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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.

Segona revista del nou any, amb més activitat que mai. Caldes no s’atura 
i la seva gent tampoc. Després de la intensitat del cicle nadalenc i de 
la Festa Major de Santa Llúcia, l’any 2015 ha entrat també amb força i 
no són poques les novetats que s’albiren a l’horitzó més immediat.

D’entrada, vull destacar una obra senzilla però ambiciosa com la de 
la reforma del front marítim que busca igualar fins on sigui possible 
les condicions dels dos passejos de la vila, després d’una pila d’anys 
d’esperar que es concretessin les obres que s’havien de fer per part 
del Ministeri de Foment a llevant de l’Hotel Colon fins al nucli urbà 
d’Arenys de Mar. Successius anuncis de pretesos inicis i inauguracions 
mai realitzats, han portat a l’Ajuntament a actuar modestament, d’acord 
amb les seves possibilitats pressupostàries per atorgar un nou aspecte 
a la zona, en espera que les obres grans tal vegada un dia es concretin.

Important, molt important també, el procés de discussió i elaboració 
del nou Pla General de Caldes (tècnicament denominat POUM). 
Ha quedat clar que no té per què interferir en el procés electoral 
municipal que es viurà el mes de maig, ja que es tracta d’una qüestió 
que sobrepassa els avatars de la política per convertir-se en un tema 
de poble i per tant, en una qüestió que hem de decidir entre tots, 
amb independència dels resultats electorals. Caldes necessita un 
revulsiu i una definició del que ha de ser en els pròxims anys i d’aquí 
la crida a la participació que faig perquè el procés del POUM no 
quedi només en un document tècnic i jurídic sinó que passi a reflectir 
les línies mestres del nostre futur col·lectiu de progrés i llibertat.

Tornant a la qüestió del front marítim, a la revista també hi podreu llegir 
altres notícies relacionades. La de la neteja i recollida de la brossa, que 
afecta tot el municipi però també les platges i els seus accessos; l’inici 
de la tramitació per a l’adjudicació del mòdul núm. 3 després d’anys 
de lluita i brega per aconseguir recuperar els quatre que hi havia a la 
platja, i també l’anunci d’un projecte que encara no té finançament 
definit, però que podria ser d’importància capital per a Caldes, com és 
el de la regeneració definitiva de les platges amb la reconstrucció dels 
espigons que abans hi havia, però amb noves definicions i condicions.

En resum, una revista amb força informació que espero mereixi 
la vostra atenció, tot recordant-vos que les portes de l’Alcaldia 
resten obertes per a qualsevol dada complementària que 
legítimament us pugui interessar. Bon any 2015 a tots.

Joaquim Arnó i Porras
Alcalde
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La presentació del POUM 
desperta un fort interès

n La sessió va tenir lloc el passat 16 de 
gener a l’auditori de “la Fabriqueta” i 
va servir per donar el tret de sortida al 
procés participatiu de tots els caldencs 
i caldenques que desitgin col·laborar i 
aportar idees i propostes que després 
seran analitzades i recollides per l’equip 
tècnic de redactors quan presentin el pri-
mer dels documents que han d’elaborar: 
l’avanç del poUM.

A la presentació de tot el procés que va fer 
l’alcalde, Joaquim arnó, va quedar clar que 
la revisió del planejament era d’una neces-
sitat ineludible, ja que el vigent Pla General 
data de 1984. “Des de llavors la normativa 
general ha canviat, han sorgit nous regla-
ments, com ara la nova Llei d’Urbanisme, 
a la que Caldes s’ha d’adaptar. També les 
necessitats i plantejaments nostres com a 
poble són ara diferents que fa trenta anys” 
–va dir l’alcalde que va insistir en que– “les 
determinacions que fixi el nou Pla seran 
fruit de les aportacions de tots i del debat 
i consens entre tots. Per això ara s’inicia 
el procés participatiu que des del Govern 
Municipal voldríem que fos el màxim con-
corregut possible”.

Per la seva banda, l’equip d’arquitectes 
redactor del pla, va exposar les caracte-
rístiques del planejament urbanístic actu-
al de Caldes, punt de partida de la revisió 
que es farà ara, i també va explicar el pro-

Una cinquantena de veïns i veïnes, a títol personal i/o en representació d’enti-
tats i partits polítics assisteixen a la sessió informativa de la presentació pública 
que va protagonitzar l’alcalde Joaquim Arnó i l’equip tècnic redactor del Pla.

cés d’elaboració del poUM, tot insistint 
en la necessitat de comptar amb la par-
ticipació ciutadana com una de les eines 
que més pot garantir que el resultat final 
sigui un document útil que fixi les pautes 
a seguir en l’evolució del municipi en els 
pròxims anys.

Responent alguna de les preguntes dels as-
sistents, Joaquim arnó va desvincular el 
nou poUM de les eleccions municipals 
del maig del 2015. Segons va explicar, el 
procés es va iniciar ja fa uns anys i si ha tri-
gat a posar-se en marxa ha estat perquè fins 
a finals del 2014 no es va obtenir el finan-
çament necessari. L’avanç del pla es pre-
sentarà després de les eleccions del maig 
independentment de qui ostenti l’alcaldia 

llavors, mentre que el procés complet del 
nou POUM es preveu que no s’enllesteixi 
fins ben bé a meitats del 2016. 

Sobre aquest punt l’alcalde va explicar 
que “no s’ha de perdre de vista que el nou 
POUM s’haurà d’aprovar en vàries ocasi-
ons pel Plenari de l’Ajuntament i per tant 
hi haurà temps de sobra per debatre i con-
sensuar el   seu contingut i no només entre 
els partits polítics, sinó entre el conjunt de 
la ciutadania”. 

És per això que després de la sessió in-
formativa s’han programat dos tallers de 
treball oberts a tothom que hi vulgui par-
ticipar, fent una inscripció prèvia, a través 
de l’OAC o del formulari del web munici-
pal. El primer taller ha tingut lloc aquest 
30 de gener a les 19h a “La Fabriqueta” per 
tractar aspectes de “mobilitat, viabilitat 
i activitat econòmica”; la data del segon 
taller es concretarà mitjançant els canals 
municipals habituals.

L’equip tècnic de redacció del POUM tam-
bé ha volgut explicitar que els tallers no 
estan orientats a tractar qüestions parti-
culars. Per a aquests temes es podrà acudir 
als Serveis Tècnics Municipals de l’Ajunta-
ment tots els dijous a la tarda. D’altra ban-
da tota la informació sobre el POUM es 
podrà seguir a través del web municipal: 
www.caldetes.cat, des de l’OAC (Oficina 
d’Atenció al Ciutadà: 93 791 00 05) i en pu-
blicacions periòdiques a la revista munici-
pal “Portada”.
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aCtUaLItat

S’inicia el procés 
per a una nova 
concessió del mòdul 
3 de la platja
El Ple del 26 de gener aprova 
les bases per a l’adjudicació 
Amb l’aprovació inicial que permet 
iniciar el concurs públic per adjudicar 
la concessió del mòdul 3 (passeig dels 
Anglesos davant dels números 9-13), 
culmina un procés administratiu i po-
lític que es va iniciar el 2007, quan una 
disposició de la Demarcació de Costes 
de l’Estat obligava a l’enderrocament 
dels quatre mòduls de la platja per ca-
ducitat del seu període de concessió 
(20 anys) i que va continuar després 
amb la petició de l’Ajuntament de no 
desmuntar el mòdul que quedava fora 
de la nova adjudicació, que es va con-
cedir tres anys després. 

No va ser fins el passat 30 de juliol del 
2014 que es va aconseguir la definiti-
va viabilitat del mòdul, després que 
l’Ajuntament negociés amb èxit el can-
vi de titularitat del que hi ha a la platja 
de les Barques i en conseqüència, que 
el núm. 3 quedés dins la normativa vi-
gent sobre distàncies entre edificaci-
ons a la platja.

És per això que ara, un cop enllestits 
els tràmits de preparació, l’Ajuntament 
pot continuar endavant amb la nova 
concessió del mòdul 3, que implica 
també les obres de reconstrucció i en 
general, els usos de serveis, bar i lloguer 
de gandules. La licitació es farà mitjan-
çant procediment obert. La durada de 
la licitació serà fins el 4 d’octubre de 
2025, data en què finalitza el termini 
de la concessió de l’Ajuntament amb la 
Generalitat.

El plec de clàusules es publicarà al BOP, 
DOGC i perfil del contractant per un 
termini de 20 dies per tal que les per-
sones interessades puguin formular al-
legacions i també puguin optar a l’ad-
judicació de la licitació.

n Diversos mitjans de comunicació s’han fet 
ressò dels projectes tècnics que a requeri-
ment del Ministeri ha elaborat la Universitat 
Politècnica de Catalunya sobre l’estat de les 
platges del Maresme i en general de tot el li-
toral barceloní.

L’erosió provocada per les famoses “llevanta-
des”, s’ajunta a l’escassa aportació de sorra de 
rius i rieres i a la barrera que per  als corrents 
marins signifiquen els ports marítims, i tot 
plegat provoca que cada cop hi hagi menys 
sorra a les platges, amb els efectes negatius 
que això comporta per al seu ús i per a les 
instal·lacions, equipaments i infraestructures 
més properes.

Segons dades facilitades pel propi Ministeri, 
entre 2004 i 2010 es van invertir 170 milions 
d’euros en regenerar les platges de la costa 
catalana, xifres que en el cas del Maresme es 
concreten en 8 milions de m3 de sorra dels 
quals, una molt bona part ja ha desaparegut. 
Si es calcula que cada m3 costa uns 6 euros, el 

resultat és de 45 milions d’euros al Mares-
me llençats al mar.

No obstant, i a instàncies dels ajuntaments 
afectats, en els darrers mesos s’han fet nous 
estudis tècnics que han conclòs que les 
platges del Maresme necessiten un mínim 
de 3,7 milions de m3 de sorra però alhora 
també els cal algun sistema de protecció 
que eviti que la sorra, un cop dipositada, 
torni a desaparèixer.

I és aquí on es planteja de nou la recupe-
ració de tres espigons perpendiculars a la 
costa en el tram comprès entre els ports 
d’Arenys i del Balís: el de la platja del Bas-
siot (Can Palés en l’argot caldenc), el dels 
Tres Micos i, òbviament mantenir i/o in-
crementar el que avui encara queda a la 
Platja de les Barques. En concret, es preveu 
extreure 155 m3 de sorra del fons marí del 

Un estudi del 
Ministeri de 
Medi Ambient
planteja refer 
tres espigons a la 
platja de Caldes
El projecte, que forma part d’un altre de 
més abast, està pendent de rebre finan-
çament i de que també hi participin la 
Generalitat i els ajuntaments

davant del Balís i repartir-los en les cales 
en què quedaria estructurat el litoral entre 
ambdós ports.

El problema, però, és que malgrat les hipò-
tesis tècniques, el projecte de regeneració 
encara no disposa de finançament i de fet, 
ni tan sols ha estat presentat oficialment als 
ajuntaments, si bé aquest darrer punt que-
darà resolt el pròxim dia 21 de gener, data en 
que han estat convocats a una reunió al De-
partament de Política Territorial per tractar 
aquesta qüestió.
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n Aquest 14 de gener van co-
mençar els primers treballs de 
camp que han de concloure 
amb la renovació del pavi-
ment del front marítim, que 
inclou el passeig dels Angle-
sos i el passeig del Mar, amb 
l’objectiu de dotar ambdós 
espais d’una certa uniformitat.

Actualment, el mal estat que 
presenta l’enllosat a causa de 
l’erosió contínua ocasionada 
per l’acció natural de la cli-
matologia i també el desgast 
lògic que causa la seva utilit-
zació, han fet necessari aquest 
arranjament. 

Les tasques consistiran en la 
renovació del paviment, per 
aconseguir una millora fona-
mental en la qualitat del seu 
ús i una continuïtat visual co-
herent amb l’ambient medi-
terrani que el caracteritza.

En aquest sentit, també es fa-
ran millores en l’enllumenat 
públic i es faran actuacions 
en la vegetació que ha de ves-

Comencen les obres de renovació del front marítim
Es preveu que durin uns 2 mesos

tir l’enclavament.  L’empresa 
adjudicada per realitzar les 
obres és AMSA i el pressupost 
inicial que hi destina l’Ajunta-
ment és d’uns 130 mil euros.

Val a dir que des de l’Ajun-
tament s’han mantingut re-
unions informatives prèvies 
amb els veïns de les zones 
afectades, tant amb l’alcalde 
Joaquim Arnó com amb els 
Serveis Tècnics Municipals, i 
que des del primer moment 
s’ha posat en valor el fet que  
el front marítim és un dels 
majors atractius de Caldes, 
per la seva situació privilegi-
ada i la seva capacitat de re-
conciliar les línies actuals que 
segueixen les construccions 
contemporànies amb les líni-
es constructives de finals del 
segle XIX. 

D’aquí que amb l’execució del 
projecte que ara s’inicia, s’es-
pera que es revitalitzi un dels 
espais més representatius del 
municipi.
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n L’objectiu de les obres és deixar 
els dos accessos amb una superfí-
cie renovada i plenament adaptada 
a la circulació dels  vianants i vehi-
cles que conviuen en aquesta zona. 

Darrerament els dos accessos s’ha-
vien deteriorat força per l’ús i pre-
sentaven problemes que fins i tot 
podien afectar la seguretat dels 
vehicles i dels vianants. Per això, un 
cop passades les festes nadalen-
ques, l’Ajuntament ha inclòs l’obra 
en les de manteniment i de repa-
ració que habitualment realitza la 
brigada municipal. Està previst que 
l’actuació es completi els darrers 
dies de gener.

Es reuneix a Caldes la Junta de Govern del 
Consorci de Viles Termals de Catalunya

Els alcaldes i regidors assistents visiten les instal·lacions dels Banys Termals

n Seguint amb la seva dinàmica habitual 
que els porta a reunir-se periòdicament 
en algun dels municipis que en formen 
part, el passat dimecres 14 de gener, 
l’Ajuntament de Caldes va acollir la Junta 
de Govern del Consorci de Viles Termals 
de Catalunya, de la qual l’alcalde caldenc, 
Joaquim Arnó, n’ostenta la presidència.

La reunió de la Junta va tenir lloc a les de-
pendències de “La Fabriqueta” i després 
els assistents van visitar les renovades 
instal·lacions de l’establiment dels Banys 
Termals, un cop van haver atès els reque-
riments i entrevistes dels mitjans de co-
municació.

A la cita van acudir els representants de 
Caldes de Malavella, Caldes de Montbui, 

El Vendrell, Sant Climent Sescebes i Santa 
Coloma de Farners, a més dels membres 
del Secretariat de l’entitat.

Essencialment, a part de qüestions de trà-
mit i funcionament, la trobada va versar 
sobre les actuacions publicitàries i de pro-
moció que està enllestint el Consorci, que 
ben aviat es concretaran en campanyes per 
incrementar el coneixement dels balnearis 
catalans i de les seves instal·lacions i serveis 
que es poden considerar, en general, de 
primera línia mundial. Segons va explicar 
Joaquim Arnó als mitjans en acabar, la re-
unió va ser molt productiva i es va avançar 
decisivament en la línia abans citada.

Un cop enllestida la reunió, la jornada va 
finalitzar amb una visita guiada al balneari 
caldenc, on els visitants van poder com-
provar les obres i millores realitzades 
recentment, que han incorporat nous 
serveis als ja existents, com ara la línia 
d’haloteràpia (cova de sal) o la del vapo-
rarium (aigua i cristalls en pols), a més de 
nous jacuzzis i banyeres, i l’ampliació de 
la piscina termal.

Millores en els accessos al pàrquing de Can Muntanyà

terMaLISMe - VIa pÚBLICa
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n Igualment com ja han fet nombroses 
empreses nacionals i internacionals, insti-
tucions de tota mena i particulars, l’Ajun-
tament, a travès de l’empresa EPEL (Entitat 
Pública Empresarial Local) Caldes 21, ha 
presentat  davant l’Audiència Nacional, 
demanda contra la citada Ordre, que es va 
dictar el passat 6 de juny de 2014 i demana 
la seva nul·litat i per tant, que també es 
derogui el Reial Decret que la regula.

En l’exposició de motius de la demanda 
presentada, l’Ajuntament al·lega que es 
vulneren diversos principis fonamentals, 
com ara el de la jerarquia normativa que 
s’estableix a la Constitució Espanyola (ar-
ticle 9.3), el de la no discriminació davant 
la llei (article 14.2), i el de la no retroacti-
vitat, seguretat jurídica i confiança legíti-
ma que també estableix la Constitució i 
el Codi Civil.

L’Ajuntament 
presenta una 
demanda contra 
l’Ordre Ministerial 
que modifica la 
tarifa de l’energia 
elèctrica de fonts 
renovables

Igualment, la demanda ara presentada fa 
un recorregut explicatiu d’anteriors reso-
lucions també adoptades per diferents 
governs espanyols que, des del 2010, han 
anat variant unilateralment les condicions 
de les explotacions de producció d’ener-
gia elèctrica mitjançant  sistemes renova-
bles, com ara el de les plaques fotovoltai-
ques del pàrquing del costat de la N-II a 
l’entrada de Caldes.

L’Ajuntament va fer tots els passos neces-
saris segons l’ordenament jurídic vigent 
per aconseguir posar en marxa la planta 
de producció elèctrica, signant els con-
tractes corresponents i realitzant les in-
versions necessàries. Per raons polítiques 
i de gestió que res tenen a veure amb la 
planta instal·lada a Caldes,  successius go-
verns espanyols, tant del PSOE com del PP 
han anat variant les condicions de l’explo-
tació fins arribar el punt que malgrat no 
ser deficitària, sí que ha reduït considera-
blement les expectatives de benefici eco-
nòmic que en el seu moment van aconse-
llar la realització del projecte.

El Decret del govern del PP del juny del 
2014, ara impugnat per l’Ajuntament no-
més ha estat la gota que ha acabat d’om-
plir el vas de la paciència i de la indigna-
ció de centenars o milers d’afectats que 
han vist traïdes les seves expectatives 
de negoci basades en la Llei, en la pro-

ducció d’energia neta i en la preservació 
del medi ambient. Una conjunció insò-
lita que enlloc del món s’entén com és 
possible que un govern responsable hi 
pugui actuar en contra.

És un fet conegut perquè s’ha difós àm-
pliament als mitjans de comunicació que 
han estat moltes les empreses, instituci-
ons i particulars que han recorregut da-
vant els tribunals espanyols i internacio-
nals les disposicions negatives del govern 
de l’Estat. Fins i tot consten intervencions 
d’alts dirigents mundials davant els mà-
xims mandataris espanyols demanant que 
es reconsiderin, especialment pel que fa la 
seguretat jurídica i la no retroactivitat. De 
moment però, el NO és la resposta, si bé 
tots els juristes consultats parlen de que 
només és qüestió de temps que les nor-
mes es modifiquin: el temps que tardin els 
tribunals en dictar sentència.

És per això que l’Ajuntament de Caldes, 
en defensa dels interessos legítims dels 
seus ciutadans, també ha decidit actuar 
presentant la corresponent demanda, per 
no quedar al marge dels possibles benefi-
cis quan arribin les sentències, i per poder 
alhora seguir produint energia elèctrica 
neta i renovable en benefici del necessari 
i aconsellable equilibri energètic que tot-
hom hauria d’aconseguir.

MedI aMBIent
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n Segons les darreres dades que facilita 
l’Àrea de Serveis Públics de l’Ajuntament, 
durant el 2014 Caldes ha aconseguit dis-
minuir la generació de material residual 
en un 19% en relació amb l’any anterior, 
incrementant significativament el percen-
tatge de recollida selectiva que és el que 
genera menys despesa per a l’Ajuntament. 
En concret, s’ha arribat al 44% (comptabi-
litzant els residus dipositats als conteni-
dors de la via pública).

Seguint l’evolució de la recollida selectiva, 
cal destacar que abans del 2012, any en què 
es va implantar el nou sistema, el percen-
tatge no passava del 12%,  fet que ocasiona-
va una major despesa municipal ja que volia 
dir que tota la resta de la recollida anava a 
parar a la Planta de Tractament de Residus 
Urbans de Cabrera, amb el conseqüent cost 
econòmic que això representa. 

Un altre dels elements a tenir en compte a 
l’hora de fer valoracions va ser la detecció 
el 2009 del pressumpte frau en el tonatge 
que durant anys es va practicar per part de 
l’empresa Marenostrum, concessionària del 
servei des de 1994 (aquell any es va passar 
d’un total de 2.275 tones del 2008 a les 
1.503 del 2009).

Gràcies al nou model, implantat el 2013, ja 
es va fer palesa una diferència important, 
quan en pocs mesos i després d’una forta 
campanya de promoció i d’explicació entre 
la ciutadania, es va aconseguir arribar al 31%. 

Analitzant les dades en global, i en proporció 
als habitants que viuen a Caldes, mentre que 
l’any 2000 una persona generava 2’47kg de 
residus al dia, aquest 2014 es calcula que una 
persona genera només 1,3kg de residus al dia.

CaLdeS MÉS net

El 2014 la recollida de brossa i la neteja 
milloren molt l’aspecte dels carrers i platges

Desglossant les xifres de la recollida selecti-
va en fraccions, es pot observar que durant 
el 2014 s’ha millorat en la recollida selectiva 
de totes les fraccions a excepció del paper 
i el cartró (degut als robatoris que s’han re-
alitzat d’aquest material a causa de la crisi). 

Comparant les xifres amb les del  2011, es 
constata però una excepció en la recolli-
da selectiva de paper i cartró, ja que dels 
82.590 kg de llavors s’ha passat als 58.200 
kg del 2014. El motiu d’aquest descens, però, 
no és pas que hi hagi menys producció dels 
residus, sinó que igualment com ha passat 
a la majoria de pobles i ciutats, s’han incre-
mentat els robatoris dels materials diposi-
tats als contenidors per part de furtius que 
després el revenen al mercat.

Pel que fa als envasos, el 2011 es recollien 
46.628 kg i el 2014 s’ha arribat als 65.880 kg. 
Finalment el vidre ha passat de 88.672 kg el 
2011, als 103.540 kg el 2014 generant uns in-
gressos de 56.000 euros.

La recollida selectiva ja arriba al 44% 
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CaLdeS MÉS net

El 2014 la recollida de brossa i la neteja 
milloren molt l’aspecte dels carrers i platges

La conseqüència més important de totes 
aquestes xifres és que els materials de re-
buig han baixat en quantitat: d’1.419.890 s’ha 
passat a generar 820.400 kg, amb el conse-
qüent estalvi que això significa: 599.490 to-
nes menys a tractar a la Planta de Cabrera 
(amb un estalvi de 35.808 euros). Aquesta 
diferència de costos (menys despesa i més 
ingressos) han produït uns ingressos totals 
de 91.808 euros, l’any 2014, per la venda de 
les fraccions, que han permès absorbir els 
increments de despeses de recollida i trac-
tament dels darrers anys, en especial per la 
recollida de la fracció orgànica, establerta 
per llei, que a diferència de la resta de mu-
nicipis que l’han repartit a la factura de la 
taxa d’escombraries, a Caldes s’ha congelat 
la seva puja des del 2009.

L’empresa concessionària GBI també apor-
ta dades de les variacions de l’augment de 
residus en funció de l’època de l’any i cons-
tata que entre juny i setembre s’incrementa 

gairebé en un 50% degut al turisme i la uti-
lització de segones residències.

Una neteja viària de referència

La neteja viària es divideix en dues tem-
porades: alta i baixa, i també es realitzen 
dos tipus de neteja: manual (escombrat 
manual) i mecànic mixt (escombradora 
amb peó amb bufador), més els serveis 
complementaris de repàs i manteniment. 
En temporada alta s’hi afegeix servei de 
tarda per a fer millor manteniment o 
atendre qualsevol emergència.

Cal destacar que es realitza una neteja vi-
ària de tots els carrers del municipi, com 
a mínim un cop per setmana en les zones 
menys transitades.

També es realitzen serveis de baldeig dels 
contenidors amb aigua a pressió, neteja de 
pintades, neteja d’escocells i herbes, neteja 
d’embornals i reixes, recollida de mobles i 

andròmines, retirada de cartells i neteja i 
manteniment de les papereres.

Des de l’Àrea de Serveis Públics de l’Ajunta-
ment també es vol fer una crida d’atenció 
a la manca de civilitat d’alguns propietaris 
de gossos quan no recullen les deposicions 
de les seves mascotes. S’avisa que prope-
rament es sancionarà aquesta falta amb la 
nova ordenança d’animals de companyia 
aprovada recentment.

el manteniment constant de les platges

Una altra de les tasques destacades que 
realitza la brigada és la del bon manteni-
ment de les platges. 

D’una banda es realitza un rentat mecànic 
molt més freqüent, que consisteix en el 
garbellat de tota la sorra de la platja fins 
a uns 20-40 cm de profunditat, filtrant-la 
perquè els rajos del sol hi puguin penetrar, 
per permetre’n la neteja i desinfecció. 

D’altra banda es realitza una neteja manu-
al que consisteix en el buidatge dels con-
tenidors de selectiva, retirada de deixa-
lles grosses i neteja dels punts on no pot 
accedir la màquina.

Com a referència cal destacar la bona fei-
na realitzada els mesos d’agost, novembre 
i setembre, quan les rierades van generar 
4.840, 4.920 i 3.940 kg respectivament. 
D’altra banda, cal subratllar que amb 
aquest sistema de neteja, en l’enquesta 
realitzada l’estiu del 2014, la platja de Cal-
des d’Estrac ha estat valorada amb una 
puntuació de 8,8 sobre 10, convertint-se 
en la segona millor platja de Catalunya.
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JoVentUt

n Després de l’aprovació per unanimitat en el Ple Municipal del 
nou Pla Local de Joventut de Caldes d’Estrac 2014-2017, eina en la 
que s’aglutinen i es dóna cos i coherència a les polítiques muni-
cipals de joventut per als pròxims anys, l’Àrea de Joventut encara 
el 2015 amb ple d’accions, activitats i propostes encaminades a 
assolir els objectius plantejats en el propi Pla, sobretot aquells 
que es refereixen a potenciar els processos d’empenta de la po-
blació juvenil.

Totes aquestes accions i propostes estan emmarcades en el pro-
jecte anual “Reacció Jove” que, com molt bé diu el seu nom, 
pretén cercar la reacció de la població juvenil perquè esdevingui 
agent actiu en la societat.

En aquest sentit, es potencia el Servei d’Informació i Assesso-
rament Juvenil, ubicat a l’Espai Jove (al costat del Poliesportiu 
Municipal) i les eines i recursos adreçats a facilitar la formació i 
l’ocupabilitat dels joves, a través de tallers, xerrades, assessora-
ment i acompanyament personalitzat i individualitzat, etc.

L’Àrea de Joventut 
promociona el 2015 
l’ocupació, la formació 
i la participació 

Els propers mesos es programaran diversos cursos ocupacionals, 
adreçats específicament a joves en situació d’atur per tal de fo-
mentar les possibilitats d’inserció ocupacional i laboral. Els cursos 
plantejats es situen dins els àmbits amb més possibilitats d’inserció 
laboral en el nostre entorn, com poden ser ajudant de cambrer/a, 
socorrista bàsic, jardineria... Tot i així, l’Àrea de Joventut continua 
apostant per una interrelació constant amb la població juvenil, 
que pot fer arribar les seves necessitats i demandes.

A més a més,  des de l’Àrea de Joventut, l’altre gran eix que es 
treballa és el foment de la participació activa de la població ju-
venil en activitats i propostes culturals, lúdiques, d’oci alternatiu, 
lleure i esport. En aquest sentit, també s’han programat multitud 
d’activitats al llarg de l’any per tal que els i les joves reivindiquin 
el seu paper actiu en la societat de Caldes.

Les activitats, programes i projectes que es realitza a l’Àrea de 
Joventut s’aniran difonent als canals habituals de difusió i comu-
nicació de manera que tothom pugui seguir-los i apuntar-s’hi.
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Dijous 12 de febrer

De 10:00 a 12:00 h
CARNESTOLTES A 
L’ESPAI JOVE
TALLER DE TRUITES
Amb l’Escola Sagrada Família
Organitza: Àrea de Joventut

A partir de les 17:00 h
CARNESTOLTES A 
L’ESPAI JOVE 
DIJOUS GRAS:
TALLER-CONCURS 
DE TRUITES
Per a més informació i 
inscripcions: Espai Jove. 
Tel 93 791 17 78
Organitza: Àrea de Joventut
Col·laboren comerços 
de Caldes d’Estrac

De dilluns 9 a
dimecres 11 de febrer

CARNESTOLTES A 
L’ESPAI JOVE
TALLER DE CONSTRUCCIÓ 
DEL REI CARNESTOLTES
En Carnestoltes també arriba 
a l’Espai Jove. Participa-hi!
Organitza: Àrea de Joventut
Per a més informació 
i inscripcions:
Espai Jove. Tel. 93 791 17 78

Divendres 13 de febrer

A les 10:00 h.
RUA INFANTIL 
Recorregut: Escola Bressol, 
carrer Major, carrer Església, 
esplanada de Can Muntanyà 
(Mercat setmanal), Riera 
amunt fins plaça de la Vila.
Seguidament els infants 
participants podran 
gaudir d’ un ESMORZAR 
a la Sala Cultural
Organitza: Àrea d’Ensenyament
Col·labora l’Escola Bressol

A partir de les 11:00 h
RUA DE CARNESTOLTES 
DEL “SORTIM DE CASA”
Sortiu a saludar la rua 
de la gent gran!
Recorregut: La Fabriqueta, 
Camí Ral, Carreró, La Riera, 
Ajuntament, Residència 
Bella Vista, Safareig, La 
Riera i La Fabriqueta
Organitza: Àrea de 
Serveis Socials

Diumenge 15 de febrer

A les 17:30 h a l’Esplanada 
de Can Muntanyà
CARNAVAL INFANTIL
Amb GRUP D’ANIMACIÓ 
INFANTIL
Recorregut: De l’esplanada 
de Can Muntanyà a la plaça 
de la Vila amb finalització 
a la Sala Cultural 
i tot seguit a la Sala Cultural 
Ball i festa per a la 
quitxalla disfressada 
XOCOLATADA per a tots 
els nens i nenes. A càrrec 
de l’AMPA del CEIP Sagrada 
Família, pro viatge final 
de curs escolar de 6è.
Organitza: Àrea de Cultura
Col·labora: AMPA CEIP 
Sagrada Família

Dissabte 14 de febrer

De 10:00 a 13:00 h
Al Mercat Municipal
XOCOLATADA POPULAR
A càrrec dels paradistes 
del Mercat Municipal

A partir de les 21:00 h
Al passeig dels Eucaliptus
TROBADA DE LES 
CARROSSES

A les 21:30 h
al passeig dels Eucaliptus
PREGÓ DE CARNESTOLTES

A continuació
RUA DE CARNESTOLTES
Rua de comparses i 
disfresses amb coreografies 
acompanyats per la Xaranga. 
L’ordre de sortida es farà 
segons l’ordre d’inscripció.
Recorregut: Baixada de 
l’Estació, Carrer Callao, Riera 
fins a la plaça de la Vila
 
Tot seguit cada comparsa 
inscrita realitzarà el seu ball 
i es farà la tria de la disfressa 
o comparsa més original.

A les 22:30 h a la Sala Cultural
BALL DE CARNESTOLTES
Disco-mòbil
a càrrec de DJ Domènec
Organitza: Àrea de Cultura 
Col·labora El Somriure dels Nens

Dimecres 18 de febrer

A partir de les 20:00 h
a l’esplanada de 
Can Muntanyà
CREMA DE SA MAJESTAT 
CARNESTOLTES I 
SARDINADA POPULAR
Organitza: Ajuntament 
de Caldes d’Estrac
Col·labora: Associació 
de Pescadors
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aCtUaLItat

El tió de Caldes, totalment restaurat
n El 21 de desembre a partir de les 11:30h i fins les 13:30h tots els nens i 
nenes de Caldes van poder fer cagar el tió cantant la cançó tradicional 
i clavant els cops de bastó necessaris per obtenir els regals. Tot i que la 
cua per arribar al tió era llarga, tots van saber mantenir la paciència en 
espera de la recompensa.

Aquest cop la novetat va ser que el tió lluïa com nou, gràcies a la res-
tauració realitzada per la Cristina Colomer i la Paola Velasco, de Caldes, 
que van deixar la figura impecable, com es pot veure a les imatges.

Es consolida 
la ruta dels 
pessebres
10 composicions formen 
part de l’itinerari

Caldes amb la Marató de TV3
n Gràcies a la implicació de diverses entitats, Caldes ha apor-
tat 709,50 euros a la Marató de TV3 que aquest any estava 
dedicada a les malalties del cor. Les entitats participants han 
estat: l’Assemblea Territorial de l’ANC de Caldes que va or-
ganitzar una rifa d’un lot de productes nadalencs el 21 de de-
sembre, aportats per la pròpia AT i amb el que es van aconse-
guir 215 euros. El recital de poesia organitzat per l’Agrupació 
de Pensionistes i Tercera Edat, celebrat el passat 19 de desem-
bre va recollir 234,50 euros. Finalment el concert de Nadal 
d’Arrels Cultura celebrat el 20 de desembre va recaptar 260 
euros. Gràcies a l’esforç de les entitats col·laboradores Caldes 
s’ha unit un cop més a la Marató.

L’Escola i el llenguatge 
audiovisual
n Continuant en la línia de treball sobre el llenguatge audio-
visual, l’Escola Sagrada Família ofereix un article realitzat per 
algun alumne. El 15 de desembre els nens de 4t i 6è van re-
alitzar l’activitat “Taller monstruós”. A continuació trobareu 
l’article redactat per l’Ariadna Artigas i la Laia Palacín.

El 15 de desembre els nens 
i nenes de 6è de l’Escola 
Sagrada Família vam fer 
un taller d’escriptura amb 
l’escriptor Jaume Copons i 
la seva il·lustradora Liliana 
Fortuny.

Vam anar a la biblioteca de 
l’escola i vam iniciar una his-

tòria fantàstica amb l’ajuda d’en Jaume mentre la Liliana dibuixava el que 
nosaltres ens anàvem imaginant. També ens va ensenyar com ell iniciava 
les seves històries i ens va donar indicacions per fer-ho nosaltres.

Vam començar l’activitat imaginant els personatges principals i secun-
daris. Després vam fer les votacions per escollir els noms dels perso-
natges i finalment vam anar creant el plantejament i nus de la nostra 
història. El final l’escriurem cadascú de nosaltres quan el conte estigui 
penjat a la web (www.agusandmonsters.com).

Ens ho vam passar d’allò més bé creant la nostra història i vam apren-
dre molt.

Ariadna Artigas i Laia Palacín (6è)

n Aquesta vegada han estat 10, entre entitats i particulars, els que 
s’han unit a la ruta de pessebres, convertint el municipi en l’escenari 
perfecte per gaudir les festes de Nadal. Es tracta del cinquè any que 
l’entitat Arrels Cultura amb el suport de l’Ajuntament ha convidat a 
tothom a fer el pessebre tradicional i ensenyar-lo als veïns.
Concretament, les associacions participants han estat: la Comissió 
de Festes de Nadal, l’Associació Amics dels Bonsais, l’Associació Ar-
rels Cultura, els catequistes i Regina Mora, el Mercat Municipal i la 
parròquia de Santa Maria. Pel que fa als particulars, han format part 
de la ruta: la familila Alsina Ruzafa, la família Artigas Loire, la família 
Esteban Salvà i la família Puig.
Els resultats han estat espectaculars com es pot veure a les fotogra-
fies i des d’Arrels Cultura s’anima tots els veïns a participar-hi l’any 
vinent, “no es tracta d’una activitat que només es quedi en el fet de 
fer el pessebre, l’ important és que és l’excusa per fomentar el bon 
veïnatge i aconseguir llaços més estrets entre tots els ciutadans”.
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proMoCIó I tUrISMe

Un Nadal ple d’activitats i de sorpreses

MisCeL·LàniA. Copisteria-Papereria-Regals

Miscel·lània ha nascut amb la idea 
de donar un servei inexistent al mu-
nicipi i és la consolidació d’un repte 
personal i professional. I no hi havia 
millor lloc on fer-ho que al nostre 
poble i en un espai immillorable, 
acollidor, amb encant i on encara es 
respira l’ambient de temps passats 
i d’altres de molt recents que han 
viscut les seves parets de pedra, la 
porta centenària... 
Formem part de la xarxa “Botiguers 
pel país” amb una aposta clara 
pel comerç de proximitat, amb un 
compromís de qualitat i garantia. 
A Miscel·lània hi trobareu serveis 
especialitzats a preus molt compe-
titius i a més, tot tipus de materi-
al escolar, d’oficina, manualitats, 
regals personalitzats, fets a mà, 

n Després de la Festa Major de Santa Llúcia, encara van quedar car-
tutxos per celebrar les festes del Nadal amb les activitats tradicionals 
de sempre, però també amb novetats com la representació d’“Els Pas-
torets”. El 19 de desembre la poesia i la música van prendre el protago-
nisme amb el “Recital de la Nostra Terra” organitzat per l’Agrupació de 
Pensionistes i Tercera Edat de Caldes. El 20 de desembre la Biblioteca 
va realitzar la trobada del Club de lectura que aquest cop girava entorn 
del llibre de Jordi Mata “Un cadàver exquisit”. El 21 de desembre, els 
nens i també els pares van anar a la plaça de la Vila a cercar els regals 
que el tió va estar deixant durant tot el matí. A la tarda, els grans pro-

tagonistes van ser la música i les veus del Cor Ciutat de Mataró i el 
Cor Escènic de l’EMM Mataró que van omplir l’església de gom a gom.

El Mercat Municipal també va participar a les festes portant el patge 
reial i el Club de petanca va fer el “torneig del tortell de reis” on els 
guanyadors obtenien com a premi el pastís esmentat. Una altra de les 
activitats que aquest Nadal va obtenir més ressò va ser la ruta dels 
pessebres. Els actes van finalitzar amb l’espectacular arribada de ses 
Majestats els Reis d’Orient el 5 de gener, que va deixar grans i petits 
captivats. 

On puc anar a fer fotocòpies, 
enquadernar un treball, 
enviar un fax...? 

imaginatius i divertits. I, allò que no 
tinguem a la botiga, us ho podem 
demanar. Per exemple: Tenim con-
sumibles originals d’impressora per 
encàrrec, només cal que ens porteu 
el model!
Una de les nostres singularitats és el 
treball que fem amb les fotografies 
creant puzles, tasses, carcasses de 
mòbil, i mil idees més. També tenim 

packs especials de sessions fotogràfi-
ques d’estudi i impressions d’àlbums, 
quadres i molts altres formats.
Alhora fem impressions i fotocòpies 
en blanc i negre i color, enquaderna-
cions, plastificacions, servei de fax, 
escàner i enviament de correus elec-
trònics. Dissenyem targes de visita, 
invitacions de casament, postals de 
nadal, i tot allò que ens demaneu.
D’altra banda hem mirat de pre-
parar un espai acollidor, amb una 
zona de jocs per als més menuts on 
podran pintar i dibuixar mentre els 
grans feu les vostres compres amb 
tranquil·litat.
Adreça: Camí Ral, 23
Mail: info@miscelania.cat
Telèfon: 93 791 50 62 / 
722 21 29 13 (whatsapp)
Xarxes socials: facebook (Miscel-
lània) i al twitter (@Miscelania_CdE)
Horari: De dilluns tarda a 
dissabte de 9:00h a 13:30h 
i de 17:00h a 20:30h.
Dilluns matí i diumenge tancat.
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BIBLIoteCa

GrUpS MUnICIpaLS

LES RECOMANACIONS DE CAN MILANS

CAFÈ BARCELONA. Joan Carreras. (NOVEL·LA)
Barcelona: Proa, 2013.

El Cafè Barcelona és al centre 
d’Amsterdam i al cor d’aquesta his-
tòria. La Greetje, la mestressa del 
bar, ha refet la seva vida al costat 
de la Roos després de la mort del 
marit. L’Arjen, el fill de la Greetje, 
torna de Srebrenica amb els cascos 
blaus holandesos, i al cap de poc 
l’Annabel, la filla de la Roos, se sent 
empesa a voltar món. De prop o de 
lluny, tots quatre són presents en el 
dia a dia del cafè, amb els cuiners 
que s’hi relleven sovint i la clientela 

fidel que hi va a dinar o a beure cervesa. Però els vincles, a la vida, 
sempre amaguen secrets. 

Amb aquesta novel·la esplèndida, Joan Carreras ens proposa una 
lectura apassionant, plena d’alegries i tragèdies compartides, de 
presències i absències familiars, de misteris que potser no ho sem-
blen i d’autèntica humanitat.

Estigues al dia de totes les 

novetats de Caldes, segueix-nos a:

www.caldetes.cat
I a les xarxes socials:

Facebook:

www.facebook.com/ajcaldetes

Twitter: @ajcaldetes

Instagram: @ajcaldetes

Les nostres etiquetes són 

#caldesdestrac #caldetes

El bon govern municipal
A quatre mesos de les eleccions munici-
pals, creiem que qualsevol grup que es 
proposi obtenir la confiança dels ciuta-

dans per governar el nostre municipi ha de ser conscient, en tot 
moment, 

- Que governarà per a tots els caldencs, de naixement i d’adopció, de qual-
sevol opinió i pensament

- Que governar no és sinó administrar el comú en benefici de tots i d’acord 
amb les prioritats que s’hagin d’establir

- Que aquell qui, temporalment, està al càrrec és servidor de tots i ha de 
procurar que el seu equip, treballadors i col·laboradors se’n sentin i puguin 
exercir-ne

- Que allò que administrem no ens pertany, sinó que pertany al poble, i s’ha 
de fer posible que tothom que ho necessiti ho pugui fer servir sempre en 
les millors condicions

- Que governar és mirar de solucionar els problemes, no crear-ne de nous

- Que cal cuidar els ciutadans i cuidar els qui els serveixen. I finalment, 

- Que l’alternança que es pugui produir en un govern –en qualsevol go-
vern- no és mai una ocasió de revenges, ni de desfer gratuïtament el que 
s’havia construït, ni de menystenir sistemàticament l’obra dels altres: sinó 
de continuar i millorar el que ja tenim, tot corregint simplement els pro-
blemes que s’hi hagin pogut generar i aplicant les polítiques que ens per-
toquen i ens distingeixen com a opció política: en el nostre cas la igualtat, 
la generositat, l’atenció als més necessitats, l’austeritat, el treball rigorós.
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AGENDA D’ACTIVITATS DEL MES DE FEBRER DE 2015

2 Dilluns

D’11 a 13h, al Casal d’Avis 
RELAXACIÓ: BENEFICIS 
PSíqUICS I FíSICS. DIFERENTS 
TÈCNIqUES
A càrrec de Núria Batlle i 
Mamen Lucas. Informació i 
inscripció a Serveis Socials.
Organitza: Serveis Socials

5 Dijous

D’11 a 13h, al Casal d’Avis 
TALLER D’INFORMàTICA PER 
A GENT GRAN
a càrrec de Miquel Sánchez 
Organitza: Serveis Socials

6 Divendres

18h tarda, a la Biblioteca Can 
Milans 
CONFERÈNCIA: “UNA 
MATERNITAT TRANqUIL·LA” 
A càrrec de la terapeuta Ester 
Domínguez. Eines per ajudar a 
la família en les dificultats dels 
primers temps. Un breu passi 
des de la concepció, passant 
per la gestació i el part, per 
arribar al nucli de la xerrada; el 
post-part i les primeres etapes 
del nadó. Activitat oberta a 

mares i pares.
Inscripcions a la Biblioteca o 
bé trucant al 93 791 30 25
Organitza: Biblioteca Can 
Milans - Ajuntament Caldes 
d’Estrac

9 Dilluns

D’11 a 13h, al Casal d’Avis 
RELAXACIÓ: BENEFICIS 
PSíqUICS I FíSICS. DIFERENTS 
TÈCNIqUES
A càrrec de Núria Batlle i 
Mamen Lucas. Informació i 
inscripció a Serveis Socials.
Organitza: Serveis Socials

12 Dijous

D’11 a 13h, al Casal d’Avis 
TALLER D’INFORMàTICA PER 
A GENT GRAN
a càrrec de Miquel Sánchez 
Organitza: Serveis Socials

13 Divendres

18h tarda, a la Biblioteca Can 
Milans 
ESPECTACLE DE NARRACIÓ 
ORAL I OMBRES XINESES 

basat en el conte d’en 
Maurice Sendak “Allà on 
viuen els monstres” i altres 
llibres d’aquest autor. Amb la 
creació d’aquest espectacle 
volem donar a conèixer l’obra 
d’aquest fantàstic autor tot 
combinant les imatges del 
llibre amb les ombres i la 
narració.
Organitza: Biblioteca Can 
Milans- Ajuntament de Caldes 
d’Estrac

14 Dissabte

11h matí. A la Biblioteca Can 
Milans
TROBADA DEL CLUB DE 
LECTURA: “LA LLADRE DE 
LLIBRES”, de Markus Zusak. 
“Érase una vez un pueblo 
donde las noches eran largas 
y la muerte contaba su propia 
historia”.
Una història inoblidable 
i emocionant. Vides que 
s’entortolliguen les unes 
amb les altres sota els ulls 
pacients  d’un espectador-
narrador excepcional, la 
Mort: sarcàstica, però alhora 
comprensiva, tant que fins i tot 
en la foscor més negra va a la 
recerca d’acolorits fragments 
de bellesa.
Organitza: Biblioteca Can 
Milans - Ajuntament Caldes 
d’Estrac

Carnestoltes al Mercat Municipal
 Xocolatada i disfresses ompliran el mercat el 13 i 14 de febrer

El Mercat Municipal s’unirà a l’atmosfera especial de Car-
nestoltes amb activitats lúdiques i populars per a tothom 
que durant aquets dies assenyalats decideixi fer un tomb 
per les parades.

El 13 i 14 les botigueres aniran disfressades mentre aten-
guin els clients, tot i que encara no han volgut desvetllar 

quins personat-
ges adoptaran.

El 14 al matí entre 
les 10 i les 13h s’or-
ganitzarà una xo-
colatada oberta 
a tothom. Des del 
Mercat s’anima 
tothom a parti-
cipar-hi i gaudir 
celebrant junts el 
Carnestoltes.

16 Dilluns

D’11 a 13h, al Casal d’Avis 
RELAXACIÓ: BENEFICIS 
PSíqUICS I FíSICS. DIFERENTS 
TÈCNIqUES
A càrrec de Núria Batlle i 
Mamen Lucas. Informació i 
inscripció a Serveis Socials.
Organitza: Serveis Socials

  

19 Dijous

D’11 a 13h, al Casal d’Avis 
TALLER D’INFORMàTICA PER 
A GENT GRAN
a càrrec de Miquel Sánchez 
Organitza: Serveis Socials

23 Dilluns

D’11 a 13h, al Casal d’Avis 
RELAXACIÓ: BENEFICIS 
PSíqUICS I FíSICS. DIFERENTS 
TÈCNIqUES
A càrrec de Núria Batlle i 
Mamen Lucas. Informació i 
inscripció a Serveis Socials.
Organitza: Serveis Socials

25 Dimecres

De 9h a 18:30h, a “La 
Fabriqueta”
JORNADA SOBRE EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA I ENERGIES 
RENOVABLES
Aforament limitat
Organitza: l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac juntament 
amb la UPC, i amb el suport 
de l’ICAEN (Institut Català de 
l’Energia)

27 Divendres

18h, a la Biblioteca Can Milans
HORA DEL CONTE AMB 
TITELLES: “LA PRINCESA I EL 
DRAC”. A càrrec de Teatre Aula
Organitza: Biblioteca de Can 
Milans –Ajuntament de Caldes 
d’Estrac

  

El Mercat Municipal finalitza 
la campanya de promoció 
nadalenca entregant 
el premi del sorteig
Carmen Clavell, 
una de les 
clientes més 
habituals, 
ha estat la 
guanyadora

n Els paradistes del 
Mercat Municipal 
van donar per enllestida la campanya de promoció dels 
seus establiments durant les dates nadalenques, lliurant 
el passat 8 de gener el premi del sorteig que han organit-
zat, un televisor LG led de 32 polzades a Carmen Clavell, 
la clienta guanyadora.
Aquesta ha estat la primera vegada que el Mercat porta 
a terme una promoció semblant, de la qual, segons infor-
ma, s’han repartit més de mil butlletes entre els client que 
aquestes festes s’hi han acostat per fer les seves compres. 
Finalment ha estat una de les clientes més habituals, Car-
men Clavell, la que ha obtingut la butlleta guanyadora 
amb el número 387, que havia de coincidir amb el primer 
premi del sorteig d’“El Niño”.  Per a Clavell ha estat una 
sorpresa inesperada i segons ha explicat, una de les que 
més il·lusió li ha fet.

15




