sense beca de menjador”, per exemple) i les intervencions previs-
tes al carrer de la Mercè, Camí Nou i passejos,  a més de l’actuació principal a l’Escola. I 
és que enguany no s’han apujat els impostos ni s’ha increment la pressió fiscal. Els únics 
ingressos extres, a part dels provinents de les subvencions que s’aconsegueixin, seran els 
que s’obtinguin per la venda d’una parcel·la que l’Ajuntament havia obtingut, via conveni 
urbanístic, a la zona del costat del cementiri.

Aquest precisament va ser el motiu al·legat pel portaveu socialista, Miquel González, 
per a justificar el vot contrari del seu grup. Un pronunciament que va tenir especial 
interès a destacar que “no volia que signifiqués cap cop de porta contrari a les nego-
ciacions iniciades amb l’equip de govern per millorar la relació política entre els grups 
municipals”.

L’alcalde, Joaquim Arnó, parla clar i en referència al pressupost explica que “s’ha fet el 
més bé possible, repartint els ingressos que tenim, prioritzant l’atenció a les persones i 
fent front a activitats que, en la mesura del possible, generin riquesa i nou impuls a la 
població”. 

També lamenta que la morositat obligui a suplir els ingressos que no arriben i limiti 
l’opció de destinar més diners a les inversions. “Estem fent i farem el possible per solu-
cionar-ho”, diu Arnó, “ i en la mesura que ho aconseguim, potser podrem fer alguna cosa 
més de la que ara podem fer. De moment però, intentarem mantenir la ràtio actual de 
pagaments al voltant dels 30 dies”.

Arnó es va referir també a l’incompliment de les administracions com un altre dels pro-
blemes afegits amb els que ha de lluitar el municipi. En concret, es referia a la tan anun-
ciada obra de remodelació del passeig de Mar, que el Ministeri de Foment té paralitzada 
des de fa més de vint anys. “Han anunciat vàries vegades que les obres començaven, 
però la veritat és que mai ho han fet”, afegeix l’alcalde, “potser la bona fe dels nostres 
anteriors governants –en referència als governs municipals del PSC– els va portar a 
anunciar-ho, però crec que els van enganyar. Enguany, l’Ajuntament hi actuarà i quan 
arribi el projecte, si arriba, ja ho trobarem”, conclou Arnó.

Més de 4,1 milions de 
pressupost per al 2014
Ben aviat, però, s’ampliarà fins als 4,7 milions

n Amb el vot favorable dels regidors 
de CiU i el contrari dels del PSC (faltava 
una regidora), el Ple de l’Ajuntament de 
Caldes va demanar que el Govern de 
l’Estat atengui favorablement la petició 
que li ha adreçat el Parlament de Cata-
lunya perquè delegui les competències 
a fi de poder convocar la consulta al 
poble català, que s’ha fixat per al pròxim 
9 de novembre del 2014.

En la seva exposició, el portaveu de CiU, 
Àngel Rusiñol, va fer referència al text 
de la moció, tot argumentant que el 
que demana l’Ajuntament de Caldes no 
és altra cosa que els ciutadans i ciutada-
nes de Catalunya, primer puguin exercir 
el seu dret democràtic a decidir i que 
després, ja s’actuarà en conseqüència.  

Rusiñol també va fer menció a que a 
Caldes, la majoria de la societat civil ja 
ha manifestat la seva reivindicació del 
dret a decidir des de l’inici del procés 
de transició nacional i, en especial, amb 
la seva massiva afluència a la convoca-
tòria popular de la Via Catalana del pas-
sat 11 de setembre de 2013. 

Al seu torn, el portaveu del PSC, Miquel 
González, va mantenir el seu discurs en 
la línia oficial del seu partit i va argu-
mentar el seu vot contrari, dient que 
estaven d’acord amb la consulta però 
no amb la manera que s’està organit-
zant, “perquè el procés pot provocar 
una trencadissa important”, referència 
aquesta que va motivar que Rusiñol 
(CiU) els emplacés a “trencar” amb 
les directrius del partit i votar més en 
consciència. 

Joaquim Arnó va cloure el debat, recor-
dant que no és la primera vegada que 
l’Ajuntament de Caldes es pronuncia 
sobre el procés d’afirmació nacional ca-
talà i que segurament aquest tampoc 
serà l’últim cop. Va emplaçar tothom “a 
mantenir una lluita pacífica i democràti-
ca per aconseguir el reconeixement po-
lític, cultural i econòmic que la societat 
catalana demana, reclama i necessita”.

Ara, la moció aprovada es dirigirà al 
Govern Espanyol, als grups polítics del 
Congrés dels Diputats, al Govern de la 
Generalitat i al Parlament de Catalunya 
per a que actuïn en conseqüència.

L’Ajuntament 
demana que es 
pugui celebrar 
la consulta
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ACTUALITAT

Josep Rull (CDC) obre el cicle sobre el dret de decidir

n L’Ajuntament de Caldes d’Estrac obre 
aquest cicle de xerrades sobre el dret de 
decidir  per posar a l’abast dels ciutadans 
i ciutadanes la màxima informació possi-
ble sobre una de les qüestions més trans-
cendents actualment. La del nostre futur 
col·lectiu com a país, que passa per poder 
exercir un dels drets fonamentals de les 
persones i dels col·lectius, el “dret de de-
cidir”, mitjançant la consulta popular del 
pròxim 9 de novembre del 2014 o a través 
d’altres fórmules que es puguin plantejar.

Així, des del consistori s’està treballant per 
organitzar activitats informatives de la mà 
dels principals protagonistes d’aquest pro-
cés, ja siguin representants polítics de tots 
els partits, periodistes, jutges, economistes 
i/o esportistes, tots de reconegut pres-
tigi, que tinguin la possibilitat d’explicar a 
Caldes la seva visió particular, general i/o 
específica del que s’està fent i de les expec-
tatives de futur que se’ns presenten. L’Ajun-
tament de Caldes en sessió plenària ja ha 
pres diversos acords que van en la matei-
xa línia. El darrer, el passat mes d’octubre, 
quan va aprovar donar suport al procés 
iniciat pel Govern de la Generalitat i pels 
partits polítics i entitats socials adherits, de 
demanar autorització al Congrés de Dipu-
tats per a poder convocar la consulta ciu-
tadana el pròxim 9 de novembre.

A través de la Regidoria de Participació 
Ciutadana, l’Ajuntament caldenc ha obert 
a les entitats la possibilitat de participar 
activament d’aquest cicle, amb aporta-
cions sobre conferenciants, temàtiques o 
activitats que puguin afavorir l’objectiu de 
l’activitat proposada.

El primer acte que va obrir el cicle va te-
nir lloc el passat 8 de març,  a càrrec de 
Josep Rull, diputat i secretari d’Organit-
zació de CDC, que amb el títol “Sí, vull”, 
va fer un repàs de la situació política ac-
tual i va detallar els arguments del seu 
partit per a defensar el que anomenen 
Triple Sí : “Sí vull decidir, Sí vull votar, Sí 
vull la independència”.

El 26 de març , el periodista i fundador 
del diari electrònic Vilaweb, Vicent Par-
tal, presentarà el seu llibre “A un pam 
de la Independència”, acte del qual us   
n’oferirem un resum en la pròxima edi-
ció del Portada.
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ACTUALITAT

n L’Ajuntament de Caldes d’Estrac ha apro-
vat per unanimitat interposar conflicte en 
defensa de l’autonomia local  i contra la 
Llei de “racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local (LRSAL)” promulga-
da pel Govern Espanyol del Partit Popular 
que preveu l’aplicació d’una sèrie de mesu-
res que, sota l’excusa de la racionalització, 
en realitat el que fan és desnaturalitzar 
l’autonomia municipal, eliminant el princi-

L’Ajuntament, en contra de la Llei de 
Racionalització del Govern Espanyol

n La sessió extraordinària de l’Ajuntament del passat 3 de març, 
va aprovar dues modificacions del Pla General d’Ordenació Ur-
bana de Caldes que significaran la respectiva conclusió de sen-
gles tramitacions iniciades fa un parell d’anys per decisió del pro-
pi Plenari a iniciativa del Govern Municipal.
Per una banda, es va donar llum verda al Text Refós que afecta 
el subsòl de l’esplanada de Can Muntanyà i que recull totes les 
prescripcions urbanístiques, administratives i legislatives necessà-
ries per a que es pugui portar a terme el projecte, que en el seu 
moment ja va aprovar la Junta de Govern Local, de construcció 
d’un aparcament per a més de 100 vehicles i d’un espai amb locals 
compatibles per a l’ús comercial. El Ple ja en va fer l’aprovació ini-
cial el 29 d’octubre del 2012 i la Comissió Provincial d’Urbanisme 
va emetre el seu darrer dictamen l’11 de desembre del 2013. 
Igualment, el Ple també va enllestir la modificació del Pla General 
en el sector de Can Solé de baix, que inclou l’aprovació d’un nou 

Text Refós que completa la tramitació iniciada amb l’aprovació 
inicial el 22 de juliol del 2003, fa més d’onze anys.
Aquest acord feia referència a l’anomenat Pla Estratègic de Caldes 
que proposava la creació d’un centre complementari a d’altres 
que ja hi ha al municipi, que disposés d’instal·lacions modernes 
per allotjar i donar serveis a altres segments del mercat turís-
tic, en especial l’esportiu i el de petites reunions i convencions, 
aconsellant la finca de Can Solé de baix com la més adequada.
Els objectius de la modificació segueixen essent els de fer com-
patible el desenvolupament urbanístic de la zona amb la preser-
vació dels valors arquitectònics tant del xalet de Can Solé com 
dels jardins que l’envolten.
Amb l’adopció d’aquests dos acords, l’Ajuntament de Caldes vol 
seguir avançant en el desenvolupament sostenible del munici-
pi, aportant iniciatives que millorin el model actual amb pols 
d’atracció econòmica i de creació de llocs de treball.

Canvis urbanístics per poder construir al subsòl de l’esplanada 
de Can Muntanyà i per reformar l’edificabilitat de Can Solé

pi de subsidiarietat i proximitat, imposant 
mecanismes de control que porten a una 
dependència jeràrquica gens recomanable 
per a l’interès dels ciutadans.
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac com-
parteix així la iniciativa amb molts altres 
ajuntaments (la majoria), en coordinació 
amb els quals s’ha plantejat que els plens 
adoptin aquest  acord d’iniciació de for-
malització de conflicte, ja que perquè tal 

demanda sigui viable, cal que la presentin 
almenys una setena part dels municipis que 
representin, com a mínim, una sisena part 
de la població oficial de tot el territori.

L’Ajuntament s’afegeix així als centenars 
d’ajuntaments de tot l’Estat perquè es de-
rogui aquesta Llei, per considerar-la injusta 
i, d’acord amb les estadístiques facilitades 
pel mateix Govern Espanyol, totalment in-
justificada per a combatre el deute públic: 
del deute públic de l’Estat, el 80% corres-
pon al deute del Govern, un 15 % a les au-
tonomies i sols un 5% del deute públic cor-
respon als ajuntaments de tota Espanya.
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ACTE pÚBLIC

n Davant d’un auditori força nombrós que incloïa representants 
d’entitats i de partits polítics, el passat dissabte 22 de febrer, l’al-
calde va fer un substanciós i ampli repàs de l’actualitat municipal 
amb ajuda de mitjans audiovisuals i comptant també amb la par-
ticipació del concurrents, que varen poder preguntar després de 
l’exposició inicial de Joaquim Arnó.

L’alcalde es va esforçar a explicar l’impacte positiu que han tingut 
en les finances municipals, el conjunt de mesures d’estalvi que 
s’estan aplicant en els darrers dos anys. Malgrat que comptable-
ment l’Ajuntament figuri com a endeutat, s’ha tancant  l’exercici 
del 2013 amb un superàvit de més de mig milió d’euros, que per 
llei s’han aplicar a eixugar deute. Un deute que en el cas de Cal-
des ve motivat principalment per la manca de pagament de les 
obligacions econòmiques contretes per part de l’Administració i 
també per raó de la morositat d’alguns particulars.

Malgrat en els darrers exercicis s’hagin reduït les despeses i s’ha-
gin incrementat els ingressos sense pujar la pressió fiscal a la ciu-
tadania, l’Ajuntament continua amb unes finances precàries que 
no li permeten fer front a totes aquelles inversions que voldria i 
que segurament caldria. L’alcalde va citar aquests arguments i a 
més va enumerar un llistat d’actuacions que s’han dut a terme 
durant els darrers anys, que van en aquesta direcció.

Així, Joaquim Arnó va explicar alguns dels majors ingressos ob-
tinguts, gràcies a una evident millora de la gestió municipal, com 
per exemple els de la zona blava (quasi 200 mil €/any), els de 
l’explotació de la xarxa de clavegueram (també uns 200 mil €/
any), els del lloguer del magatzem municipal per part de l’empre-
sa que recull la brossa (180 mil €), a més dels que s’han obtingut 
per la reforma de les concessions municipals.

En el capítol d’optimització dels recursos, l’alcalde va recordar 
que actualment a l’Ajuntament hi treballen 44 persones, quan 
al 2006 n’hi havia 66 en plantilla i que els sous dels polítics, ar-
gument sovint usat per bescantar la seva feina, actualment no 

representen més del que es pagava abans al gerent municipal, 
càrrec aquest que va ser abolit per l’actual govern municipal.

Arnó va fer també especial èmfasi que aquesta racionalització en 
cap cas ha significat reducció del servei ni disminució de l’aten-
ció als ciutadans. “A Caldes no hi ha cap nen que passi gana” 
o com a mínim que se’n tingui constància –va dir l’alcalde–, en 
al·lusió a la feina de suport a les famílies més necessitades que 
s’està fent des de l’Àrea de Serveis Socials, que ha viscut una molt 
profunda reestructuració i millora d’efectius personals i recursos 
des de la pràcticament inexistent estructura que hi havia ara no-
més fa sis o set anys. 

Després d’aquest ampli repàs, l’alcalde també va mencionar 
els projectes de millora de vies urbanes que ja s’han iniciat al 
carrer de la Mercè i que continuaran al Camí Nou, Cementiri, 
Lluís Companys, passeig dels Anglesos i passeig de Mar, entre 
d’altres. Totes, seran actuacions que està previst finançar amb 
fons propis provinents d’estalvi, ja que la dotació total de la 
subvenció més important que Caldes rebrà en els pròxims anys, 
el PUOSC, d’uns 500 mil €, es destinarà íntegrament a la refor-
ma de l’Escola pública.

Una reforma del tot necessària que comptarà també amb l’aporta-
ció del Departament d’Ensenyament de 120 mil € que farà possi-
ble que per primera vegada en 40 anys,  l’escola sigui objecte de la 
reforma que el benestar de l’alumnat requereix.  Segons l’alcalde, 
el projecte d’obres ja està aprovat pel Departament i compta amb 
la conformitat de la comunitat educativa, que si tot va com ha 
d’anar, veurà com les obres començaran l’estiu vinent.

Com va dir Joaquim Arnó, aquesta ha estat sens dubte la més 
important de les decisions polítiques que ha pres el Govern 
municipal en els darrers temps, ja que ha significat prioritzar 
la qüestió educativa a qualsevol altra de les que es podien 
afrontar amb la subvenció que atorga el PUOSC de la Gene-
ralitat de Catalunya.

L’estat de les finances, 
les obres a la via pública 

i la reforma de l’Escola 
centren la compareixença 

pública de l’alcalde
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BREUS

n En els darrers dos anys s’ha reduït al nos-
tre municipi més d’un 22% de delictes i fal-
tes penals, segons les darreres dades ob-
tingudes a través de l’Àrea Bàsica Policial 
(ABP) dels Mossos d’Esquadra de Mataró, 
a la que pertany Caldes. Segons aquestes 
dades, Caldes és el poble amb més reduc-
ció de delictes i faltes penals respecte als 
municipis –Argentona, Cabrera, Mataró, 
Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de 
Montalt– que també pertanyen a aquesta 
comissaria dels Mossos de Mataró.

Cal destacar les dades registrades en ma-
tèria de seguretat durant l’any 2013 respec-

n Com ja us vàrem avançar en anteriors edicions, el passat 10 de febrer van començar les obres al carrer de la Mercè, una actuació 
que consisteix en la renovació del paviment actual d’aquesta via, la substitució de la canonada d’aigua potable per una de PVC (l’ac-
tual era de fibrociment), la renovació de l’enllumenat públic (s’ha canviat de vorera) i petites actuacions de condicionament de la 
xarxa de clavegueram (recollida d’aigües).

Aquestes obres han comportat el tancament del carrer, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 7 de la tarda. També han ocasionat 
algunes modificacions en la línia de transport C21, així, s’ha anul·lat la parada del carrer Lluís Companys i la del cementiri i se n’han 
habilitat dues de noves, una a la cruïlla del carrer Major amb el carrer de la Mercè i la segona, a la intersecció entre la carretera de 
Sant Vicenç i el carrer de la Fornaca.

Les obres del carrer de la Mercè, en marxa

Nou RegIDoR 
soCIalIsta a 
l’ajuNtameNt
n Pere Claver Muntells va pren-
dre possessió del seu càrrec de 
regidor del Grup Municipal del 
PSC en el darrer Ple celebrat el 
27 de gener. El nou regidor subs-
titueix al que fins ara havia es-
tat portaveu del seu grup, Sergi 
Saurí, que havia renunciat al seu 
càrrec per motius professionals. 
Pere Claver torna així a l’Ajunta-
ment, després d’haver estat re-
gidor en l’anterior mandat.

Caldes, 
capdavantera 
en seguretat 
a la comarca

te a l’any anterior. Els delictes a Caldes han 
passat de 114 (any 2012) a 78, amb una re-
ducció de més d’un 31,5%. En aquest sentit, 
cal destacar la reducció de més d’un 66% 
dels delictes en seguretat personal contra 
les persones, i més d’un 28% en seguretat 
contra el patrimoni. 

Les dades obtingudes són les millors de 
totes les poblacions (Argentona, Cabrera 
de Mar, Mataró, Sant Andreu de Llavane-
res i Sant Vicenç de Montalt) que perta-
nyen a l’ABP dels Mossos de Mataró, on 
estem nosaltres inclosos, i possiblement 
no ens equivoquem afirmant que són de 
les millors de tota Catalunya. 
La instal·lació de les càmeres de vigilància  
destaquen en l’obtenció d’aquests resul-
tats, però també cal afegir la tasca policial 
que realitzen els agents de la Policia Local 
de Caldes, que aconsegueixen una valo-
ració per damunt de la resta de policies 
locals en el seu servei de policia de proxi-
mitat, que es coneix com a tasca Preven-
ció-Ajuda-Protecció i Informació (PAPI).
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n La primera sentència que s’ha dictat sobre 
les demandes que van presentar individual-
ment una dotzena de veïns de Caldes afectats 
per l’estafa de les accions preferents subscri-
tes a Bankia –abans Caixa Laietana– ha donat 
la raó a l’afectat i obliga a l’entitat a retornar 
el valor negociat, en aquest cas, 32.000 €  i a 
més, a pagar els interessos legals i la quantia 
dels costos processals.

Es tracta d’una primera sentència que proba-
blement obrirà el camí a les altres que s’han 
interposat gràcies a la intervenció de l’Ajunta-
ment de Caldes i en concret del seu alcalde, 
Joaquim Arnó, que des del primer moment 
(juny del 2012), es va posar al costat dels 
afectats i va intercedir en el conflicte, facili-
tant-los recolzament moral i suport jurídic en 
forma d’un gabinet especialitzat (BBS Advo-
cats).

Ara, el Jutjat de Primera Instància de Mataró 
que ha tractat aquest cas, ha declarat la nul-
litat del contracte de compra de les partici-
pacions preferents, aplicant el criteri de l’er-
ror en el consentiment de l’actuació per part 
de l’afectat i per l’incompliment de les obliga-
cions contractuals de l’entitat financera d’in-
formar degudament de les característiques i 
riscos de l’operació contractada.

La sentència dictada fa un relat detallat del 
procés seguit per a la venda de les preferents 
i demostra de manera clara que va existir en-
gany, ja en cap moment es va explicar a l’afec-
tat el detall i les característiques del produc-
te financer, ans al contrari, se li va fer veure 
que n’estava adquirint un sense risc i  amb ren-
dibilitat més alta que la d’un dipòsit a termini. 

L’alcalde Joaquim Arnó, quan ha conegut la 
sentència ha expressat la seva satisfacció per-
què segons diu “es tracta d’un tema que sem-
bla mentida que s’hagi pogut patrocinar des 
d’una entitat financera que ha abusat de ma-
nera descarada de la bona fe dels seus clients, 
tots gent senzilla i normal que l’única cosa 
que van fer va ser seguir els consells dels seus 
gestors bancaris en relació als seus estalvis”.

Joaquim Arnó també s’ha mostrat content 
d’haver pogut ajudar a tots els afectats que 
ho han demanat, tot esperant que a partir 
d’ara arribin noves sentències igualment favo-
rables a la resta dels ciutadans de Caldes que 
han interposat recurs.

Un veí de Caldes 
guanya el plet sobre 
les preferents. 
Bankia condemnada 
a pagar
La intermediació de l’Ajuntament, 
decisiva per plantejar i resoldre el cas

S’inaugura un nou equipament 
a l’antic escorxador
Acull espais per a les entitats i el magatzem de la Brigada 
Municipal

n El president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, i l’alcalde de Caldes,  
Joaquim Arnó, van inaugurar el passat 8 de febrer les noves instal·lacions del magat-
zem municipal, un edifici dissenyat amb diversos espais que donen cabuda a les dife-
rents necessitats de la Brigada Municipal, i que també funcionarà com a equipament 
per a les entitats locals. 

El president, acompanyat del diputat de Promoció Econòmica i Ocupació, Joan 
Roca, va ser rebut per l’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó i els alcaldes d’Arenys de 
Mar i Arenys de Munt, a més de la resta de regidors del Govern Municipal. Un cop 
signat el Llibre d’Honor de l’Ajuntament, es van desplaçar al magatzem per fer la 
tradicional tallada de cinta i fer una visita guiada pel nou equipament, on l’esperaven 
el portaveu de l’oposició local, Miquel González i altres regidors del seu grup, a més 
de representants de les entitats locals i públic en general.

Durant la visita, el president va destacar que “la inauguració d’equipaments com 
aquest, posa de manifest que en temps de dificultats econòmiques hem de tenir el 
cap serè i fer projectes que beneficien els pobles i els seus ciutadans” i ha recordat 
que precisament  “ la nova llei de la reforma local (ARSAL) pretén el contrari perquè 
no respecta les decisions lliures i democràtiques dels equips de govern locals sinó 
que vol que les decisions vinguin imposades de fora i, en definitiva, surtin projectes 
pitjors i més cars”. Per la seva part, l’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó, va explicar  que 
“aquest ha estat un projecte difícil que ha costat molt esforç i que s’ha pogut fer 
realitat gràcies al suport econòmic de la Diputació, una administració que mai deixa 
desemparats els pobles als que dóna assistència”.

Fa un parell de mesos que la Brigada Municipal fa ús del nou equipament, que dis-
posa d’unes instal·lacions adequades a la feina que desenvolupa i que estan adap-
tades a les seves necessitats. El material de mobiliari urbà s’ha retirat d’altres espais 
municipals i ha quedat centralitzat aquí. El magatzem també dóna cabuda, des de fa 
algun temps, a la feina de l’empresa concessionària del servei de recollida de residus, 
que procedeix a la neteja dels contenidors en aquest edifici. A més de donar servei 
a la Brigada Municipal d’Obres i Serveis, el nou equipament també està pensat per a 
que l’utilitzin les entitats de Caldes. Per això, compta amb una sala polivalent que es 
posarà a disposició de les associacions i entitats locals.
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Because I’m happy!
n Durant el mes de febrer, tota la comu-
nitat educativa ha estat protagonista de 
l’elaboració d’un vídeo. Aquest vídeo és 
una adaptació de la cançó “Happy”, de 
Pharell Williams. Alumnes, mestres, pares 
i la resta de professionals de l’Escola han 
participat en l’enregistrament del vídeo 
on només havien de mostrar alegria ba-
llant al ritme de la música. Ha tingut molt 
d’èxit. Des de l’Escola, volem agrair a tot-
hom la seva participació.

Podeu trobar el vídeo al bloc de l’escola, 
blocs.xtec.cat/direccioceipsagradafamilia

n El 30 de gener del 2014 vam celebrar el dia de la No Violència i la Pau. A primera hora tots els 
nens i nenes es van dirigir al gimnàs on vam assistir a la lectura per part dels mestres de poemes, 
cançons i discursos de personatges com Joana Raspall, John Lennon o Martin Luther King.

A continuació es va preparar un mural amb el colom de Picasso on els nens i nenes van partici-
par deixant les seves mans pintades en defensa de la pau. Aquest mural es troba a l’entrada de 
l’escola. Per veure més imatges, us convidem a visitar el bloc de l’escola (blocs.xtec.cat/direccio-
ceipsagradafamilia).

L’Escola celebra el dia de la Pau

Caldes convoca la 
fase local de la XXXI 
Mostra Literària 
Els treballs es poden presentar fins al 4 
d’abril i el veredicte es farà públic l’11 de 
maig (6 de la tarda) a l’Ajuntament

Tot és a punt per a una nova edició de la 
Mostra Literària que organitza l’Àrea de Cul-
tura. Els treballs, de temàtica lliure, hauran 
de ser en català, individuals i inèdits, i es 
poden presentar fins al 4 d’abril  a l’Ajunta-
ment de Caldes d’Estrac. Només el primer i 
l’accèssit de cada grup i modalitat de la fase 
local passaran a la fase comarcal, excepte en 
el grups A1 i A2, en que només ho farà el 
primer premi de cada modalitat.

Enguany es repartiran els participants en set 
grups d’edat en les següents categories:

•  Categoria A1: de 6 a 7 anys.

•  Categoria A2:  8 anys.

•  Categoria B: de 9 a 11 anys.

•  Categoria C: de 12 a 14 anys.

•  Categoria D: de 15 a 18 anys.

•  Categoria E: de 19 a 25 anys.

•  Categoria F: de 26 anys en endavant

Cadascun d’aquests grups podrà presentar 
els seus treballs dividits en dues modalitats, 
segons si són obres de prosa o de poesia. 
Només s’acceptarà una obra per categoria, 
modalitat i participant. El veredicte del jurat 
es farà públic durant un acte que se celebra-
rà el pròxim 11 de maig, a les 6 de la tarda, a 
la Sala Cultural (edifici consistorial). 

Per a aquesta convocatòria, l’Ajuntament de 
Caldes compta amb la col·laboració impres-
cindible de l’Escola Sagrada Família i l’Escola 
Bressol municipal, amb l’objectiu clar de fo-
mentar la lectura, l’escriptura i la creativitat 
entre l’alumnat caldenc.

Podeu consultar les bases completes de la 
Mostra Literària 2014 a les oficines muni-
cipals, així com al web de l’Ajuntament de 
Caldes, www.caldetes.cat.
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Del 5 fins al 16 de maig es podran presentar les 
següents sol·licituds:

• Ajuts Individuals de Llibres i Material Escolar, per a 
infants i joves empadronats a Caldes  i escolaritzats en 
centres públics i/o privats concertats d’educació infantil, 
primària i secundària, que es trobin en una especial si-
tuació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

• Ajuts Individuals de Casals i Campus d’Estiu, adreçats 
a infants empadronats a Caldes  i que participin en casals-
campus d’estiu del municipi. 

• Ajuts Individuals de Suport a les Activitats Escolars 
a l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), per a joves 
empadronats a Caldes  que cursin l’ESO en centres pú-
blics o privats concertats.

Del dia 30 de juny a l’11 de juliol es podran presentar les 
sol·licituds referents a:

• Ajuts Individuals de Menjador Escolar. Aquesta con-
vocatòria es regirà per les bases reguladores específiques 
que publiqui el Consell Comarcal del Maresme, en relació 
però, als infants i joves empadronats a Caldes d’Estrac 
escolaritzats en centres públics i/o privats concertats 
d’educació infantil, primària i secundària, que es trobin 
en una especial situació familiar amb necessitats socials 
i/o econòmiques.

Les bases de la convocatòria  i els diferents impresos de sol-
licitud dels ajuts es poden consultar i descarregar al web 
municipal, www.caldetes.cat o bé a l’Ajuntament, a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà de (OAC), situada als baixos de l’edifici, 
en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

L’àREA D’EDUCACIó oBRE LA 
ConvoCAtòRIA DE SoL·LICItUD 
DELS AJUtS ESCoLARS 2014-2015

El nou Pla Local de 
Joventut, a punt
n En els pròxims mesos es durà a aprovació del Ple de l’Ajunta-
ment el nou Pla Local de Joventut, que haurà de definir les polí-
tiques municipals de joventut a Caldes durant els pròxims anys.

Atesa la situació canviant de la societat, en els últims mesos s’ha 
elaborat una nova anàlisi de la realitat juvenil per poder-hi adap-
tar els projectes i accions que es plantegin.

Servei d’Informació i 
Assessorament Juvenil 
a l’Espai Jove
n Perseguint l’objectiu de facilitar els processos d’apodera-
ment dels joves del municipi, l’Àrea de Joventut, a través de 
l’Espai Jove, potencia el Servei d’Informació i Assessorament 
Juvenil. En aquest espai, els i les joves poden sol·licitar infor-
mació i assessorament sobre aquells àmbits que els preocu-
pin (formació, ocupació, habitatge, salut...)

Arran de la visita al Saló de l’Ensenyament, a l’Espai Jove es 
disposa actualment de tota la informació referent als diver-
sos itineraris formatius existents del sistema educatiu català. 
Si no saps què estudiar o quin vols que sigui el teu itinerari, 
demana’ns informació i t’assessorarem!

Les properes accions que es duran a terme, emmarcades dins 
el nou PLJ, seran sobretot de caràcter formatiu i ocupacional, 
com el projecte “Fent Camins” que, a través de la formació en 
l’àmbit de la jardineria i l’orientació laboral, combinarà accions 
d’aprenentatge i servei per a la recuperació del medi natural de 
Caldes d’Estrac, en concret, del Parc de Can Muntanyà.

Darrerament s’han desenvolupat diferents  activitats a l’Espai 
Jove, ampliant els recursos disponibles per a gaudir de bo-
nes tardes en bona companyia a l’equipament juvenil. A tall 
d’exemple, com cada any, els i les joves han estat els encar-
regats de construir el Rei Carnestoltes del poble, s’ha realit-
zat el ja tradicional Concurs de Truites de Dijous Llarder, en el 
que van participar una vintena de joves, amb premi especial a 
la millor truita. Per aquesta activitat s’ha comptat amb la col-
laboració de comerços com Agrobotiga Can Majó, Carnisseria 
Anna Solà, Carnisseria Can Piu, Ca l’Adela, Fruites i Verdures M. 
Àngels, Peixateria La Xarxa i Pesca i La Mar Salada.

Estigueu atents/es a noves propostes que s’estan programant, 
com més cursos formatius i ocupacionals, i accions lúdiques 
com el Taller de Crepes, Campionat de Futbolí Jove, Torneig de 
Futbol Juvenil...
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n  Divendres 7 de març començà la 20a 
Pesolada a set restaurants de Caldes d’Es-
trac, amb menús que s’elaboren amb el 
pèsol de la floreta o garrofal com a prota-
gonistes d’aquest certamen gastronòmic, 
plenament consolidat. Algunes d’aquestes 
receptes es van degustar ahir al vespre en 
l’acte d’inauguració de l’edició d’enguany 
de la Pesolada, que va anar a càrrec del 
conseller d’Agricultura, Josep M. Pelegrí i 
de l’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó.

L’acte –celebrat al restaurant Marola, de 
Caldes d’Estrac– el va organitzar l’Asso-
ciació de Restauradors i Hostalers locals i 
va aplegar representants de diversos sec-
tors vinculats al turisme i la restauració, 
a més de diferents càrrecs polítics, entre 

BREUS

L’Anna regenta, des de fa quatre anys,  
la carnisseria del Mercat Municipal. 
Amb ella, ja són quatre les genera-
cions familiars d’aquest establiment 
que té el seu origen cap als anys 20.
Inicialment, en aquesta carnisseria 
s’hi podia comprar vedella i xai. Amb 
el pas del temps, però, l’oferta s’ha 
ampliat i avui l’establiment permet 
escollir, a més de vedella i xai, entre 
pollastre, porc i embotit, tot de pri-
mera qualitat. 
En els darrers anys, l’Anna Solà ha 
actualitzat la botiga quant a imat-
ge. Així, l’Anna ofereix entre l’àm-
plia varietat de producte, tot tipus 
de derivats de la carn –reconeguda 
vedella de Girona– i pollastres, tots 

CARNISSERIA ANNA SOLÀ

ells ecològics. A més, s’hi poden 
adquirir elaborats diversos com ara 
els arrebossats, les croquetes i/o 
hamburgueses. Una aposta segura 
pel comerç de proximitat i la quali-
tat tant de les diferents carns com 
dels productes elaborats amb cura i 
amor per la feina artesana, respec-
tant la tradició i incorporant-hi ele-
ments d’avui.

Trobareu la Carnisseria de l’Anna 
Solà a l’interior del Mercat Munici-
pal, en horari de dilluns a dissabte 
de 8 a 14 hores o bé podeu trucar al 
tel 93 791 01 04 i fer la vostra coman-
da. Si ho preferiu, l’Anna us ofereix 
el servei a domicili, gratuït.   

El conseller Pelegrí i l’alcalde donen 
el tret de sortida de la 20a Pesolada 

ells, l’alcalde de Caldes d’Estrac, Joaquim 
Arnó; els diputats maresmencs, Benet 
Maimí  i Salvador Milà; i el president del 
Consell Comarcal del Maresme, Miquel 
Àngel Martínez.

La Pesolada de Caldes d’Estrac és l’esde-
veniment gastronòmic al voltant del pèsol 
amb més trajectòria de tots els que s’or-
ganitzen al Maresme. Així ho va explicar 
el president de l’Associació de Restaura-
dors i Hostalers de Caldes d’Estrac, Josep 
Navarro, qui va destacar l’esforç realitzat 
durant aquestes 20 edicions de la Peso-
lada per part del sector de la restauració 
local, “que ha apostat per mantenir un 
certamen plenament consolidat, després 
d’haver patit crisis econòmiques potents 
com aquesta darrera”.  Navarro –que tam-

bé és president del Gremi d’Hostaleria de 
Mataró i Maresme– també va reivindicar 
Caldes d’Estrac com a municipi pioner 
en l’organització d’aquesta ineludible cita 
gastronòmica, que també és el primer que 
enguany obre el cicle de pesolades que es 
celebren a la comarca, com va explicar el 
president del Consorci de Turisme Costa 
de Barcelona-Maresme, Jaume Borrell.

L’alcalde de Caldes d’Estrac, Joaquim Arnó, 
va refermar la voluntat de continuar treba-
llant en col·laboració amb el sector de la 
restauració local en pròximes edicions de 
la Pesolada. El conseller Pelegrí, va enco-
ratjar a obrir noves expectatives d’aquesta 
cita gastronòmica de Caldes, que “passen 
per aprofitar les qualitats nutricionals del 
pèsol, fer-lo  un producte de proximitat i 
obrir-lo a l’exterior”. En aquest sentit,  Pele-
grí va destacar les tasques que es desenvo-
lupen des del Departament per aconseguir 
un segell de qualitat per a alguns produc-
tes, que podria ser perfectament adequat 
per a la varietat de pèsol de la comarca, co-
neguda com “la perla verda del Maresme”.
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Fira Playmòbil a 
La Fabriqueta
n El cap de setmana del 15 i 16 d’octubre, les instal·lacions de 
La Fabriqueta van acollir la Fira Playmòbil, amb una gran expo-
sició de diorames i un concurs. La fira va comptar amb una gran 
afluència de públic durant els dos dies que va durar l’exposició, 
que va mostrar una variada representació de construccions fe-
tes amb extenses gammes de playmòbil.

terra del parc de 
Can Muntanyà 
per al roure del 
tricentenari 
n L’alcalde, Joaquim Arnó, i la regi-
dora de Cultura, Roser Alsina, van 
recollir la terra que l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac va aportar al 
roure del Tricentenari, que es va 
plantar el 2 de març a la muntanya 
de Montserrat, amb la voluntat de 
simbolitzar un enfortiment dels 
valors que ens defineixen com a 
poble, en l’any de commemoració 
del Tricentenari de 1714.
La muntanya de Montserrat és un 
dels símbols naturals i culturals 
més importants del patrimoni 
de Catalunya. Dins del programa 
d’actuacions del Tricentenari es va 
celebrar aquest acte simbòlic que 
va consistir en plantar el roure del 
Tricentenari, un arbre tradicional-
ment arrelat a la nostra terra. Per 
fer-ho es va comptar amb la col-
laboració de tots els ajuntaments 
de Catalunya, que van aportar un 
grapat de terra del seu poble que 
va servir per plantar l’arbre.
D’entre tots aquests municipis, 
Caldes d’Estrac va recollir uns 
dies abans la terra que va servir 
per aconseguir el vigor del futur 
simbolitzat en el roure, la força 

del qual ha de sobreviure moltes 
generacions. La recollida d’aques-
ta terra es va fer al parc de Can 
Muntanyà, en concret, al Mirador 
de l’11 de setembre, un racó del 
parc lligat a la història de Caldes 
d’Estrac i indret estratègic en el 
desenvolupament del Combat de 
Caldes de l’11 d’agost de 1713.

voluntariat per la llengua 2014
n Un any més l’Ajuntament de Caldes d’Estrac juntament amb el Centre 
de Normalització Lingüística del Maresme (CNL) i la Biblioteca Pública 
Can Milans inicien el “Voluntariat per la llengua”, un enriquidor programa 
que promou l’ús oral de la llengua catalana a través de diverses trobades 
entre les parelles que es creen.
L’acte de presentació de les parelles lingüístiques es va celebrar el passat 
dijous, 30 de gener, a la Biblioteca Municipal amb la presència de Roser 
Alsina, regidora de Cultura, Maite Bonora, cap del Programa del Centre 
de Normalització Língüística del Maresme i Tamara Alfaro, directora de 
la biblioteca.
Si voleu participar com a voluntaris o fer d’aprenents només cal que us 
poseu en contacte amb la Biblioteca per a fer la inscripció. Trobareu més 
informació referent al programa a: http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlma-
resme/voluntaris/ . Us hi esperem!

n L’Ajuntament ha finalitzat la tasca d’instal·lació de mitjans audiovisuals a diferents equipaments 
com l’Espai Jove, la Biblioteca Can Milans, la Sala Cultural i La Fabriqueta. Aquests espais ja comp-
ten doncs amb l’equipament necessari per a desenvolupar-hi activitats que requereixen fer ús 
d’aquest tecnologia.

Posada a punt dels equipaments culturals
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BREUS

Amics del teatre ha 
començat l’any amb 
un munt d’activitat!
n A principi d’any, 50 persones van 
poder gaudir d’una excel·lent obra 
a La Villaroel: “El crèdit”, amb dos 
impecables actors, Jordi Boixade-
res i Jordi Bosch. Una comèdia molt 
irònica i actual.

El mes de febrer van acostar la mú-
sica clàssica als més petits, veient 
“La petita flauta màgica” en un 
marc incomparable, el Gran Teatre 
del Liceu. 

El passat 27 de març els Amics del 
teatre van anar al Victòria a veure  
“Un jeta, dos jefes”, una surrealis-
ta comèdia que va fer passar una 
bona estona als espectadors.

Ja veieu que l’associació bull d’ac-
tivitats, només heu d’animar-vos a 
compartir-ho amb nosaltres!

Els Amics del Bonsais passegen el nom 
de Caldes en les seves sortides arreu

LES RECoMAnACIonS DE CAn MILAnS

APUntA’t ALS 
GEGAntERS!

truca al 600763096 (Roser) 
Vine i prova-ho !!

 

legado en los huesos. Dolores Redondo. (NOVEL·LA)
Barcelona: Destino, 2013. 

El judici contra el padrastre de la jove Johana Márquez està a punt de començar. Hi assisteix una 
embarassada, Amaia Salazar, inspectora de la policia foral que un any enrere havia resolt els crims 
de l’anomenat Basajaun, que van sembrar el pànic a la vall del Baztan. Amaia també havia reunit 
les proves inculpatòries contra Jasón Medina, que imitant el modus operandi del Basajaun havia 
assassinat, violat i mutilat la jove Johana Márquez. Però el judici es cancel·la: l’acusat s’ha suïcidat 
als lavabos i ha deixat una nota per a la inspectora.

Dolores Redondo va néixer a Sant Sebastià el 1969. El guardián invisible, la primera novel·la de la 
trilogia del Baztan, ha generat entusiasme entre editors i lectors. A més, ha estat definida per la 
crítica com una de les propostes més originals i contundents del gènere policíac de l’estat espanyol. 
Legado en los huesos és el segon volum d’aquesta inquietant i exitosa trilogia.

n L’associació va participar a la Trobada de la Coordinadora d’En-
titats Catalanes de Bonsais, de la qual en forma part, on es van 
aplegar entitats que treballen amb aquests petits arbres, fent una 
magnífica exposició on es van poder mostrar les seves obres i 
gaudir de les classes d’un gran mestre dels bonsais.

Volem felicitar l’entitat i encoratjar-los a continuar la seva tasca, 
que ben aviat podrem gaudir amb l’exposició anual que organitzen 
a Caldes per mostrar-nos la feina feta durant l’any. Enhorabona!

t’agraden els gegants?
Vols divertir-te i conèixer el món geganter?

Vols formar part d’una entitat gegant?
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No ha estat possible. CiU va oferir diàleg per a 
consensuar els grans trets de la política local per 
a aquest any i el PSC el va acceptar. Es va allargar 
el temps d’estudi i discussió, fins i tot amb els fun-

cionaris municipals responsables. S’han facilitat explicacions, documents i 
s’han mantingut noves reunions, però al final, res de res. Ni suport, ni con-
sens. Una nova decepció. Altre cop, el no com a única resposta.  Vot en 
contra, i punt,  sense més argument que una excusa inconsistent. El PSC 
ha canviat de portaveu. Sergi Saurí ha cedit el lloc que havia heretat de 
Rosabel Cantenys, i ara és Miquel Gonzàlez qui porta la veu cantant, però 
per ara, el canvi no es nota.
Gonzàlez ha dit però que sí, que es notarà. Ha demanat temps i ha ofert 
diàleg i suport en els temes més importants per a Caldes. De moment, 

malgrat el “fiasco” del pressupost, el PSC s’ha aliniat al costat del Govern 
en el conflicte que ha pretès muntar l’alcalde de Sant Vicenç en el tema de 
les respectives zones blaves  i Gonzàlez  també ha anunciat el seu suport al 
projecte de renovació de l’Escola Pública.
Veurem què passa a partir d’ara. La crítica és admissible i fins i tot necessà-
ria, però no pot ser que sempre vagi carregada d’al·lusions personals i d’in-
sinuacions perverses sobre suposades maquinacions i/o interessos privats. 
Es pot estar d’acord o no amb les decisions que pren el govern, però s’ha de 
deixar de banda les acusacions personals i demagògiques. 
PSC: Voleu fer política, voleu fer poble? Fem-ho. Entre tots. Nosaltres hi es-
tem disposats. Sempre ho hem demanat i ara per nosaltres no quedarà. Ara 
bé, alguna cosa haurà de canviar per a que sigui possible. Fent al·lusió al que 
en altres ocasions heu proclamat us demanem fets i no només paraules!!

Com bé sabem tots plegats, perquè n’hem parlat 
en ocasions anteriors, la gestió econòmica de l’al-

calde Sr. Arnó en els darrers 6 anys ens ha deixat un deute viu de 4.759.000 
€ (segons fonts de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat), 
quan el pressupost municipal per a l’any 2014 és de 4.134.700 €. La novetat 
és l’entrada en vigor aquest mes de gener de la Llei de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local. Aquesta Llei fa especial èmfasi en 
el fet que, per conservar els serveis municipals, l’Ajuntament haurà de 
complir amb els objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic 
i de la regla de despesa: aquests són conceptes que es varen introduir 
l’any 2012 i que tenen com a finalitat que els Ajuntaments eliminin els 
seus dèficits i redueixin el seu deute viu a la mínima expressió.

Tots els partits polítics, excepte el PP, estem d’acord que aquesta norma és 
injusta i converteix els governs locals en meres gestories, però mentre no 
se’n deroguin els aspectes més conflictius, és una norma legal i vigent, i per 
tant estem obligats a complir-la encara que no ens agradi. 
Per tant, fent ús d’un esperit d’oposició constructiva, hem d’alertar que 
si l’alcalde Sr. Arnó no centra la seva gestió en el compliment d’aquests 
objectius, l’Ajuntament haurà de prescindir dels serveis municipals que no 
siguin els mínims obligatoris, com poden ser l’Escola Bressol, els Serveis 
Socials, o les polítiques de foment de l’ocupació, entre altres. 
Per això, una mala gestió dels pressupost i de les finances municipals 
pot agreujar el problema i perjudicar els veïns i veïnes de Caldes, als 
quals ens devem.

Fracassa la negociació amb el PSC per al pressupost del 2014 

Com una mala gestió acompanyada d’una mala Llei pot posar en perill 
serveis municipals ben valorats pels caldencs i caldenques.

GRUpS MUnICIpALS

L’activitat de la Biblioteca creix

n L’activitat de la Biblioteca creix any rere any.  Així ho demos-
tren les dades estadístiques de l’any 2013 i que us mostrem a con-
tinuació: En primer lloc, Can Milans ha rebut un total de 22.997 
visites. Aquesta xifra suposa un augment de gairebé 2.000 visites 
respecte al 2012 i una mitjana de 82 visites per dia de servei.

En segon lloc trobem els préstecs, que es comptabilitzen en 
15.000 anuals, fet que suposa un augment del 8,62% (1.294) res-
pecte al 2012 i una mitjana de 53 préstecs diaris. Aquesta dada 
ens posiciona al nivell de biblioteques d’altres pobles amb un 
índex més alt de població. Més avall us mostrem un gràfic amb 
l’evolució que ha sofert el préstec aquests últims anys.

En tercer lloc i en referència als usuaris inscrits, l’equipament 
compta amb un total de 2.158. Això representa més del 77% res-
pecte a l’àrea d’influència de la biblioteca. Aquest fet és degut a 
que les dades inclouen, no només els usuaris de la població, sinó 

Dades extretes de FDS, acumulat 2013 (Informe mensual de dades estadístiques de la Diputació de Barcelona)

també els usuaris d’altres biblioteques que n’han fet ús. Aquest és 
un dels molts avantatges de treballar en xarxa.

Altres dades interesants són les 6.387 visites que ha rebut el nos-
tre bloc  (http://bibliotecacanmilans.blogspot.com), les 3.387 
connexions a Internet i els 11.223 usos del servei de Wi-Fi. 

Per últim, la biblioteca ha ofert un total de 52 activitats anuals 
amb l’assistència de 1.952 persones als actes. Amb aquestes da-
des donem per tancat l’any 2013 i iniciem el nou, com sempre, 
amb la mateixa il·lusió i motivació per seguir oferint un servei de 
qualitat. 

Agraïm, de nou, el suport  de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, de 
la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona 
i de tots els usuaris. Moltes gràcies per la vostra confiança.

Biblioteca Can Milans
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AGEnDA D’ACtIvItAtS DEL MES D’ABRIL DE 2014

1Dimarts

11 h matí, Casal dels Avis
taller de musicoteràpia
Organitza: Serveis Socials 

4 Divendres

6 h tarda, Biblioteca Can 
Milans
Hora del conte: “el rei de 
la disbauixa”. a càrrec de 
Bufamots
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

8Dimarts

11 h matí, Casal dels Avis
taller de musicoteràpia
Organitza: Serveis Socials

12 Dissabte

11 h matí, Biblioteca Can Milans
trobada del Club de lectura: 
“andamios” de mario 
Benedetti.
Dinamitza: Tamara Alfaro
Si voleu participar-hi, veniu a 
la biblioteca o bé truqueu-nos 
al 937 913 025.
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

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

13 Diumenge

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

15 Dimarts

11 h matí, Casal dels Avis
taller de musicoteràpia
Organitza: Serveis Socials

19 Dissabte

5 h tarda, Sala Cultural
sessió de cinema infantil
Organitza: AMPA Escola 
Sagrada Família

  20 Diumenge

10 h matí, esplanada Can 
Muntanyà
Fira animalnatural
Fins les 8 h del vespre
Organitza: Associació de 
Protectores ASPUAD i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

22  Dimarts

11 h matí, Casal dels Avis
taller de musicoteràpia
Organitza: Serveis Socials 

23Dimecres

Celebració de la Diada 
de sant jordi

Consulteu cartellera específica

24 Dijous

6 h tarda, Biblioteca Can 
Milans
exposició: “maternitats”, de 
Bru Rovira
“La relació entre una mare i 
el seu fill pertany a aquest 
univers immaterial, privat i 
íntim capaç de sobreviure 
a qualsevol situació per 
malament que vagin les coses”
Fins al 14 de maig de 2014
L’exposició recull fotografies 
captades arreu del món de 
mares amb els seus fills; 
imatges de gran bellesa 
que configuren un relat 
commovedor i apassionat 
sobre l’amor de mare.
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

25 Divendres

6 h tarda, Biblioteca Can 
Milans
ConteClub. espai de lectura 
familiar
Dinamitza: Nàdia Panadero
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

25 Divendres

7 h tarda, la Fabriqueta
Conferència i presentació 
del llibre “Com Àustria 
o Dinamarca”, a càrrec de 
l’economista Modest Guinjoan, 
un dels seus autors (junt a 
Xavier Cuadras Morató i Miquel 
Puig)
Cicle “Dret a Decidir”
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

26 Dissabte

2/4 de 7 tarda, Biblioteca Can 
Milans
“Paternitats”. Poemes, 
històries, sons i gemecs.
Poesia i música a càrrec de 
Pep Blay i Krishoo monthieux.
“Paternitats” és una acció 
poètica del rapsoda Pep Blay 
amb la màgia sonora i
les troballes musicals del 
multinstrumentista francès 
Krishoo Monthieux, a partir 
d’un tema: la concepció d’una 
filla. Una aventura artística i 
emocional de dos creadors 
residents i ben actius a Caldes 
d’Estrac.
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

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

27 Diumenge

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

29 Dimarts

11 h matí, Casal dels Avis
taller de musicoteràpia
Organitza: Serveis Socials

 


