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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.

A Caldes, la seva gent i el mar sempre han estat un binomi que ha 
anat molt lligat. Mestres d’aixa, pescadors i nansers quan l’aigua era 
salvatge i la sorra s’estenia molt més endins que no pas ara. Vianants, 
banyistes i navegants quan el poble ha crescut com aquell qui diu, 
fins a tocar l’aigua. Juntament amb el termalisme i l’entorn natural, 
sens dubte un dels nostres trets més característics i diferenciadors.

Segurament però, fa anys que no hem sabut treure-li tot el partit, 
per molt que l’hem anat endreçant amb successives versions d’un 
passeig dels Anglesos, l’última de les quals acaba de començar. Amb 
un Hotel Colón, ara també balneari termal, que estem treballant 
per potenciar i renovar. Amb un parc remodelat que ha conegut 
diferents distribucions sota l’ombra dels plataners i un passeig 
de Mar que després d’anys d’esperar la seva definitiva versió, 
mil cops anunciada i mai executada, ara veu com  l’Ajuntament 
ha decidit passar a l’acció sense esperar noves promeses.

D’aigua i de sorra sempre n’hi ha hagut. En diferents proporcions 
i amb distribucions canviants. La bona notícia és que el Ministeri 
refarà els espigons i que amb el Projecte de millora de les platges 
ja sabem què hem de fer en els propers temps si volem que el 
binomi Caldes i mar funcioni millor que mai i sigui sinònim de 
progrés i benestar. Només cal que entre tots en hi posem.

D’aquestes i d’altres qüestions en trobareu àmplia informació a les 
pàgines següents i també a l’Ajuntament si voleu saber-ne més. Us 
demano especial atenció al tema de la televisió per cable, especialment 
si en sou abonats i a l’evolució dels treballs de redacció del POUM que, 
reitero, necessitarà de l’aportació de tots per a que sigui, de veritat, el 
full de ruta comú del creixement harmònic i sostenible del nostre poble.

Per acabar, permeteu-me una reflexió. Falta poc per unes noves 
eleccions municipals i davant tot aquest allau d’activitat algú es pot 
preguntar per què ara i no abans? Doncs perquè els procediments 
administratius són llargs i en quatre anys de mandat hi ha hagut 
un ordre de prioritats. Abans d’arribar aquí s’han resolt molts 
altres temes i totes i cada una d’aquestes actuacions també han 
necessitat els seu temps de negociació i tramitació administrativa i 
pressupostària. Encara que sigui per una vegada,  bo serà recordar-
ho, tant per refrescar la memòria als qui van dient que l’Ajuntament 
mai fa res, com pels que diuen que ara es fa molt perquè s’acosten 
eleccions. Ni els uns ni els altres tenen raó, Caldes es va fent dia 
a dia gràcies a l’esforç de molts i també del seu Ajuntament. 
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En pORTADA

n Més de vuitanta persones entre ar-
quitectes, tècnics de les administracions, 
empresaris i estudiants es van involucrar 
en la Jornada d’Eficiència Energètica i 
Energies Renovables que va tenir lloc a 
l’equipament de la “Fabriqueta” el passat 
dimecres 25 de febrer durant tot el dia.

Les ponències es van iniciar segons l’hora-
ri previst amb una benvinguda de Joaquim 
Arnó, l’alcalde de Caldes i Lluís Morer, 
cap d’Unitat d’Eficiència Energètica de 
l’ICAEn (Institut Català de l’Energia).  

Des de l’ICAEN, Lluís Morer va posar de 
relleu el fet de que per al 2020 la Unió 
Europea té el compromís de reduir el con-
sum d’energia primària en un 20%. Segons 
Morer, les actuals polítiques energètiques 
de l’Estat Espanyol estant dificultant l’as-
soliment d’aquest objectiu, però: “cal con-
tinuar amb la recerca i investigació per a 
la millora de l’eficiència energètica ja que a 
llarg termini aquest serà el camí a seguir”.

Al seu torn, Arnó va posar com a exemple 
la progressiva implementació d’ener·
gies renovables al mateix municipi de 
Caldes. Segons l’alcalde, gràcies també 
al programa d’estalvi energètic, des del 
2007 no ha augmentat la factura de la 
llum en els equipaments de l’Ajuntament, 
cosa que ha repercutit  positivament en 
els veïns de Caldes. D’altra banda, va ex-
posar l’alcalde, Caldes sempre ha fet una 
aposta per la sostenibilitat. Arnó va ex-
plicar que de fet ja el 2008 es va realitzar 
un sistema d’enllumenat públic regulat 
de manera intel·ligent d’acord a les ne-
cessitats reals dels ciutadans. A tot això 
cal sumar-li l’aposta per l’energia foto-
voltaica que es pot veure realitzada en 

Èxit d’assistència a la Jornada d’Eficiència 
Energètica i Energies Renovables
Va destacar la presència d’empreses i d’estudiants involucrats en el sector

el pàrquing fotovoltaic, i l’eòlica, amb la 
instal·lació d’un aerogenerador.

Finalitzades les presentacions, es van ini-
ciar les ponències del mateix Lluís Morer, 
Daniel Tigges (arquitecte per la Universi-
tat Politècnica del Nord-oest de Suïssa), 
Joan Lluís Fumadó (catedràtic del Depar-
tament de Construccions Arquitectòni-
ques de la UPC) i Jordi Espiell (responsa-
ble tècnic de Tellus Ignis SL). 

Al migdia es va aprofitar per fer una visita 
guiada per algunes de les actuacions sos-
tenibles a Caldes d’Estrac com la regulació 
de la intensitat de la llum o el pàrquing fo-
tovoltaic de 300 kw.

Després del dinar les ponències van conti-
nuar amb Manel Romero (enginyer indus-
trial especialitzat en Energia Solar Tèrmica 
i Fotovoltaica) i patrick Renau Meier (en-
ginyer de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac) 
que va explicar els principals projectes 

executats en els equipaments municipals 
des de l’any 2009 fins als nostres dies.

Durant la jornada va destacar la presèn-
cia d’empreses com Daikin, Rehau, Light 
Windows, Luxes o la cooperativa “Som 
Energia”. D’altra banda, també cal subrat-
llar l’assistència dels estudiants de l’Es·
cola de Formació professional Monlau, 
que, segons el seu coordinador, Manolo 
Alfaro, han pogut accedir a uns coneixe-
ments tècnics i teòrics molt específics i 
sobretot, viure l’experiència de com un 
municipi pot començar a utilitzar i apos-
tar per les energies renovables i l’eficièn-
cia energètica.

Els organitzadors de la Jornada han ma-
nifestat la seva satisfacció per l’èxit de la 
Jornada i creuen que podria ser la primera 
llavor per a futures accions de divulgació 
d’aquestes noves tecnologies no nomes 
en el municipi de Caldes sinó també en 
tota la comarca del Maresme.
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URBAnISME

En marxa la renovació del front marítim:
Avancen les obres i a més s’incorporen noves actuacions

n Les platges de Caldes gaudiran d’una 
millor accessibilitat i una millor cura 
de la flora autòctona. Aquests són els 
dos objectius que es volen assolir amb 
actuacions complementàries a les obres 
iniciades al gener que, en conjunt, han 
de comportar una reforma completa del 
front marítim.

En primer lloc es crearan dos accessos 
nous per a minusvàlids a la platja del 
Bassiot de manera que tothom pugui 
arribar a la sorra sense cap mena de di-
ficultat. Entre aquestes accions també 
destaca la construcció d’un nou accés al 
parc infantil a la platja dels Tres Micos, 
que farà possible que s’eliminin les actu-
als escales.

Finalment, en la millora dels accessos a 
les platges també està contemplat can·
viar de forma progressiva les passarel·
les de fusta de pi tractat, per fusta 
d’eucaliptus vermell que és més resis-
tent a la humitat i la salinitat i, en conse-
qüència, resulta més fiable i segura.

A més, també s’ha creat una zona pro·
tegida de flora mediterrània com es 
pot veure a les imatges. Està pensat que 
aquest illot assoleixi un protagonisme es-
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URBAnISME

Avancen les obres i a més s’incorporen noves actuacions

pecial durant la Festa de la Primavera, en 
què es podran plantar noves espècies.

La renovació del paviment, a bon ritme

Les obres que es van iniciar el passat 14 
de gener i que han de finalitzar amb una 
completa renovació del paviment, de 
l’enllumenat i la vegetació de l’encla-
vament, segueixen el calendari previst i, 
si tot continua al mateix ritme, es cal-
cula que estiguin finalitzades abans de 
Setmana Santa.

A hores d’ara ja s’ha fet tota la demolició 
del paviment i s’estan preparant les rases 
per instal·lar la canalització i proveir de 
serveis com l’aigua i l’electricitat tot el 
front marítim (passeig del Mar i passeig 
dels Anglesos).

Aquestes actuacions completarien l’ac-
ció que es va realitzar el 2008 quan un 
temporal va endur-se la caseta de la Creu 
Roja i es va haver d’allargar l’espigó, per-
metent que, des de llavors, no s’hagin 
produït més incidents. D’aquesta mane-
ra s’avançaria força en la revitalització 
d’aquesta zona, una de les més represen-
tatives del municipi.

Millores al carrer Torrenova i al 
pont del Bassiot
n Durant el passat mes de febrer es van fer una sèrie de remodelacions en alguns 
carrers de Caldes amb la finalitat de millorar la seguretat dels vianants i la cir·
culació dels vehicles.

En el carrer Torrenova es va fer una acció de pavimentació amb l’objectiu de 
millorar els desperfectes causats per les arrels dels arbres. D’aquesta manera es 
facilita la mobilitat i seguretat dels vianants.
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SESSIÓ InFORMATIVA

n L’alcalde Joaquim Arnó, acompanyat de 
bona part dels regidors del Govern Muni-
cipal, va protagonitzar la sessió informativa 
del dissabte 31 de gener a la Sala de Con-
ferències de “La Fabriqueta”,  explicant de-
talladament els temes que s’havien anunciat 
a la convocatòria i responent les preguntes 
del públic assistent.

L’alcalde repassa les qüestions més importants de la gestió 
municipal en una nova sessió pública informativa

pressupost social
Segons va explicar l’alcalde, la pràctica to-
talitat de les despeses del pressupost del 
2015 de 3.997.650€, es destinen a finalitats 
socials, o dit d’altra manera, a serveis rela-
cionats amb l’atenció a les persones.

Un deute sostenible
En relació a les inversions previstes per a 
aquest 2015, l’alcalde va destacar entre 
les obres més importants, les tasques del 
mur del cementiri municipal, l’arranja-
ment dels passejos i la continuïtat de les 
reformes de l’Escola Sagrada Família, que 
es faran durant l’estiu i de les quals s’està 
pendent de concretar l’aportació del De-
partament d’Ensenyament de la Genera-
litat. Pel que fa als serveis indirectes, que 
són aquells que a més del seu objectiu 
específic permeten que es puguin realit-
zar els directes, arriben fins als 3.363.850€ 
que representen el 84% del total i que es 
reparteixen de la següent manera: Hisenda 
(591.700€, un 14,80% del total), l’Adminis-
tració general (485.300€, un 12,14%), Ur-
banisme i habitatge (210.250€, un 5,26%), 

HISENDA 14,8 %

ADMINISTRACIÓ GENERAL
12,14 %

URBANISME I HABITATGE
5,26 %

PROMOCIÓ ECONÒMICA 
I COMERCIAL

3,23 %

COMUNICACIÓ 1,5 %

SEGURETAT CIUTADANA
15,63 %

SERVEIS PÚBLICS
12,43 %

ESCOMBRARIES
9,78 %

VIA PÚBLICA
9,23 %

CULTURA
3,21 %

ACCIÓ SOCIAL
4,1 %

ESPORTS
2 %

JOVENTUT
0,68 %

ENSENYAMENT
5,65 %

SALUT
0,21 %

SERVEIS INDIRECTES

SERVEIS DIRECTES
Promoció econòmica i comercial (129.000€, 
un 3,23%), Comunicació (65.850€, un 1,5%), 
Seguretat ciutadana (624.750€, un 15,63%), 
Serveis públics (497.100€, un 12,43%), Escom-
braries (391.000€, un 9,78%) i Via pública 
(368.900€, un 9, 23%). Així, es pot comprovar 
com els que es consideren serveis directes 
representen un 15,85 % del total, arribant a la 
xifra de 633.800€ repartits en les següents 
àrees de gestió: Cultura (128.200 €, 3,21% 
del total), Acció social (164.100€, un 4,1%), 
Esports (80.150€, un 2%), Joventut (30.500€, 
un 0,68%), Ensenyament (223.350€, un 
5,65%)  i Salut (8.500€, un 0,21%).

A l’hora d’especificar alguns elements de 
cada servei, l’alcalde va fer especial men-
ció al capítol d’Hisenda en el que va expli-
car que actualment es paguen uns 152 mil € 
anuals en concepte d’interessos pels prés-
tecs demanats i uns 295 mil € per amor-
titzacions, xifres absolutament normals i 
assumibles per les finances municipals. En 
aquest sentit, l’alcalde també va explicar 
que si les administracions superiors i algun 
particular, que són els principals deutors 
de l’Ajuntament, es posessin al dia de pa-
gament, la càrrega financera municipal dis-
minuiria considerablement.
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SESSIÓ InFORMATIVA

L’alcalde repassa les qüestions més importants de la gestió 
municipal en una nova sessió pública informativa

Caldes, municipi estacional
A la seva exposició, Joaquim Arnó va desta-
car també el caràcter singular de Caldes a 
l’hora de comparar-lo amb altres municipis, 
ja que tot i que estiguin empadronades més 
de 2.700 persones, durant l’estiu s’arriba a 
acollir-ne més de 6.500, fet que obliga a dis-
posar d’uns serveis adequats per a cobrir les 
seves necessitats.  

A preguntes dels assistents, el debat obert 
va donar peu a parlar del capítol de la se·
guretat ciutadana que resulta un dels més 
alts del pressupost. Segons l’alcalde, tot 
i que la població és menor que la d’altres 
pobles, el servei ha de garantir uns estàn-
dards de seguretat mínims i això fa que la 
proporció sigui més gran en relació a d’altres 
despeses. En aquest sentit, Arnó també va 
destacar el fet que Caldes disposa d’un dels 
millors serveis de seguretat de la comar·
ca, com s’ha pogut observar en els resultats 
positius a l’hora de detectar infraccions i 
incrementar la pressió sobre els infractors.

Inici dels treballs del nou pOUM: es disse·
nya el Caldes del futur

L’alcalde va explicar als assistents que des de 
fa unes setmanes s’han iniciat les sessions 
públiques per recollir totes les propostes, 
idees i suggeriments que es vulguin apor-
tar de cara a que l’equip tècnic redactor del 
nou pOUM (Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal) les pugui incorporar al seu docu-
ment inicial, el que es coneix com Avanç del 
Pla, que no es farà públic fins passades les 
eleccions municipals del maig del 2015.

Arnó va recalcar que la revisió del plane-
jament és una qüestió molt important a la 
que calia fer front de manera urgent, ja que 
l’actualment vigent data de 1984 i que si ara 
coincideix amb el període electoral és no-
més perquè des que l’actual govern ho va 
plantejar a l’inici del seu mandat, s’ha trigat 
tres anys a aconseguir el finançament neces-
sari (Diputació de Barcelona).

Precisament per aquesta coincidència de 
calendari, l’Avanç del Pla no es farà fins des-
prés de les eleccions, un cop s’hagi consti-
tuït el nou Ajuntament. Abans, el que cal, va 
dir l’alcalde, és la màxima implicació de tot-
hom perquè el resultat sigui un Pla General 
adequat a les necessitats reals del municipi, 
de la seva gent i que faci compatible el crei-
xement sostenible amb la preservació dels 
valors naturals propis de Caldes.

En aquest sentit, Arnó va convidar els assis-
tents i  tots els veïns i veïnes a participar a les 
sessions de treball que es van fent i també a 
consultar la pàgina web de l’Ajuntament on 
s’hi van publicant notícies, convocatòries i 
els documents de consulta. També els va dir 
que poden acudir a les oficines municipals 
on seran atesos pels Serveis Tècnics Muni-
cipals.

TV per cable, fi d’emissions pel canvi de 
freqüències estatals

En primer lloc, l’alcalde va voler deixar clar 
que el sistema de televisió per cable, mal-
grat estar ubicat a les dependències muni-
cipals, no és un servei municipal, sinó que 
és un negoci privat que depèn de l’empresa 
que n’és la titular, i que la mala gestió que 
es va fer d’aquest tema en anteriors governs 
municipals ha generat moltes confusions i 
problemes al conjunt dels usuaris.

De fet, ja el 2008, l’empresa va deixar les 
dependències municipals amb aparells que 
actualment han quedat obsolets. Des de lla-
vors, la Policia local ha fet de mediadora en-
tre clients i empresa solucionant problemes 
puntuals. Ara, amb el canvi de freqüències 
estatals, el sistema quedarà apagat automà-
ticament i els clients hauran de parlar direc-
tament amb l’empresa que ho gestiona.

Independentment d’aquest tema, Arnó tam-
bé va explicar que el compromís del Go-
vern Municipal en facilitar la comunicació i 
l’accés als seus nous sistemes es manté. A 
més de la xarxa de wifi que es va estenent 
per tot el tramat urbà, també s’ha instal·lat 
cablejat de fibra òptica a cada nova pavi-
mentació que s’ha fet i que s’està pendent 
de que per part del Consell Comarcal del 
Maresme s’enllesteixi la connexió de banda 
ampla que ja s’ha iniciat en altres pobles.

L’acte públic va finalitzar dues hores després 
del seu inici, un cop els assistents van for-
mular les seves preguntes i comentaris.
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n En el marc dels treballs de preparació del nou POUM, el pas-
sat dilluns 23 de febrer va tenir lloc la presentació de l’estudi fet 
durant l’any 2014 per l’empresa consultora DPT21 per encàrrec 
de l’Àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona, que també va 
patrocinar estudis similars a diverses poblacions del litoral català 
com Barcelona, Sitges, Calella, Canet, Santa Susanna, Mataró i 
Pineda.

L’acte el va iniciar el diputat provincial, Ramon Riera, amb pa-
raules de presentació del programa que porta a terme la Dipu-
tació, que estudia la dinàmica actual de les platges, analitzant i 
avaluant els serveis i productes, tant públics com privats, que s’hi 
s’ofereixen i enquestant els usuaris per conèixer, entre d’altres, 
els hàbits de consum i grau de satisfacció. Amb aquesta infor-
mació després s’indica l’impacte econòmic i les oportunitats de 
millora en la qualitat general de les platges i es formulen propos-
tes d’actuació. 

Al seu torn, l’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó, va explicar que 
aquest és un estudi de possibilitats que caldrà estudiar exhaus-
tivament per veure quines de les actuacions que s’hi proposen 
són susceptibles de ser incorporades a la planificació i gestió 
municipal. D’aquí, que la presentació del Projecte s’hagi plantejat 
com una aportació més de cara la formulació del nou PGOU i 
que es difongui per al seu debat i acceptació pel conjunt de la 
ciutadania.

Un cop realitzats els parlaments de presentació, Xavier Valls, de 
l’empresa DPT21 va entrar en l’exposició detallada dels contin-
guts principals del Projecte, tot explicant també la metodologia 
emprada en la seva elaboració.

Opinió dels usuaris – Anàlisi gestió

Valls va comentar que després d’unes pàgines dedicades a la 
descripció física dels elements presents a les platges de Caldes 
(accessos, guinguetes, serveis, neteja, etc.), el Projecte inclou el 
resultat de les preguntes formulades a més de 600 usuaris durant 
l’estiu del 2014, que permeten establir els paràmetres necessaris 

Les platges de Caldes reben bona nota i encara poden millorar

per poder després fixar possibles escenaris de millora del rendi-
ment en la gestió de la zona.

Segons l’estudi, 185.026 persones van visitar i usar les platges du-
rant l’estiu del 2014, repartides pràcticament al 50% entre la dels 
Tres Micos i la del Bassiot. El 46% dels usuaris eren residents, 
mentre que el 29% eren excursionistes i el 24% turistes. De tots 
aquests, un 30% prové de Barcelona, mentre que els altres vénen 
dels municipis veïns, especialment de Sant Vicenç del Montalt, 
amb un 24%.

Si es comparen amb la mitjana de les platges del litoral barceloní, 
els usuaris de les platges de Caldes són majoritàriament grups fa-
miliars en un 29% (23% de mitjana provincial), grups “amb amics” 
un 26%, mentre que el grup “en parella” significa el 24%.

Per freqüències, el 41% dels usuaris van anar a la platja tots els 
dies de la setmana, mentre que el 2% hi va anar un cop. La  ma-
joria hi va arribar caminant (53%) o amb cotxe (33%), i més de la 
meitat hi va acudir en la franja horària de 12 a 13h i s’hi va estar 
una mitjana de 2,9 hores. 

Una dada molt significativa que va explicar Valls i que conté l’es-
tudi, és la de que el 58% dels usuaris residents portaven a la plat-
ja productes d’autoconsum (34% menjar, 24% begudes), i el 63% 
dels turistes i el 77% dels excursionistes també. 

En pORTADA 

Es presenta el Projecte Integral de Millora

GESTIÓ INTEGRAL DE PLATGES

Disciplina i Ordenació d’Usos

Concessions temporals

Seguretat, Salvament 
i Vigilància

Accions de recuperació i 
millora del domini públic

Gestió Mediambiental

Gestió de punts accessibles 
per a persones amb 
mobilitat reduïda

Atenció sanitària i 
primers auxilis

Control sanitàri 
d’aigües i sorra

Conscienciació i 
educació ambiental

Servei de neteja

Animació turística

Infraestructures de la Platja, 
implantació, manteniment 

i magatzematge

Defensa costanera i 
regeneració de platges

Ordenació turística adjacent

Informació turística 
i promoció
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Mobilitat, vialitat i 
activitat econòmica, 
qüestions essencials 
per al nou POUM
Aquests aspectes centren els treballs del primer taller de 
participació celebrat el passat 30 de gener

n A partir d’unes premisses bàsiques i de la situació actual, la 
trentena de persones que van assistir al primer taller participa-
tiu de preparació del nou POUM, van debatre amb profunditat 
aspectes relacionats amb la mobilitat, la vialitat i l’activitat 
econòmica del municipi per tal de poder formular propostes 
de futur que siguin possibles i viables.

L’equip redactor del POUM va aportar la diagnosi actual i va 
anar recollint els plantejaments que feien els participants, cen-
trats essencialment en la conveniència de poder dissenyar un 
recorregut vial que permeti fer la volta al poble sense neces-
sitat d’haver de sortir del seu casc urbà. En aquest sentit però, 
es va fer palès l’inconvenient que per un millor plantejament 
representa l’escassa territorialitat del municipi (menys d’1 km2) 
i la continuïtat de la trama urbana en territoris municipals ve-
ïns (Arenys de Mar i Sant Vicenç de Montalt a les zones marí-
times, a la part alta de la Riera i a les connexions amb la xarxa 
de carreteres i autopista).

També es va parlar de la vialitat interna i de facilitar l’accés de 
vehicles a les zones de més activitat comercial i social, com una 
de les mesures que caldrà impulsar en el futur més immediat.

Precisament va ser a l’entorn de l’activitat econòmica que 
els presents van constatar en les seves intervencions que Cal-
des no disposa de cap sistema productiu que generi activitat i 
llocs de treball i que actualment tot es centra en el sector ter-
ciari, de serveis. En aquest sentit els presents van expressar el 
convenciment que per un millor futur del poble caldrà trobar 
un element singular i diferenciat dels altres, que en la mesura 
del possible esdevingui motor del seu creixement econòmic. 
Alguns parlaven de l’explotació termal com a tret diferencia-
dor que caldria potenciar al màxim. Altres citaven les platges 
i l’entorn natural.

Un cop realitzada la presentació de l’estudi sobre la po·
tencialitat d’explotació turística i econòmica de les 
platges i zones adjacents del municipi realitzat el passat 
23 de febrer, ara queda un segon taller participatiu que es 
farà el pròxim 6 de març a les 19h a la “Fabriqueta” i on es 
parlarà del model d’ordenació.

Les platges de Caldes reben bona nota i encara poden millorar
Pel que fa al seu grau de satisfacció, el conjunt dels usuaris va 
atorgar una puntuació de 8,3 sobre 10. La netedat de l’aigua rep 
una alta puntuació (4,5 sobre 5) i la de la sorra també  (4,4 sobre 
5). Totes dues notes estan per sobre de la mitjana de la costa 
barcelonina que situa en 4 punts la netedat de l’aigua i en 3,7 
la de la sorra. També obtenen nota alta, la seguretat (4,7) i les 
guinguetes (3,9).

Analitzant el comportament dels usuaris, l’estudi determina que 
els ingressos directes que hi deixen en una temporada és de 
335.513€ i de 788.081,07€ els indirectes, les quals dades permeten 
xifrar en 1.123.593,69€ els ingressos que les platges van generar al 
municipi (despesa mitjana per usuari de 8,15€), dada molt signifi-
cativa si es té en compte també que el 41% no hi va realitzar cap 
tipus de despesa.

Pel que fa a la gestió, l’estudi indica que l’any 2013 va generar 
un dèficit de -64.903€, ja que l’Ajuntament hi va destinar 161mil 
€ (abalisament, Creu Roja, Pla d’usos, neteja, accessos, passeres, 
etc.) però només va rebre 82 mil € per la concessió de les guin-
guetes i 13mil € de subvenció de la Diputació de Barcelona.

propostes de futur

Finalment, l’estudi cita també una sèrie de propostes de futur, 
centrades en millorar el rendiment del serveis actuals, que per-
metrien incrementar els ingressos fins els 335 mil € i que, si a més, 
s’afegissin a altres mesures complementàries, llavors el creixe-
ment podria arribar fins els 510 mil € anuals. L’estudi però, també 
deixa mot clar que abans caldrà trobar les fonts de finançament 
necessàries, que per ara no existeixen.

Entre les possibles iniciatives, es citen la reordenació dels serveis 
i la seva potenciació (dutxes, accessibilitat, aparcament, passeres, 
línies de vida, recuperació flora autòctona, etc.), la incorporació 
de vestidors com equipament de platja, l’establiment de serveis 
de talassoteràpia, millora de les guinguetes, ús de les eines smart, 
etc., a part de les que s’hagin de fer per garantir l’estabilitat de la 
sorra (espigons), la netedat de l’aigua i les necessàries d’informa-
ció i divulgació.

La sessió de presentació del treball va concloure amb les parau-
les de l’alcalde, anunciant que l’estudi estarà disponible per a 
consultes a la pàgina web de l’Ajuntament (http://www.calde-
tes.cat) i demanant debat i aportacions per tal de definir l’actu-
ació futura de l’Ajuntament i en general, del municipi en relació 
aquest element que el caracteritza.

URBAnISME
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nOTÍCIES

n L’exposició de l’alcalde Joaquim Arnó, 
davant el nombrós públic assistent que 
omplia la Sala d’Actes de “La Fabriqueta” 
va ser clara i contundent. La regularit-
zació cadastral és una mesura que està 
impulsant el Ministeri d’Hisenda a tot el 
territori estatal des del 2013, i que en el 
cas de Caldes es va concretar en una ac-
tualització dels valors dels immobles que 
havien efectuat modificacions en la seva 
estructura des de la darrera revisió ca-
dastral del 1994 i que els seus propietaris 
no havien declarat.

Els 168 propietaris afectats van rebre 
durant l’any 2014 aquesta actualització, 
però ha estat a principis del 2015 que 

L’Ajuntament impulsarà la 
rectificació dels errors de 
la regularització cadastral
La reunió del 28 de febrer amb els afectats serveix per clarificar 
dubtes i per fixar els passos a seguir 

també han rebut la liquidació de l’Im-
post de Béns Immobles (IBI) calculat en 
base a la nova valoració del seu immo-
ble i referida als darrers quatre anys. És 
aquí on molts d’ells han detectat er·
rors i s’han dirigit a l’Ajuntament per 
a demanar explicacions i ajuda.

Alguns consideren que l’error es va come-
tre en la valoració de l’immoble, altres, 
en canvi, argumenten que el càlcul de 
l’impost no s’ha fet bé. En qualsevol cas, 
l’Ajuntament, amb l’alcalde al front i el su-
port dels dos grups municipals (CiU i PSC) 
s’ha compromès a ajudar-los, a estudiar 
els casos un per un i si s’escau, intercedir i 
tramitar les peticions de rectificació.

L’alcalde Arnó ja ha acudit a la Gerència 
del Cadastre de Catalunya del Ministeri 
d’Hisenda i els ha explicat que s’havien 
detectat nombrosos errors en les liquida-
cions practicades que s’havien de corre-
gir malgrat ja hagués finalitzat el període 
d’ofici de reclamacions sobre la regularit-
zació practicada el 2014. 

La resposta de la Gerència no ha estat ne-
gativa i s’ha compromès a estudiar els ca-
sos que se li presentin. Per la seva banda, 
l’Ajuntament, de la mà de l’alcalde i dels 
portaveus dels grups, s’ha dirigit per escrit 
a tots els 168 afectats, els ha convocat a la 
reunió i s’ha posat a la seva disposició per 
ajudar-los en el que sigui possible.

La reunió del dissabte 28, però, va tenir un 
epíleg estrany. Al torn d’intervenció del 
públic, a més d’altres assistents que van 
fer consultes diverses, també va prendre 
la paraula el diputat del pSC i ex·alcalde 
de Caldes, Joan Rangel, el qual, després 
d’identificar-se com un dels propietaris 
que no havia declarat obres, va explicar 
que ell sí va actuar quan l’any passat va re-
bre la regularització del seu immoble que 
li va notificar el Ministeri d’Hisenda.

Rangel però no es va quedar aquí, sinó que 
va aprofitar l’ús de la paraula per posar en 
dubte la veritable intenció de l’Ajuntament 
d’ajudar els veïns afectats, qualificant-ho  
de maniobra electoralista, passant per alt, 
insòlitament, la unanimitat d’acció dels 
dos grups municipals de l’Ajuntament en 
aquesta qüestió. I tot perquè, segons va 
dir, estava convençut que les possibles re-
clamacions que ara es presentin no seran 
ateses per la Gerència Cadastral.

La rèplica de l’alcalde va ser mesurada i 
correcta, sense entrar a fons en les disqui-
sicions personals de Rangel ni respondre a 
les acusacions polítiques, que va deixar a 
la consideració dels assistents. Arnó va in-
sistir en la línia d’actuació fixada des de fa 
mesos, des de que es van anar coneixent 
els casos que denunciaven els afectats 
i els va emplaçar a seguir en la dinàmica 
iniciada posant a la seva disposició, altra 
vegada, els efectius humans i tècnics de 
l’Ajuntament.
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nOTÍCIES

n Malgrat l’esforç de convocatòria fet per 
l’Ajuntament, pocs abonats van assistir a la 
reunió convocada per tractar la problemàtica 
de la televisió per cable a Caldes.

En la seva exposició, Arnó va explicar que 
s’havia fet el possible per mantenir el ser·
vei almenys fins que arribés el cablejat de 
fibra òptica que s’està estenent pel muni·
cipi, però que la manca de manteniment 
va impedir conèixer el seu abast real ni el 
nombre de caldencs afectats, ja que, com 
s’ha dit en anteriors ocasions, l’empresa 

Miquel Gonzàlez, 
regidor del PSC, 
demana disculpes 
públicament pels 
incidents del Ple 
de maig del 2010
Evita així anar a judici per insults 
a l’alcalde, però haurà de pagar 
la multa que l’imposa el Jutjat 
per desobediència a l’autoritat

n Els fets es remunten a la sessió plenària de 
maig del 2010, quan Gonzàlez fou exhortat 
per l’alcalde a abandonar la sala després que 
fes cas omís als manaments de respecte a 
les persones i als reglaments del debat. Fou 
necessària la presència dels Mossos d’Esquadra 
ja que el regidor tampoc va voler fer cas als 
requeriments de la Policia Local. 
Com a resultat d’aquests fets, que s’afegien 
a d’altres de similars que havien succeït en 
sessions anteriors, el Govern Municipal, per 
respecte a les institucions i a la Policia Local, 
va decidir interposar denúncia davant el Jutjat 
que, després d’un llarg procés, va concloure 
a finals del 2014 amb la citació del regidor 

per anar a judici i fer front a una petició de 
pena d’un any de presó i multa, pel delicte 
de desobediència i d’insults que li formularen 
la Fiscalia i la representació lletrada de 
l’Ajuntament.

Oberta la possibilitat de negociació d’una so-
lució amistosa entre les parts, que permetés 
evitar el processament del regidor, a proposta 
de l’alcalde Joaquim Arnó, es va acordar que el 
Jutjat imposés sanció econòmica de 75€ per 
20 dies pel delicte de desobediència i que l’al-
caldia retirés la denúncia per insults, sempre i 
quan Gonzàlez es disculpés públicament da-
vant el Ple i la Policia, i es fes càrrec del cost 
de tot el procés.
Va ser en el darrer Ple municipal del passat 26 
de gener del 2015 quan es va visualitzar l’acord.  

Miquel Gonzàlez va demanar la paraula i es va 
disculpar pels incidents d’aquells dies, al·legant 
l’acalorament del moment. “Demano disculpes 
al Ple, a l’Ajuntament, al poble de Caldes, al 
president de la Corporació i a la Policia Local 
per haver creuat unes línies vermelles que se-
gurament mai havia d’haver traspassat” va dir 
el regidor.
Al seu torn, l’alcalde Joaquim Arnó va elogiar 
la valentia del regidor per fer aquest pas enda-
vant, reconeixent la tensió política que es vivia 
en aquell maig del 2010 i apostant per a que 
es mantingui molt temps, per sempre, l’actu-
al  línia de respecte i concòrdia que presideix 
d’uns mesos ençà, les relacions entre els grups 
municipals, malgrat les discrepàncies que hi 
pugui haver.
Per a Arnó, res d’aquest procés hauria d’haver 
passat i menys amb Miquel Gonzàlez, regidor 
del qual va elogiar i destacar el conjunt de la 
seva trajectòria política durant molts anys a 
l’Ajuntament de Caldes. “Eren altres temps i 
també hi havia altres persones que es van de-
dicar a atiar les flames de l’enfrontament i la 
desqualificació i que afortunadament avui ja 
no hi són” va dir l’alcalde, que va concloure el 
debat dient que “els moments del 2010 eren els 
que eren, estem d’acord amb la sentència però 
no n’estem contents perquè de fet no hauria 
d’haver existit. Esperem que en la història de 
Caldes tot això serveixi per passar pàgina i en-
carar un futur col·lectiu molt millor”.

Pocs abonats assisteixen a la reunió
titular del servei mai ha volgut facilitar el 
llistat d’abonats.

Arnó sí que va explicar però que compre·
nia que els usuaris del servei s’hagin po·
gut sentir enganyats per l’empresa titular 
ja que aquesta sempre se’ls havia presen·
tat com si actués “de part” de l’Ajunta·
ment, com si fos una concessió municipal 
quan en realitat era una empresa privada 
que l’única relació que tenia amb el con·
sistori era la de disposar d’un permís per 
estendre el cable de connexió del senyal 
de televisió pel municipi.

Durant anys es va permetre i tolerar 
l’equívoc per part del Govern Municipal 

que a més, mai va reclamar els imports 
que l’empresa havia de pagar per l’estesa 
de cables. Només quan Arnó va accedir a 
l’alcaldia (2007) i es va conèixer la situació 
real del tema, es van iniciar els tràmits per 
regularitzar la situació. No obstant, l’em·
presa mai va satisfer cap import, tampoc 
mai va declarar quants metres de cable 
havia instal·lat i encara menys, a quantes 
llars caldenques arribava, per molt que se 
li demanés en reiterades ocasions per a 
poder cobrar els cànons anuals que mai 
havia pagat.

En la seva exposició Arnó va explicar que 
l’Ajuntament ha fet el possible per man·

tenir el servei, però que la manca de man·
teniment per part de l’empresa titular ha 
deixat obsoleta la major part de la instal·
lació. Una empresa que a més, fa més de 
dos anys que va desaparèixer. 

Després, a principis d’any, quan el Go·
vern espanyol ha canviat les freqüències 
d’emissió de les televisions, el senyal ha 
deixat d’arribar i lògicament els usua·
ris s’han quedat sense poder veure·la i 
s’han hagut d’instal·lar antenes igualment 
com la resta de veïns. Val a dir però, que 
l’Ajuntament els va advertir públicament 
mitjançant anuncis al “Portada” i al web 
municipal, però que només tres abonats 
van mostrar el seu interès i van acudir a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Responent a preguntes dels assistents, 
l’alcalde també va explicar que resulta 
molt difícil d’argumentar que el servei de 
televisió per cable fos un negoci privat i 
que l’Ajuntament de l’època el promoci·
onés amb l’argument de que era necessari 
si es volia rebre el senyal televisiu. Segons 
Arnó, es podia haver optat per instal·lar 
els repetidors necessaris, tal com es va 
fer amb el que hi ha a l’entrada del ce·
mentiri, i el senyal hagués arribat perfec·
tament a les llars caldenques sense cap 
cost per a l’usuari, igual com ha passat a 
la resta de pobles i ciutats de Catalunya.
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En pORTADA

n El Ministeri de Medi Ambient ha presen-
tat un nou Pla de regeneració de les platges 
del Maresme a quinze anys que inclou la 
construcció d’espigons per evitar la desapa-
rició de la sorra que s’hi aportarà i que en 
el cas de Caldes, farà possible que recuperi 
la fesomia costanera que tenia abans de la 
regeneració del 2002.

El passat 27 de febrer, el Ministeri, mitjan-
çant el director de Costes, Pedro Saavedra, 
va presentar als ajuntaments del Maresme 
i a la Generalitat, el Pla de regeneració de 
les platges de la comarca que comportaria 
una inversió de 50 milions d’euros durant 15 
anys, dels quals una trentena anirien a càrrec 

Es reconstruiran els espigons
La platja recuperarà l’aspecte que havia tingut

del pressupost estatal,  a raó de 1,5 o 2 mili-
ons cada any, tot esperant obtenir finança-
ment els quasi 20 milions restants.

Bàsicament, els treballs consistirien en una 
aportació de sorra de quasi 4,8 milions de m3 
que s’afegirien als que es van col·locar fa una 
dècada, però aquest cop construint també  
22 espigons de diferent mida i disposició que 
permetrien assegurar la seva permanència i 
destinant també uns 700 mil € anuals a feines 
i actuacions de manteniment. 
El projecte presentat divideix el litoral mares-
menc en tres zones. La primera va des del del-
ta de la Tordera fins al port d’Arenys, la segona 
s’emmarca entre el port arenyenc i el de Mata-

ró i la tercera arriba fins la desembocadura del 
Besòs i per a cada zona el projecte determina 
una sèrie d’actuacions que es preveu s’execu-
tin d’acord amb la prioritat que s’hi determina.
Segons s’explica en el contingut de la pro-
posta a la qual ha tingut accés l’Ajuntament 
de Caldes després de la reunió, la prioritza-
ció de les actuacions ve determinada per les 
funcions socials, mediambientals, econò-
miques i de seguretat dels trams establerts. 
Són de prioritat alta quan falla com a mínim 
una de les variables anteriors de manera 
greu, i de prioritat mitjana o baixa quan la 
mancança no es considera ni de tant impac-
te ni de tanta urgència.
En el cas concret de les platges de Caldes, 
es considera que són de prioritat mitjana i 
se les ha inclòs a la Fase 3 del projecte, que 
es calcula es podrà executar d’aquí uns 6 o 
7 anys, si bé es podria avançar si hi hagués 
alguna alteració de les condicions actuals 
que ho aconsellés o es determinés un finan-
çament complementari al que ha previst el 
Ministeri que ho fes factible. 
L’obra principal que s’hi preveu és la del re-
creixement dels actuals quatre espigons que 
encara es mantenen sota la sorra, els quals, 
juntament amb el de la Varada, conforma-
rien el retorn a la configuració de la platja 
caldenca que hi havia abans de la massiva 
aportació de sorra de fa uns anys. El cost es-
timat d’aquesta reconstrucció es valora en 
aproximadament uns 2 milions d’euros  i vin-
dria acompanyada, com és lògic, d’una nova 
aportació de sorra (uns 750 m3) que ompliria 
les cales que en resultarien.
A la sortida de la reunió, l’alcalde Joaquim 
Arnó mostrava la seva satisfacció pel con-
tingut de la proposta. “Sempre hem estat en 
contra de l’aportació de sorra tal com es va 
fer en el seu moment perquè consideràvem 
que seria una milionada llençada directa-
ment al mar, mai més ben dit, per molt que 
vingués el llavors ministre del PSOE Josep 
Borrell a inaugurar la regeneració”.
“Igualment sempre vam estar en contra de 
la destrucció dels espigons que va desfigu-
rar l’aspecte que tenia Caldes ara no fa pas 
tants anys. Si en va quedar un en peu va ser 
gràcies a la lluita que va portar a terme la 
gent de CiU i dels Pescadors de Caldes –ha 
afegit Arnó– que ara veuran recompensats 
els seus esforços. De ben segur que amb 
aquest projecte que ara es presenta, es po-
drà recuperar aquell aspecte del front ma-
rítim que mai s’havia d’haver perdut amb 
les millores d’accessibilitat i utilització dels 
espigons que hi procurarem afegir”. 
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EInES DE pROMOCIÓ

n La Regidoria de Promoció Econòmica, 
Comerç i Turisme continua endavant amb 
la seva estratègia de promocionar la vila 
de forma efectiva. Després d’haver rea-
litzat un primer pas adherint-se a l’aplica-
ció turística Munip per a telèfons mòbils, 
aquest 2014 la fita ha estat consolidar 
aquesta eina. 

En aquest sentit s’ha de destacar la divul-
gació de l’aplicació mitjançant postals 
personalitzades de Caldes, que s’han 
repartit per tots els establiments del mu-
nicipi,  en les que hi ha un codi QR que 
permet la descàrrega de l’app.  De la ma-
teixa manera, aquest codi QR s’ha inserit 
en el plànol de les 3 viles i a la Revista 
portada, afavorint la seva difusió.

Els resultats obtinguts han estat més que 
positius: s’han realitzat més de 500 des·
càrregues, a partir de les postals reparti-
des i un número important més a partir 
dels codis QR inserits en els plànols que 
s’han lliurat.

Caldes, cada 
cop més present 
entre els 
internautes
Durant el 2014, l’Àrea de Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme ha 
donat un fort impuls a les eines de 
promoció de la vila

A més permet fer promoció de propos·
tes i/o ofertes dels establiments. Com? 
Munip es nodreix de l’agenda del web 
municipal, així que les associacions, en-
titats i comerços que ho desitgen poden 
utilitzar aquesta aplicació de forma gratu-
ïta. Per fer-ho només han de realitzar una 
proposta a l’agenda del web municipal. En 
el moment que aquesta activitat apareix a 
l’agenda, també es fa visible per a tots els 
usuaris de Munip.

D’altra banda, cal recordar que aquesta 
aplicació, que ja ha arribat als 10.000 
usuaris, també és una eina de promo·
ció per als restaurants i comerços de 
Caldes. Una de les accions que es durà 
a terme en els pròxims mesos des de 
l’Ajuntament serà la d’assessorar tots els 
establiments relacionats amb el turisme i 
la restauració sobre les diverses eines de 
promoció i publicitat que ofereix Munip, 
com, per exemple, llançaments de pro-
ductes o ofertes especials.

Seguint en la línia de treball de difusió 
del municipi properament es donarà a 
conèixer aquest codi QR que permetrà 
difondre el Facebook de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac a la vegada que també es 

podrà descarregar l’aplicació, creant una 
sinergia entre els usuaris d’ambdues eines.

El parc de Can Muntanyà i el nucli histò·
ric ja es poden consultar a Munip
Una altra de les accions realitzades des de 
l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i 
Turisme ha estat la difusió de les Rutes del 
Parc de Can Muntanyà, Nucli Històric i de 
l’Itinerari Turístic i Cultural, que ara ja es-
tan geolocalitzades a l’aplicació de Munip 
i es poden efectuar des del telèfon mòbil.

D’aquesta manera es posen en valor 
aquestes rutes que donen a conèixer 
aquest patrimoni del poble que normal-
ment passa més desapercebut entre el 
turisme que s’apropa a Caldes mogut per 
l’atractiu del mar. 

Impulsant el turisme mitjançant el web

Dins de l’apartat de turisme del web mu-
nicipal, s’ha creat un espai obert a les 
propostes d’associacions, entitats i es-
tabliments que de forma directa o indi-
recta contribueixen en l’enriquiment de 
l’activitat turística al municipi. Es tracta 
de la secció d’ofertes, que permet difon-
dre els productes mitjançant l’opció de 
“compartir” amb els contactes de Face-
book i Twitter, que estarà activada per a 
cada proposta. Una innovació que s’anirà 
consolidant durant aquest any a mida que 
comerciants i restauradors vagin enriquint 
la secció amb propostes turístiques per 
tal de mostrar i promoure el conjunt de 
l’oferta turística del municipi. Per exem-
ple, el Balneari termal va crear una oferta 
promocional dels seus serveis que es po-
dia comercialitzar al portal www.clubex-
perience.com.

D’altra banda també s’ha inaugurat l’apar-
tat “experiències que inspiren visitar 
Caldes d’Estrac” que aspira a fer ressò de 
totes aquelles particularitats que ofereix 
la vila i que han estat capaces de capti-
var els visitants. Un recull, en definitiva, de 
les diferents publicacions ja sigui en diaris, 
revistes, premsa digital o blogs que expli-
quin les impressions de tots aquells que 
han passat per la vila.
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n La setmana va engegar amb l’activitat organitzada des de l’Espai Jove 
per construir el Rei del Carnestoltes, que no es va mostrar ni desvet-
llar fins minuts abans de que comencés la rua del dissabte 14 de febrer.
Dijous gras, els nens i nenes de 6è de l’Escola Sagrada Família es van 
posar el barret de cuiners i van endinsar-se en el món de la cuina amb 
un taller de truites organitzat a l’Espai Jove per l’Àrea de Joventut. La 
tarda va continuar amb un concurs de truites  que va comptar amb la 
col·laboració del comerç local.
El divendres 13 de febrer els protagonistes van ser els alumnes de l’Esco-
la Bressol que van fer una rua infantil des de l’Escola fins l’Ajuntament. 
Professors i infants van triar el mar com a tema principal: pirates de tota 
mena, mida i color, escafandrers i pops van envair la Sala Cultural per 
degustar després una xocolatada tots plegats. 
A mig matí una invasió de fitxes de dòmino va prendre possessió dels 
carrers de Caldes. Amagats darrera les disfresses, hi havia els avis i àvies 
del “Sortim de casa”.  

L’acte principal de la festa va tenir lloc dissabte 14 de febrer amb la rua 
de comparses i disfresses amb coreografies, acompanyada pel grup 
d’animació “la Banda Forània” que també va ser l’encarregat de fer un 
pregó en to d’humor que recollia alguns temes d’actualitat del municipi, 
des de la vesant més divertida. La rua va acollir des de cavernícoles a 
ovelles, passant pels “comecocos”, però també princeses, abelles i ar-
tistes com Dalí (el tema principal escollit per la carrossa de l’Espai Jove). 
La nit es va allargar i la festa va continuar a la Sala Cultural de la mà del 
DJ Domènech que va protagonitzar una sessió de disco-mòbil, amb la 
col·laboració de l’entitat “El somriure dels nens”.

Diumenge a la tarda encara van quedar forces per realitzar la rua infantil 
des de l’esplanada de Can Muntanyà fins la plaça de la Vila, on més de 
200 persones es van reunir per fer una xocolatada animada pel grup “La 
banda guillada i la seva cort”.

Carnestoltes 2015 Des dels més petits fins als més grans, 
molts surten al carrer durant la setmana 
de l’11 al 15 de febrer per celebrar la festa
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n El dimecres de cendra, l’esplanada Munta-
nyà va estar concorreguda especialment per 
veïns i veïnes amb ganes de festa. I és que l’es-
planada va ser l’escenari on va tenir lloc el co·
miat del Rei Carnestoltes que, tal com mana 
la tradició, va deixar anar el seu testament abans 
de caure enmig de les flames. Després, una im-
pressionant sardinada organitzada per l’Ajuntament en col·laboració 
amb l’Associació de Pescadors va ajudar a recuperar forces als qui les 
havien emprat en la festa i disbauxa dels dies de Carnaval.

Aquest any, Sa Majestat el rei Carnestol-
tes va ser construït  des de l’Espai Jove i 
representava  la figura del genial pintor 
català Salvador Dalí. A través d’aquesta 
figura, els nois i noies participants en la 
seva elaboració volien transmetre el seu 

compromís i esperança en el que els hi depa-
rarà la seva vida. En deien “volem pintar el nostre futur” i va 
ser una consigna també repetida durant la rua que va recórrer 
els carrers de Caldes el dissabte anterior.

Més de 150 persones participen en la crema d’en Carnestoltes
Els presents gaudeixen d’una impressionat sardinada popular

Com cada any, l’Escola 
es va unir a les festes del 
Carnestoltes. Una comitiva 
del curs de 6è va ser 
l’encarregada de realitzar la 
presentació del Carnestoltes 
i de donar les consignes 
de vestimenta per a cada 
dia de la setmana. Des 
del 9 fins al 13 els alumnes 
van anar a l’escola amb 
pijama, esports o disfressats 
de ferits, tot seguint els 
mandats de la comissió. 

L’Escola també va celebrar 
el dijous gras. Els nens i 
nenes es van disfressar i 
es va fer una desfilada per 
grups al pati amb ball lliure.

El dimecres de cendra 
es va fer el judici del Rei 
Carnestoltes que va posar 
punt i final a les bogeries 
de la setmana i va marcar 
l’inici de la Quaresma.

L’ESCOLA TAMBÉ 
S’ApUnTA A 
LA FESTA

15



EnSEnYAMEnT

L’escola celebra el dia de la Pau
n El 30 de gener de 2015 l’Escola Sagrada Família va  celebrar el dia de la No Violència i la Pau. Al matí, els nens i les nenes i el claustre de 
l’Escola van treballar en l’elaboració d’un mural que s’ha col·locat a l’entrada del centre.
Aquest mural està format pels cors que cada alumne va elaborar. Cal destacar que el curs de sisè va treballar amb l’Oriol Miró, cal·lígraf de 
Caldes, en la creació de les lletres que formarien el missatge del mural. El resultat va ser espectacular com es pot veure a les fotografies.
A la tarda, alumnes de sisè van llegir poemes i a continuació, estudiants, mestres i pares van formar el símbol de la pau i van cantar la cançó 
“Imagine” de John Lennon.

n Seguint la línia d’oferir una educació de qualitat accessible per a tot-
hom, des de l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament s’han portat a terme 
moltes accions durant l’any 2014.

En primer lloc es van subvencionar amb pressupost municipal diverses 
activitats, tallers, serveis i programes en els centres escolars de Caldes 
i, així mateix, es van subvencionar les diferents entitats que conformen 
la comunitat educativa, com les  AMPA (Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes) de l’Escola Bressol i Primària i l’AFA (Associació de Famílies 
d’Alumnes) de l’Institut Esteve Albert, on estan adscrits els centres es-
colars i els joves residents a Caldes.

Entre els programes que es van gestionar des de l’Àrea d’Ensenyament 
i van ser subvencionats a nivell municipal durant el passat any 2014 cal 
destacar:

• Curs de Natació Escolar per als alumnes de 1er de Primària de l’Es-
cola Sagrada Família

• Tallers d’Art a la Fundació Palau per als alumnes de l’Escola Sagrada 
Família

• Tallers i activitats d’Educació Viària, conjuntament amb la Policia 
Local de Caldes d’Estrac

• Dinamització i coordinació del Carnestoltes infantil

• Promoció de la llengua, l’escriptura, la creativitat i la lectura, amb 
la coordinació i dinamització de la fase local de la Mostra Literària 
del Maresme

• Sortida anual de l’Escola Bressol Municipal a la granja

Així mateix, l’Àrea d’Ensenyament participa activament en totes les 
comissions de seguiment escolar, consells escolars dels diferents 
centres així com també participa en el procés d’escolarització i ma-
triculació escolar.

Un dels punt cabdals de les tasques de l’Àrea d’Ensenyament és facilitar 
i donar suport a les demandes que arriben des de les diferents entitats 

de la comunitat educativa, duent a terme la gestió i coordinació dels 
diferents serveis que puguin estar implicats en aquestes demandes.

Fruit d’això, la coordinació entre els centres escolars i l’Àrea d’Ensenya-
ment és cabdal, així com la coordinació amb la resta d’àrees de l’Ajun-
tament de Caldes d’Estrac.

El suport directe a la comunitat educativa per part de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac ascendeix a més de 140.000€ anuals, que es repar-
teixen equitativament per fomentar uns serveis públics i de qualitat i 
una atenció individualitzada a totes les famílies, que potenciï la igualtat 
d’oportunitats entre tota la població infantil i juvenil.

Solucions efectives davant la crisi
Per altra banda, davant la situació econòmica i social actual, des de 
l’Àrea d’Ensenyament s’ha potenciat l’atenció, assessorament i gestió 
dels Ajuts Individuals Escolars.

Dins la convocatòria anual d’Ajuts Individuals de caràcter escolar, l’any 
2014 es va dur a terme la gestió, valoració i tràmits següents:

• Ajuts Individuals de Llibres i Material Escolar: 75 sol·licituds

• Ajuts Individuals de Casals – Campus d’Estiu: 26 sol·licituds

• Ajuts Individuals de suport a les activitats escolars: 27 sol·licituds

• Ajuts Individuals de Menjador Escolar: 64 sol·licituds

Darrera aquestes sol·licituds s’ha portat a terme totes les gestions ad-
ministratives i tècniques per poder dotar, a través dels pressupostos 
municipals, d’igualtat d’oportunitats a tots els infants i joves de Cal-
des d’Estrac.

El treball conjunt amb les entitats supramunicipals
Des de l’Àrea d’Ensenyament, així mateix, es porten a terme totes les 
gestions tècniques i administratives de sol·licitud de suport a la funció 
educativa local a altres administracions i ens. L’any 2014, fruit d’aquest 
treball intern de l’Àrea d’Ensenyament s’ha pogut aconseguir que les ad-
ministracions supramunicipals col·laborin amb l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac amb diferents subvencions que ascendeixen a més 10.000€.

L’Àrea d’Ensenyament a favor de l’educació pública i de qualitat
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EnSEnYAMEnT

pROMOCIÓ I TURISME

A PARTiR DEL 10 DE MARç, 
S’OBRE LA PREinSCRiPCió A 
L’ESCOLA PER AL CURS 2015-2016

Les preinscripcions al curs 2015-2016 del segon cicle 
d’educació infantil i primària es podran formalitzar 
a partir del 10 de març i fins al 17, a la seu de la 
pròpia escola i aportant la següent documentació:

• Full de preinscripció (es pot recollir 
al mateix centre escolar)

• Volant d’empadronament (original i fotocòpia)

• DNI, NIE o Passaport de qui fa la 
sol·licitud (original i fotocòpia). En el 
cas que l’adreça que figura en el DNI no 
coincideixi amb la del full de sol·licitud, 
cal presentar certificat de convivència

• Targeta d’Identificació Sanitària (TIS) 
de l’infant (original i fotocòpia)

• Llibre de família (original i fotocòpia)

• Documentació de guàrdia i custòdia 
del nen/a en cas de pares separats, 
si s’escau (original i fotocòpia)

• Carnet de vacunacions (original i fotocòpia)

• 1 foto carnet

• Carnet de família nombrosa o monoparental, 
si s’escau (original i fotocòpia)

El col·lectiu de secretàries d’alcaldia del 
Maresme visita Caldes i el Balneari Termal

n Aquest grup heterogeni creat de 
manera espontània entre les persones 
que fan la feina de secretaria i de ga·
binet d’alcaldies d’ajuntaments del 
Maresme, organitzen trobades peri-
òdiques per conèixer-se i intercanviar 
experiències.

El darrer d’aquests encontres va tenir 
lloc a Caldes el passat 18 de febrer. Va 
ser a la tarda, fora dels horaris laborals, 
i va consistir en una recepció a càrrec 
de l’alcalde, Joaquim Arnó i d’una 
visita guiada per la vila, que les va portar 
a contemplar la composició “Visió 
fragmentada” que es trobava exposada 
a “La Fabriqueta”.  Sol Mussons, una 
de les comissàries responsables de 
l’elaboració de l’obra, els va oferir una 

breu explicació sobre les claus del quadre que va anar seguida d’una exposició de l’alcalde sobre els fets que van passar a Caldes 
durant la Guerra de Successió. Arnó es va centrar en l’episodi del Combat de Caldes d’agost del 1713, i especialment en la celebració 
anual que ara es fa i que l’any passat es va incloure dins el conjunt d’actes del Tricentenari del 1714 que es van celebrar a tot Catalunya.

El recorregut va continuar després al nou Balneari Termal, on van conèixer de primera mà les qualitats terapèutiques de l’aigua 
gràcies a la cortesia i atenció de l’empresa concessionària que també les va obsequiar amb un circuit termal.

Els agents de la Policia Local impartiran un curs d’educació viària 
als nens d’entre 4 i 10 anys
n El curs es realitzarà a mitjan mes de maig i tindrà com a objectiu habituar els 
més petits a entorns de mobilitat compartits per vianants i conductors, que es-
tan reglats per les normes de circulació. Es tracta de generar hàbits de conducta 
segurs i aconseguir que els nens participin del trànsit d’una forma responsable. 
D’aquesta manera es vol reduir les situacions de risc el màxim possible.

El programa compta amb la coordinació de l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajunta-
ment i es preveu la realització de diferents activitats tant a dins com a fora de les 
aules. En primer lloc es farà una part teòrica de conscienciació i interiorització 
de les normes cíviques. Aquestes sessions es completaran amb exercicis pràctics 
com la utilització d’un circuit d’un parc mòbil amb bicicletes o la pedalejada pel 
municipi, de manera que es puguin aplicar els conceptes que s’han après i l’ex-
periència pràctica ajudi a assolir els objectius del curs.

Més educació viària a les aules
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ART

Pep Dardanyà i la recerca 
de la identitat
La instal·lació fotogràfica “Car je est un autre” es pot visitar 
a El Gran Vidre del MACBA fins al 24 de maig de 2015

n Nascut a Caldes d’Estrac el 1961, l’artista 
visual i productor cultural pep Dardanyà ja 
forma part del dia a dia dels transeünts del 
carrer Montalegre a través de la seva instal-
lació fotogràfica interactiva “Car je est un 
autre” (“Jo és un altre”) situada al Gran Vidre 
del Museu d’Art Contemporani de Barcelo-
na (MACBA).

“Car je est un autre”, com deia Arthur Rim-
baud, és una instal·lació composada per qua-
tre fotografies retro-il·luminades basades en 
els bustos que l’etnòleg Eudald Serra va fer 
durant els seus viatges arreu del món. Mit-

jançant les noves tecnologies com els codis 
QR, però també a través de les descripcions, 
la instal·lació convida l’espectador a partici-
par i a qüestionar-se sobre la identitat.

“postdata” 

El Museu Memorial de l’Exili (MUME), de la 
Jonquera ha iniciat el febrer l’exhibició de 
“Postdata”, una instal·lació de vídeo i fo·
tografia realitzada per Pep Dardanyà que es 
podrà visitar fins al 25 de maig.

En aquest cas el discurs neix a partir de 
l’experiència pròpia de l’artista que desitja 
recuperar la memòria familiar que con-
forma cada ésser.

La Fundació Palau exposarà el 
quadre “Visió fragmentada” 
de l’”Onze de Setembre” 
d’Antoni Estruch
n La Fundació Palau presentarà el quadre “Visió fragmentada” de 
l’”Onze de Setembre” d’Antoni Estruch, una versió de l’obra original 
que s’ha pogut veure al Museu d’Història de Catalunya durant els 
actes del Tricentenari.
L’acte tindrà lloc el proper 11 de març a les 18:30h a la Fundació Palau 
i comptarà amb la presència de l’alcalde de Caldes d’Estrac, Joaquim 
Arnó i el director de la Fundació Palau, Pere Almeda.
“Visió fragmentada” és una iniciativa de l’Ajuntament Caldes d’Es-
trac comissariada per en Pim Colomer i la Sol Mussons, que ha estat 
exposada fins ara a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i a la Casa de 
Cultura de la Diputació de Girona.
La versió que s’exposarà està feta per una selecció de cinquanta 
artistes catalans de renom. Tots ells tenen una extensa trajectòria 
reconeguda i un llarg currículum d’exposicions. El quadre resultant 
s’exposa en la seva mida original, 2,50x4 m. i les cinquanta obres s’han 
muntat en cinc fileres de deu columnes.

L’exposició es complementa amb un documental firmat per Pep Blay 
i Miki Martínez.

Antoni Estruch (Sabadell 1872-Buenos Aires 1957) va ser un represen-
tant destacat de la pintura historicista catalana conegut sobretot per 
dues obres: el “Corpus de Sang” i l’”Onze de Setembre”. La darrera, 
pintada el 1907 i mostrada en públic per primera vegada a la Sala 
Parés el 1909, immortalitza el moment de la caiguda del conseller en 
cap Rafael de Casanova al setge de Barcelona, durant la Guerra de 
Successió. Va ser pintat per encàrrec de la Caixa de Sabadell.
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 1. PARTICIPANTS
1.1  Hi haurà sis grups repartits de la següent manera:
 GRUP A1: de 6 a 7 anys    
 GRUP A2: 8 anys  
 GRUP B: de 9 a 11 anys
 GRUP C: de 12 a 14
 GRUP D: de 15 a 18 
 GRUP E: de 19 a 25 anys 
 GRUP F: de 26 anys en endavant
  Els grups es classifiquen tenint en compte l’edat real de l’autor de les 

obres abans del 30 d’abril

 2. OBRES CONCURSANTS
2.1  En tots els grups hi haurà les modalitats de poesia i de prosa.
2.2   Els treballs hauran de ser individuals, escrits en català i totalment inè·

dits.
2.3   Només s’acceptarà una obra per categoria, modalitat i partici-

pant.

 3. CARACTERÍSTIQUES
3.1 El tema serà lliure.
3.2  L’extensió serà inferior a 5 fulls DIN·A·4 per als grups A, B i C. Fins els 

12 anys els treballs hauran de ser manuscrits (grups A, B i part del 
C). Es valorarà la presentació.  Pel que fa als grups D, E i F, l’extensió 
mínima serà de 5 fulls DIN·A·4 i la màxima serà de 15. En la modalitat 
de poesia, l’extensió indicada és a títol orientatiu.

3.3  Tots els treballs seran escrits a una sola cara, espai entre línies 1’5 i cos 
de lletra Times New Roman 12.

3.4  Els treballs tècnics i científics queden exclosos de la present convoca·
tòria.

3.5  A més de l’obra original, es lliuraran 5 còpies de cada treball presentat 
a concurs. És a dir, un total de 6 EXEMPLARS de cada treball. En cada 
exemplar fotocopiat al davant s’hi haurà de fer constar: el lema, 
el grup, l’edat i si és prosa o poesia. Els treballs que resultin gua-
nyadors dels grups C, D, E i F hauran de presentar una còpia del 
treball en suport informàtic.

 4. PLIQUES
4.1  Les obres no aniran signades i portaran un lema amb el qual es distin·

girà l’autor.
4.2  S’hi adjuntarà un sobre tancat on s’indicarà: “XXXIIena Mostra Lite-

rària del Maresme”, el lema o pseudònim, l’edat  i el grup, i el tipus 
de vincle amb el municipi, en cas de no viure habitualment a Caldes 
d’Estrac.

4.3  Dins el sobre hi haurà una targeta amb el nom, cognoms, adreça, telè·
fon de l’autor i fotocòpia del DNI (en el cas dels grups D,E i F).

 5. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
5.1  Els concursants han de lliurar els seus treballs a l’Ajuntament en hores 

d’oficina .
5.2  A l’efecte de complimentar els terminis per a la presentació dels tre·

balls seleccionats, es fixa el 27  de març  com a últim dia per a la 
presentació dels treballs a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.

5.3  Per accedir a la fase comarcal, un mateix autor no podrà presentar 
originals en més d’una població; en cas contrari, quedarà desqualificat.

5.4  Es demanarà als guanyadors de la fase comarcal que presentin 
les obres en suport informàtic.

 6. PREMI EXTRAORDINARI DE MICRORELATS
6.1 Sense límit d’edat
6.2  Els participants han de poder acreditar que viuen habitualment al Cal·

des d’Estrac. En cas de no ser així, caldrà especificar el tipus de vincle 
amb la població.

6.3  Els participants només podran presentar les seves obres a un municipi. 
En el cas que presentin obres a més d’un ajuntament quedaran desqua·
lificats.

6.4  El tema és lliure i només s’acceptaran relats de fins a 140 caràcters, 
redactats en català tan en poesia com en prosa. No estan permesos els 
truncaments de paraules ni les abreviacions.

6.5  Els originals s’han de presentar sota pseudònim o lema acompanyats 
d’un sobre tancat on s’indiqui a l’exterior XXXII Mostra Literària del 
Maresme, Premi Extraordinari de Microrelats, el pseudònim o lema 
i a l’interior una targeta amb el nom, cognoms, adreça, telèfon de 
l’autor/a i fotocòpia del DNI o document anàleg.

6.6  Cada ajuntament podrà presentar fins a cinc microrelats a la fase co·
marcal.

6.7 El premi serà la publicació del relat guanyador.

  7. PREMI EXTRAORDINARI DE RELATS BREUS PER A DISCAPACI-
TATS INTEL.ECTUALS

7.1  Els participants han de poder acreditar que viuen habitualment al Cal·
des d’Estrac. En cas de no ser així, caldrà especificar el tipus de vincle 
amb la població.

7.2  Els participants només podran presentar les seves obres a un municipi. 
En el cas que presentin obres a més d’un ajuntament quedaran desqua·
lificats.

7.3  Els participants hauran d’ acreditar una discapacitat intel·lectual, sense 
límit d’ edat.

7.4  El tema és lliure i les obres han de ser originals, escrites en català i no 
haver estat premiades amb anterioritat.

7.5  S’acceptaran obres tant de prosa com de poesia, il·lustrades amb qual·
sevol tècnica.

7.6  L’extensió màxima per a les obres és de 4 DIN·A4 a una sola cara, en 
Times New Roman 12 i espai entre línies 1,5 punts. Aquesta extensió i 
recomanació tipogràfica és a títol orientatiu.

7.7  Els originals s’han de presentar sota pseudònim o lema acompanyats 
d’un sobre tancat on s’indiqui a l’exterior XXXII Mostra Literària del 
Maresme, Premi Extraordinari de Microrelats, el pseudònim o lema 
i a l’interior una targeta amb el nom, cognoms, adreça, telèfon de 
l’autor/a i fotocòpia del DNI o document anàleg i del certificat oficial 
del grau de discapacitat.

7.8 Cada ajuntament podrà presentar fins a tres obres a la fase comarcal.
7.9  El premi serà la publicació del relat guanyador al llibre recull de la 

XXXII Mostra Literària del Maresme.

 8. JURAT
8.1 Es nomenarà el jurat que qualificarà els treballs locals.
8.2  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 no-
més ho faran el primer premi de cada modalitat.

8.3  El jurat  pot declarar desert qualsevol dels premis oferts si la qualitat 
dels treballs així ho requereix.

 9. VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS
9.1  Els resultats a nivell de CALDES D’ESTRAC es donaran a conèixer en un 

acte públic que se celebrarà el proper dia 25 d’abril a les 19:00 hores a 
la Sala Cultural.

9.2  L’Ajuntament enviarà una selecció de les obres presentades a la Mostra 
Literària del Maresme.

 10. ACLARIMENTS
10.1  Les obres presentades no seran retornades una vegada s’hagin lliurat 

per participar al concurs. 
10.2  Les obres guanyadores seran publicades per l’ajuntament organitzador 

de la Fase comarcal en una primera edició i tots els participants al 
concurs tindran dret a un exemplar gratuït d’aquesta publicació.

10.3 Qualsevol imprevist serà resolt per la comissió organitzadora.
10.4 El veredicte del jurat serà inapel·lable.
10.5  La totalitat dels drets d’autor, els de publicació i els de reproducció 

dels treballs premiats seran de titularitat del Consell Comarcal del 
Maresme. Aquesta reserva de drets s’efectua sense limitació de cap 
mena, indefinidament i podent-se realitzar la publicació, reproduc-
ció i exercici dels drets d’autor directament pel Consell Comarcal 
del Maresme i/o en col·laboració amb altres entitats.

8.6 El fet de concursar implica la total acceptació d’aquestes bases.

 9. PREMIS
  Els premis es lliuraran el dissabte 25 d’abril amb organització de l’Ajun·

tament de Caldes d’Estrac i la Biblioteca Can Milans i la col·laboració 
dels pares de 6è, CEIP Sagrada Família i Escola Bressol Municipal.

BASES DE LA MOSTRA LITERÀRIA DE CALDES D’ESTRAC 2015 –FASE LOCAL–
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MEDI AMBIEnT

ESpORTS

Debut de les patinadores del CPA al Campionat 
de Catalunya de Grups Xous

Les participants aconsegueixen la 12a posició

n Les patinadores del Grup Xou del CPA Caldes d’Estrac van par-
ticipar el 7 de febrer en el Campionat de Catalunya de Grups 
Xous organitzat per la Federació Catalana de Patinatge Artístic. 

La seu del Campionat va ser el pavelló Olímpic de Reus on les 
patinadores, amb una execució plena de força i expressivitat de 
la seva coreografia “La Recerca”, van demostrar un alt nivell 
tècnic aconseguint la dotzena posició a la categoria Juvenil.

Aquest ha estat el seu debut en aquesta competició oficial que 
sempre reuneix els millors grups de tot Catalunya i ha estat un 
debut més que exitós, tant que altres clubs han fet un reconeixe-
ment al CPA per la feina realitzada.

El grup format per la Maria de la Fuente, Mireia Vallès, Lydia 
Arroyo, Mireia Planchart, Paula Martin, Sandra Casals, Cristina 
Lochmann, Melanys Buele, Mar Busquets i Aitana de la Fuente, 
han fet un pas endavant agafant una experiència i coneixements 
que els servirà per a les futures competicions.

Amics del Bonsai, presents a la Fira de l’Arbre i la natura
Unes 2.000 persones 
visiten l’exposició 
dels bonsais
n L’Entitat “Amics del 
Bonsai” va participar per 
cinquena vegada a la Fira 
de l’Arbre i la Natura que 
es va celebrar a Mataró els 
passats 7 i 8 de febrer.
Aquesta vegada van exposar 
36 bonsais diferents: des de 
pins a oms, pomers, ametllers, 
juniperus, o epifitas.
La Fira de l’Arbre i la Natura, 
organitzada per l’Associació 
Amics de les Plantes, Animals 
i Jardins del Maresme ha 
arribat enguany a la seva 
37a edició i el tema central 
s’ha dedicat al “Jardí”. 
Segons els membres 
d’Amics del Bonsai,  més 
de 2.000 persones s’han 
apropat a veure la seva 
exposició de bonsais, i s’han 
sorprès amb la gran varietat 
d’espècies presentades.
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COL·LABORACIOnS

Pel que sembla, a Caldes poca gent coneix el programa que 
ofereix el Centre de Normalització Lingüística (CNL) comar·
cal a través de la Biblioteca.

És una idea molt senzilla: posar en contacte un catalano·
parlant que ho faci amb relativa fluidesa i correcció, amb 
un aprenent estranger o nacional, tant si l’ha estudiat com 
si no. Es tracta de conversar 1 hora per setmana (entre març 
i juliol), passejant, bevent un cafè, visitant una exposició, 
comprant al mercat.

Personalment, fa més de quinze anys que sóc conversadora 
de català, primer a l’Hospitalet de Llobregat on vaig conèi·
xer la Rafaela, la Dolores, en Mohamed, la Julia, en Wieland, 
la Jacqueline, en Tayzir... amb els quals encara de tant en tant 
ens enviem correus. A Caldes he estat “parella lingüística” 

Com cada any, a la primavera, tornen al nostre municipi les orenetes 
cua blanca (Delichon urbicum). Aquesta espècie és fàcilment detec-
table perquè té el costum de construir els seus nius esfèrics amb fang 
a les nostres edificacions. Això no sempre agrada a les persones que 
viuen en aquests edificis.
Les aus amb els seus excrements i reclams, poden molestar alguns 
dels veïns humans...
Només ens cal una mica de paciència i pensar que s’alimenten de 
una gran quantitat d’insectes considerats perjudicials per a nosaltres 
(mosquits comuns, mosquits tigre, mosques...). En cap cas se les ha de 
molestar ni destruir els seus nius, ja que són una espècie protegida 
per la llei i, per tant, qualsevol agressió a elles o als seus nius, es 
considera un delicte.
Recordeu que només estan entre nosaltres entre 4 i 5 mesos, d’abril 
a setembre, aproximadament.
procurem entre tots conservar aquests curiosos ocells que enri·
queixen, juntament amb tots els altres, l’espai on ens ha tocat 
viure.
Gràcies per la vostra col·laboració.

Jaume Viader (Membre d’Arrels Cultura)

Tornen les orenetes a Caldes!

ARA ÉS L’HORA DE PARLAR CATALÀ: VOLUNTARIS PER LA LLENGUA

de la Mariam, d’en Nacho i ara de la Mary. D’un curs a l’altre es pot repetir de 
parella, però també és bo de canviar.
No es tracta de corregir l’interlocutor com si fossim a l’aula, es tracta de fer i 
deixar·se fer preguntes, d’escoltar, de comentar i, si és pertinent, de fer alguna 
rectificació. Us puc assegurar que pot ser molt divertit per poc que hi hagi una 
mica d’empatia, tant si es fan servir els materials i els recursos facilitats pel CNL 
com si es va “per lliure”.
Els que parlem català podem intentar trobar aquesta hora setmanal per ofe·
rir·la als que, en el seu entorn, no tenen l’oportunitat de practicar la llengua 
del país on viuen. És una aportació personal modesta, però si es compleix amb 
el compromís, puc afirmar que és útil i eficaç. Endavant! ho teniu fàcil, aporteu 
el vostre granet de sorra a l’ús social del català, inscriviu·vos a “Voluntaris per 
la llengua” a la Biblioteca, us agradarà.

Mercè Artigas. Voluntària
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BIBLIOTECA

GRUpS MUnICIpALS

LES RECOMAnACiOnS DE CAn MiLAnS

PESTE & CÓLERA. Patrick Deville. (NOVEL·LA)
Barcelona: Anagrama, 2014.

El 1887, mentre França prepara les cele·
bracions del centenari de la Revolució 
Francesa, Louis Pasteur funda una escola 
de biologia i descobreix la vacuna con·
tra la ràbia. Amb vint·i·dos anys, el suís 
Alexandre Yersin arriba a París i s’enrola 
en l’aventura pasteuriana. Investiga sobre 
la tuberculosi i la diftèria, i tot ell s’en·
camina a convertir·se en un dels succes·
sors privilegiats de Pasteur. Però a Yersin 
el mou un esperit aventurer, com el del 
seu admirat Livingstone, heroi de la seva 
infància i adolescència. Llavors, el jove 
s’enrola com a metge en un vaixell, es fa a 
la mar i inicia les seves travessies per l’Ex·

trem Orient, explora la jungla, i viatja a la Xina, Aden i Madagascar. I durant la 
gran epidèmia de Hong Kong, el 1894, descobreix el bacil de la pesta.

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

Caldes, reactiva’t!
El nostre poble de Caldes havia estat sempre 
una marca de qualitat: d’uns anys cap aquí, 
però, ens ha guanyat la tristesa i una mena 
d’enyorança pel que havíem estat com a 

poble. Aquesta tristesa i aquest enyor ens han paralitzat, i de vegades 
sembla que només tinguem força per queixar-nos  -amb raó moltes 
vegades- i la desesperança no ens permet aixecar-nos per lluitar-hi i 
reactivar el poble.

El PSC de Caldes fa temps que hem estat treballant, juntament amb 
moltes persones que se’ns han anat afegint, en una anàlisi de les neces-
sitats dels diferents sectors, dels seus punts forts i punts febles i de les 
oportunitats i riscos que se’ns poden presentar. El nostre projecte de 
poble passa per establir uns objectius, unes prioritats i unes línies de 
treball centrades en les persones i que volem tirar endavant amb les 
persones. Volem fer un Caldes nou i reactivat:

Un Caldes amb una política municipal centrada en la voluntat de servei 
públic i  de proximitat;
Un Caldes amb total transparència en la gestió i amb una gran apertura 
a la participació de tots, on els veïns i veïnes ens reactivem i recuperem 
la il·lusió i l’empenta;
Un Caldes on tots els responsables públics tinguin com a primera prio-
ritat escoltar la gent, amb una escolta activa i decidida;
Un Caldes on l’educació i la cultura siguin prioritàries, com a base del 
nostre futur;
Un Caldes que doni suport als joves, als nous emprenedors i als que ja 
fa temps que s’esforcen en el seu negoci;
Un Caldes on els serveis socials siguin un referent de justícia i d’empatia 
amb les persones;
Un Caldes on, en comptes de dir “no es pot fer”, entre tots busquem 
“com es podria fer”.
Estem segurs que Caldes es pot aixecar, afrontar les dificultats que cal-
gui i, amb l’esforç de tothom, recuperar aquell nivell que havíem assolit, 
tot sentint-nos tots protagonistes del canvi i orgullosos de ser caldencs. 

Joaquim Arnó, candidat 
a l’alcaldia
El passat 6 de febrer es va presentar públicament 
la seva candidatura a la Sala Cultural amb una des-

tacada assistència de públic. Montserrat Candini, alcaldessa de Calella i Jo-
sep Rull, coordinador general de CDC van intervenir prèviament glosant la 
figura dels alcaldes de pobles petits en general i la de Joaquim Arnó en par-
ticular, de qui van explicar algunes de les seves actuacions més destacades 
com a alcalde de Caldes d’Estrac.
Al seu torn, Arnó es va dirigir al nombrós públic repassant activitats i com-
portaments de la gestió  municipal que s’han pogut mantenir, malgrat la crisi, 
gràcies a la dedicació dels professionals que treballen a l’Ajuntament i a l’im-
puls de l’equip de regidors que l’han acompanyat.
Per a Arnó, cal defugir les proclames populistes d’aquells que només fan 
que desqualificar el que s’ha fet o s’està fent i els va contraposar amb els qui 
acudeixen a les sessions informatives per conèixer i poder després opinar.
Arnó també es va referir als que li recomanen que “surti més” i es “passegi 
més” pel poble, dient que si no ho fa més és perquè ell i el seu equip es-

tant quasi sempre 
treballant per al 
poble. “Ara tot-
hom sap que si 
té un problema o 
una preocupació 
pot venir a l’Ajun-
tament on serà 
escoltat i atès im-
mediatament”. 
Finalment Arnó 
va confessar que 
continua intacta 
la seva il·lusió per  
treballar per Cal-
des. Va dir que en els propers dies hi haurà temps per a que els ciutadans 
puguin valorar les propostes de govern que els hi arribin, però es va mostrar 
esperançat en que sabran veure, per una banda, la solvència de la tasca feta 
fins ara i, per l’altra la dosi necessària d’il·lusió i realisme en les propostes 
d’actuació que CiU presentarà a la seva consideració.
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AGEnDA D’ACTiViTATS DEL MES DE MARç DE 2015

1 Diumenge

A partir de les 10h, al passatge 
de la Tramuntana
FESTA DE LA PRIMAVERA
Organitza: Arrels Cultura i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

3 Dimarts

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

4 Dimecres

De 17 a 19h tarda, a “La 
Fabriqueta” 
TALLER DE ROSES DE SANT 
JORDI
a càrrec de Pilar de Vilar 
Organitza: Serveis Socials

6 Divendres

De 19 a 21h tarda, a “La 
Fabriqueta”
SEGON TALLER PARTICIPATIU 
SOBRE EL POUM
S’abordaran els temes lligats al 
Model d’ordenació.
Cal inscripció prèvia, consultar 
el web municipal
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac amb el suport 
de la Diputació de Barcelona

7 Dissabte

A les 19 h, a “La Fabriqueta”
INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ “LA MAR” 
de Josep Aragonès Zafra
Durada: del 7 al 20 de març

8 Diumenge

A les 8:30h matí, a l’esplanada 
de Can Muntanyà
26a CURSA POPULAR DE 
CALDES D’ESTRAC
Preu: 12 euros (amb xip de 
propietat) 14 euros (amb el xip 
de lloguer)
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac, Centre Atlètic 
Laietània i Champion Chip

A partir de les 9h, a les pistes 
municipals de petanca
LLIGA DEL BURRIAC
Organitza: Club de Petanca de 
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

11 Dimecres

De 17 a 19h tarda, a “La 
Fabriqueta” 
TALLER DE ROSES DE SANT 
JORDI
a càrrec de Pilar de Vilar 
Organitza: Serveis Socials

A les 18h tarda,
a la Fundació Palau
INAUGURACIÓ VISIÓ 
FRAGMENTADA
Organitza: Ajuntament Caldes 
d’Estrac i Fundació Palau

12 Dijous

A partir de les 19:30h, a “La 
Fabriqueta”
ACTE D’INAUGURACIÓ 
DE LES JORNADES 
GASTRONòMIQUES DEL 
PèSOL
amb vermut a càrrec dels 
restauradors: Fonda Manau, 
Voramar, La Bodegueta, 
Marola, El Vellard, Can Suñé, El 
Jardí, El Taller, Pizzeria Estrac, 
Hotel Colón
Organitza: Caldes d’Estrac, El 
poble de la Pesolada; ARHC, 
Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac  

13 Divendres

A les 18h tarda, a la Biblioteca 
Can Milans 
HORA DEL CONTE: “CONTES 
FLORITS. UN JARDÍ DE 
CONTES”
a càrrec d’Ulldistret
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

15 Diumenge

Diumenge 15 de març 
A 2/4 de 12 matí, a la Fundació 
Palau
ELS DIUMENGES DE LA 
FUNDACIÓ PALAU:
EL CONTE DE ROC EL RUC 
Activitat familiar per nens i 
nenes a partir de 4 anys. Roc el 
Ruc, o el nen que va aprendre 
a llegir per fer feliços els seus 
amics, és una història que vol 

posar de relleu la importància 
que donem a les aparences i 
al fet que, sovint, no mirem 
més enllà de les cobertes. És 
una història que ens dóna la 
mà per anar a l’interior, però 
tant per descobrir com per 
omplir aquest interior ens cal 
fer un esforç. En Roc no sap 
què és l’esforç i així emprèn, de 
manera inconscient, un camí 
fàcil i buit.
Preu: 3 euros per persona
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

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

18 Dimecres

De 17 a 19h tarda, a “La 
Fabriqueta” 
TALLER DE ROSES DE SANT 
JORDI
a càrrec de Pilar de Vilar 
Organitza: Serveis Socials

20 Divendres

A les 18h, a la Biblioteca Can 
Milans
CONFERèNCIA: “TINC UN FILL 
ADOLESCENT”
a càrrec de Meritxell Almirall
Organitza: Biblioteca de Can 
Milans

21 Dissabte

De 10:00 a 12:00h, a La 
Fabriqueta
TALLER APRENENT A SER 
PARES
a càrrec de Lluís Vilalta 
Organitza: Serveis Socials 

A les 19:30h, a “La Fabriqueta”
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ 
COL.LECTIVA 3+1 VISIONS
José Luis Aguiló (pintor), 
Norman Narotzky (pintor), 
Santiago Raigorodsky (pintor) 
i José David Lefelman (escultor)
Comissariada per Sol Mussons. 
Durada: del 21 de març al 17 
d’abril

22 Diumenge

A partir de les 9h, a les pistes 
municipals de petanca
LLIGA DEL BURRIAC
Organitza: Club de Petanca de 
Caldes d’Estrac

24Dimarts

D’11 a 13h, al Casal d’Avis
TALLER DE  MUSICOTERÀPIA 
A càrrec de Marina Serra 
(músicoterapeuta)
Organitza: Serveis Socials

25 Dimecres

A les 17h, a “La Fabriqueta”
CONFERèNCIA:
“CULPES, LES JUSTES”
a càrrec de Francesc Fossas
Organitza: Serveis Socials

27 Divendres

A les 18h tarda, a la Biblioteca 
Can Milans 
HORA DEL CONTE: “MAIXA, 
LA PETITA BIBLIOTECÀRIA”
a càrrec d’Albert Estengre
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

28 Dissabte

De 10h a 14h i de 17h a 20h
a la Sala Cultural
CONSTRUCCIÓ I EXPOSICIÓ 
DE DIORAMES DEL CONCURS 
PLAyMOBIL
Cal inscripció prèvia a l’OAC 
per participar-hi
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac i Clicks Party

29 Diumenge

A partir de les 9h, a les pistes 
municipals de petanca
LLIGA DEL BURRIAC
Organitza: Club de Petanca de 
Caldes d’Estrac

De 10h a 14h i de 17h a 20h
a la Sala Cultural
CONSTRUCCIÓ I EXPOSICIÓ 
DE DIORAMES DEL CONCURS 
PLAyMOBIL
Cal inscripció prèvia a l’OAC 
per participar-hi
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac i Clicks Party

31Dimarts

D’11 a 13h, al Casal d’Avis
TALLER DE  MUSICOTERÀPIA 
A càrrec de Marina Serra 
(músicoterapeuta)
Organitza: Serveis Socials
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