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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.

Teniu a les vostres mans el darrer Portada d’aquest mandat que presenta 
un ventall de notícies, la majoria de les quals es poden considerar com de 
caràcter social, és a dir, relacionades amb l’atenció i el servei a les persones 
o amb les seves activitats. Val a dir que aquesta ha estat una de les prioritats 
de l’acció del govern municipal que ha procurat en la mesura de les seves 
possibilitats reduir l’impacte de la crisi, sobretot entre aquells que més ho 
necessitaven.

Precisament van en aquesta línia la continuïtat de dos projectes que ens 
semblen molt importants, els que afecten dos edificis singulars que  
necessiten intervenció immediata: el del Patronat Mercè Torras, al principi 
de la Riera i Can Vidal, al Camí Ral. Precisament per raó de la crisi i dels 
problemes financers de les institucions ha costat molt d’aconseguir el 
finançament necessari per a concretar ambdós projectes. Finalment s’ha 
aconseguit gràcies a la Diputació de Barcelona i ara encaren la recta final de 
la seva definició tècnica i econòmica que inclourà habitatges socials, el nou 
dispensari mèdic i també un nou casal per a la gent gran. Dos equipaments 
de vital importància per a les persones i que vindran a substituir els 
equipaments actuals.

A les pàgines centrals hi trobareu el dossier econòmic bàsic que hem elaborat 
per donar compte de l’estat de les finances municipals. És impossible 
bolcar-ho tot en unes poques pàgines de revista, raó per la qual només en 
publiquem un resum. No obstant, per aquesta qüestió i per totes les altres 
que considereu oportunes, reiterem el que sempre hem dit: les portes de 
l’alcaldia estan sempre obertes i amb molt de gust atendrem qualsevol 
consulta que se’ns vulgui plantejar, igualment com venint fent a totes les 
sessions informatives públiques que periòdicament s’han convocat.

Queda clar però que la situació financera de l’Ajuntament és correcta i 
que malgrat hi hagi un endeutament coniderable, aquest és perfectament 
assumible i sobretot, és recuperable en la mesura que es regularitzi la 
morositat pendent que en aquests moments es pot situar al voltant dels 
2Milions d’euros.

Finalment també vull fer menció als treballs de redacció del POUM que, com 
és sabut, es troben en fase de consulta i participació prèvia de la ciutadania.   
Per al mes d’abril s’han convocat dues noves sessions que poden ser de vital 
importància a l’hora de definir el full de ruta que volem seguir en la definició 
del Caldes que volem. Reitero la invitació per a que tothom que pugui hi 
assisteixi.

Precisament va en aquest sentit l’acord aconseguit entre els actuals grups 
municipals de CiU i PSC d’abordar aquesta nova figura de planejament des 
del diàleg i el consens. És una decisió que demostra que els temps han 
canviat i que el diàleg polític és possible sempre que hi hagi voluntat perquè 
hi sigui. El nou POUM només pot ser útil des de l’acord i el compromís, ja no 
dels partits amb representació a l’Ajuntament, sinó de tota la societat civil en 
general. Per la nostra part no quedarà, us ho ben asseguro.
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El front marítim, 
a punt
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EN PORTADA 

n Després d’una llarga espera deguda a la 
lentitud a la tramitació dels ajuts neces-
saris per a poder redactar els projectes 
tècnics i econòmics, ambdós projectes 
han entrat en la fase de definició dels 
continguts, avaluació dels costos i defi-
nició de les actuacions gràcies al suport 
que finalment s’ha pogut obtenir per part 
de la Gerència de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats (GSHUA) de la Di-
putació de Barcelona.

Segons la proposta d’estudi que va entrar 
a l’Ajuntament a finals del mes de febrer 
d’enguany, pel que fa al Patronat Mercè 
Torras s’estudiarà una única opció, con-
sistent en bastir-hi habitatge dotacional 
públic que es destinarà a lloguer social, 
considerant una altura reguladora de 
planta baixa més dues plantes superiors, 
destinant aquesta planta baixa a locals 
diàfans que és propòsit de l’Ajuntament 
esdevinguin les instal·lacions del nou Ca-
sal d’Avis de Caldes.

Pel que fa a l’edifici de Can Vidal, la pro-
posta inclou dues opcions, una amb 
habitatges estàndard i l’altra amb habi-
tatge dotacional públic (d’allotjament 
col·lectiu), ambdues amb ubicació d’un 
local en planta baixa que, en principi, 
l’Ajuntament pensa destinar al nous Con-
sultoris Mèdics.

Per a cada un dels dos edificis inclosos 
a l’Estudi, el contingut del treball que 
s’ha iniciat inclourà l’avantprojecte ar-

En marxa 
l’estudi de 
viabilitat dels 
projectes 
d’habitatges 
socials del 
Patronat 
Mercè Torras 
i Can Vidal 
Inclouen també el Casal d’Avis i el nou 
Consultori Mèdic
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URBANISME

quitectònic (del qual ja hi ha els primers 
dissenys i plànols), la proposta de gestió 
i manteniment, la dels accessos d’adjudi-
cació, les vies de finançament i possibles 
subvencions, el pla econòmic-financer, 
els estudis jurídics i socials, el termini 
d’execució i edificació i la descripció de 
les gestions necessàries per a portar a 
terme la promoció i posterior explotació 
dels immobles objectes de l’estudi, així 
com per fer possibles les diferents fonts 
de finançament.

Està previst que aquest estudi de viabi-
litat que finança la GSHUA enllesteixi 
els seus treballs a finals del mes de juny 
d’enguany, moment a partir del qual es 
podran iniciar les tasques de concreció 
i execució dels projectes que dit estudi 
hagi determinat.

L’alcalde Joaquim Arnó s’ha mostrat 
esperançat en que aquests dos projec-
tes puguin ser realitat durant el proper 
mandat. “Ha costat aconseguir l’ajut ne-
cessari per a poder redactar-los, ja hem 
passat uns anys en què la crisi ha aturat 
un munt de projectes com aquest per 
falta de recursos. Ara falta acabar de 
trobar els fons necessaris i només pro-
curarem no aturar-nos fins aconseguir 
que si més no la part principal, la del 
nou Consultori Mèdic a Can Vidal i la 
del Casal d’Avis al Patronat Mercè Tor-
res, esdevinguin una realitat”.

Arnó ha explicat també que la idea bà-
sica dels projectes és que els habitatges 
socials que s’hi han de construir (onze 
habitatges al Patronat i vint-i-dos a Can 
Vidal) a part de solucionar el problema 
de l’accés a l’habitatge que puguin tenir 
algunes famílies de Caldes també facili-
tin els fons necessaris per a finançar una 
part dels projectes, tot i que la part im-
portant d’aquest finançament provindrà 
d’altres recursos externs sobre els quals 
l’Ajuntament també porta anys actuant 
i gestionant.

5



La presentació la va fer l’ 11 de 
març el Consorci de Viles Termals 
de Catalunya i va comptar 
amb la presència del conseller 
d’Empresa i Ocupació Felip Puig

n El president del Consorci i alcalde de 
Caldes d’Estrac, Joaquim Arnó, va ser 
l’encarregat de donar la benvinguda als as-
sistents i obrir l’acte amb una intervenció 
on va destacar la importància de posar en 
valor l’oferta termal de Catalunya que es 
caracteritza per la seva singularitat i quali-
tat:  “és un producte d’alta qualitat que no 
es pot deslocalitzar” va puntualitzar Arnó.

En aquest sentit, Arnó va subratllar el fet 
de que aquesta campanya tindrà com a 
objectiu promocionar les viles termals no 
només a Catalunya sinó també a nivell in-
ternacional, de manera que la marca “Ca-
talunya Termal” es conegui arreu del món.

Per aconseguir-ho, va explicar Arnó, la vo-
luntat del Consorci és col·laborar amb al-
tres institucions com la Generalitat, les di-
putacions, els consells comarcals, i també 

La nova 
campanya de 
“Catalunya 
Termal” ja és 
una realitat 

amb les associacions i els agents turístics 
de l’àmbit privat. En paraules d’Arnó “es 
tracta de sortir arreu del món amb una 
oferta que aglutini tant els interessos del 
sector públic com del sector privat”.

Al seu torn el regidor de l’Ajuntament de 
La Garriga, Albert Benzekry, va parlar 
del valor de les aigües mineromedicinals 
i finalment, el regidor de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui, Isidre Pineda, va pre-
sentar la nova campanya publicitària de 
la marca Catalunya Termal i el nou portal 
web www.catalunyatermal.cat

El conseller d’Empresa i Ocupació Felip 
Puig va posar punt i final a l’acte desta-
cant que el turisme a Catalunya  “és una 
part del nostre projecte de país i parteix 
d’una posició fantàstica. Tot i la compe-
tència, cal seguir innovant, adaptant-nos 

a les noves tendències i vetllant per l’excel-
lència de la nostra oferta”.

La presentació d’aquesta nova campanya 
ha estat una de les darreres iniciatives del 
Consorci de Viles Termals que contínua-
ment realitza actuacions destacades com 
per exemple, la seva intervenció al con-
grés de Termatalia. Una trobada celebra-
da a l’Argentina i on la marca “Catalunya 
Termal” es va promocionar a més de 25 
països d’arreu del món.

Actualment el Consorci de Viles termals 
està format per vuit municipis: Caldes d’Es-
trac, Caldes de Malavella, Caldes de Mont-
bui, el Vendrell, la Garriga, Sant Climent 
Sescebes, Sant Hilari Sacalm i Santa Co-
loma de Farners. Algunes d’aquestes viles 
atresoren una tradició termal mil·lenària.

ACTUALITAT
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Rodalies Renfe incrementa la 
seguretat a Caldes
n L’Ajuntament de Caldes, Adif (l’empresa administradora de 
les infraestructures ferroviàries) i Rodalies Renfe, la companyia 
concessionària, han arribat a un acord per posar baranes a les 
vies del tren.

Fins al moment les vies no estaven tancades, cosa que les feia 
accessibles a qualsevol vianant, convertint-se en una zona d’alt 
risc. Després de diverses negociacions entre les tres entitats, 
finalment serà l’empresa Rodalies Renfe la que es farà càrrec 
de les obres que van començar a principis de març i que tenen 
previst posar baranes tant a la banda del pàrquing de plaques 
fotovoltaiques com a la dels carrers Callao i Santa Teresa .

n L’Ajuntament ha promogut aquesta iniciativa en l’àmbit dels 
serveis energètics que li és propi, el del subministrament d’ai-
gua i ha formalitzat un acord amb la companyia concessio-
nària del servei, SOREA SAU, per fer front a les situacions de 
pobresa energètica que es detectin i poder garantir el servei 
d’aigua a totes aquelles persones i famílies que es trobin en 
situacions de vulnerabilitat econòmica. 

El protocol estableix, entre d’altres actuacions, el reforçament 
de la vigència de les tarifes socials i bonificades que ja estan 
en vigor des de fa temps i per als casos en què a l’usuari li 
sigui impossible fer front al pagament dels rebuts del servei, 
es negociarà terminis de pagament possibles o es buscarà al-
guna altra solució amb participació també dels Serveis Soci-
als de l’Ajuntament de Caldes, arribant fins i tot la formulació 
d’un nou contracte temporal de subministrament a càrrec de 

l’Ajuntament. En qualsevol supòsit, sempre i quan es tingui coneixement de la situació de pobresa energètica, tant l’Ajuntament 
com Sorea es comprometen a no tallar el subministrament.

En consonància amb aquest protocol que s’ha signat a meitats del mes de març, totes aquelles persones i famílies que es trobin 
amb dificultats i no puguin fer front als pagaments dels rebuts, s’hauran de dirigir o bé a les oficines de la companyia Sorea (nou 
despatx a l’edifici de l’Ajuntament) o als Serveis Socials (equipament “La Fabriqueta”) on se’ls atendrà degudament.

ACTUALITAT

Es signa un protocol d’ajut contra la pobresa energètica 

L’Ajuntament i Sorea es comprometen amb els que més ho necessiten

La Creu Roja habilita la “casa del 
capellà” per atendre infants i joves 
n La Creu Roja de Caldes amb el suport de l’Ajuntament, 
s’ha proposat aquest any desenvolupar una nova línia d’ac-
tuació destinada a oferir un espai d’acollida als nens i joves 
d’entre 4 i 14 anys. És per això que durant el proper mes de 
maig inaugurarà la seu de “Creu Roja Joventut” que estarà 
situada a la “casa del Capellà” (l’edificació que es troba al 
darrera de l’Ajuntament). 

Segons el president local de Creu Roja, Josep Taberné, en-
tre les activitats que es volen dur a terme destaquen el “ta-
ller menjador per a infants” que es realitzaria durant l’estiu, 
com ja es va fer l’any passat; però també noves iniciatives 
com classes de reforç (cada tarda a partir del setembre) i 
acampades a l’aire lliure.

Davant aquest nou repte l’equip de voluntaris de l’entitat 
ja s’està preparant amb la realització de cursos de monitors 
d’esplai.
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URBANISME

Millores al 
Pavelló Esportiu 
Municipal
n Durant el passat mes de març i aquest 
mes abril està previst finalitzar una sèrie 
de remodelacions al Pavelló Poliesportiu 
Municipal amb l’objectiu de fer-lo més 
versàtil, reduir els costos de consum 
elèctric i augmentar-ne la seguretat.

En primer lloc a la part de sota es canvi-
aran els vidres per un material més con-
sistent com és el metacrilat. També s’ade-
quarà la porta d’entrada de manera que 
hi puguin accedir els camions cistella. 

Finalment es canviarà tot l’enllumenat: 21 
projectors de 400w d’halogenurs metàl-
lics amb equips envellits que fins ara 
generaven un sobreconsum elevant-lo a 
500w per projector, per projectors de 
tipus LED d’alta eficiència (132w de con-
sum) que generen una luminància igual 

Aprovades les tasques de 
pavimentació
S’adequaran els carrers Camí Vell, Pins Salvà, passatge Tramuntana i Garbí

n Abans de l’inici dels mesos d’estiu s’ha previst realitzar obres de pavimentació i 
millora de les superfícies en alguns dels carrers de Caldes amb la finalitat de millorar 
la circulació dels vehicles i facilitar el pas dels vianants.

Els carrers que es remodelaran seran el de Camí Vell, Pins Salvà, passatge Tramuntana 
i Garbí que actualment estan malmesos per l’acció de les arrels, és el cas del passatge 
Tramuntana, el desgast i el deteriorament propis de la seva utilització. 

La correcta adequació dels carrers es complementa amb els usuals treballs de mante-
niment que realitza la brigada sobre els espais públics, voreres i calçades en mal estat.

als 400w anteriors però consumeixen 
molt menys.

En la part d’enllumenat de la pista es pas-
sa a tenir una potència instal·lada de 10,5 
kw a 2,8kw, el que suposa un estalvi de 
7,7kw de potència instal·lada. 

A nivell d’estalvi econòmic s’aconsegueix: 
primer, estalviar 1.700 euros anuals pel 
que fa a la potencia contractada, segon, 

estalviar 2.415 euros anuals en consum. 
Finalment també s’economitzarà una 
considerable xifra en consum d’energia 
reactiva, ja que els nous projectors no 
generen aquest tipus d’energia. 

Les tasques de les obres no interferiran 
en les activitats que desenvolupa el pa-
velló, de manera que els usuaris no es 
veuran afectats en cap moment. 
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URBANISME

n L’Ajuntament de Caldes està executant el projecte d’instal·lació 
de l’enllumenat exterior de les Escales del Fondo que permetrà 
dotar el sector d’una il·luminació superior a la que havia tingut an-
tigament quan  hi havia fanals en funcionament. Quan es van fer 
les obres de remodelació de la zona a principis dels anys 90, es 
van eliminar aquests punts de llum tot prioritzant els de les altres 
escales contigües a la nova edificació.

Ara es preveu dotar l’espai de 10 punts de llum amb làmpades de 
vapor de sodi, d’alt rendiment lumínic i escàs consum energètic 
amb columnes de 3,5 metres d’alçada. 

Tot el material que conforma les noves lluminàries (marca Salvi 
Palacio) és de tecnologia d’última generació i de material resistent 
a les inclemències del temps i als efectes del ocells.

D’altra banda, també s’ha procurat que la xarxa de presa de terra 
corresponent a la nova instal·lació sigui totalment independent 
d’altres xarxes properes per tal d’evitar possibles avaries.

Es retiren els pals de fusta 
i el cablejat que ja no 
serveix de la part alta de 
la Riera   
Les tasques es desenvoluparan durant el mes d’abril

n Quan es va executar el soterrament de la línia elèctrica 
d’Endesa fa un any i mig aproximadament, es va decidir 
deixar els pals de fusta  per mantenir la televisió per cable 
en la tramada de carrer que queda al davant de la plaça 
del Molí.

Actualment ja no queda cap abonat en aquest espai, i per 
tant es procedirà a la retirada tant del cablejat com dels 
pals. Mentre que la brigada municipal s’encarregarà de 
treure el cablejat serà la mateixa companyia Endesa la que 
s’ocuparà dels pals de fusta. Des de l’Àrea d’Urbanisme s’ha 
previst que aquestes feines es realitzin durant el pròxim 
mes d’abril.

El camí Nou canvia de cara 
Abans de la temporada d’estiu s’adequarà la su·
perfície de paviment rodat i el clavegueram

n En una primera intervenció es renovarà tot el 
clavegueram que havia quedat malmès pel pas del 
temps i l’erosió típica que origina l’ús continuat 
de la infraestructura. En acabar aquesta primera 
fase, la zona rodada quedarà totalment sanejada. 
Després es procedirà a una millora integral de la 
superfície. S’asfaltarà de nou tot el carrer, en total 
un espai de 1.000 m2.

Les Escales del Fondo 
gaudiran d’un nou 
enllumenat
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URBANISME

n Divendres 6 de març a les 19h, “La Fa-
briqueta” va acollir el segon taller partici-
patiu del POUM. En aquesta ocasió va ser 
Joan Gil, arquitecte municipal, l’encarre-
gat d’introduir els participants en un tema 
cabdal per al municipi: el model d’orde-
nació. Gil va donar especial importància 
a dues qüestions. En primer lloc: Caldes 
ha de permetre el creixement urbanístic? 
I en segon lloc: com ha de ser la tipologia 
d’edificació?

Segueix el procés participatiu del nou POUM
La darrera sessió va centrar el debat en el Model d’Ordenació del Municipi

Un cop feta la presentació, els partici-
pants es van dividir en grups de cinc per 
poder treballar sobre els plànols. Entre 
les aportacions que es van fer, va desta-
car la importància de mantenir la sin-
gularitat de Caldes i la necessitat de 
que en el futur hi hagi un control del 
creixement urbanístic, sense que s’ar-
ribi a esgotar la capacitat d’edificabilitat 
del municipi.

Els assistents també van posar en valor 
equipaments com la Biblioteca, el Parc 
de Can Muntanyà i la presència de la Fun-
dació Palau, mentre també van observar 
la manca d’espai en la llar d’avis i la inade-
quada situació del Casal de Joves. També 
va haver qui va esmentar la necessitat de 
tenir un tanatori per no haver de recórrer 
als serveis de Mataró.

En el cas del Parc Maragall es va arribar 
a la conclusió de que tot i ser un espai 
amb un gran potencial actualment està 
fins a cert punt desaprofitat, i també el 
Parc Can Muntanyà, on tothom va coin-
cidir en que cal una millora dels accessos.

Mirant cap al futur, els assistents van as-
senyalar l’esplanada de Can Muntanyà 
com a possible centre neuràlgic del mu-
nicipi i lloc d’acollida per a futures jorna-
des i esdeveniments.

Després d’aquests tallers de participació, 
s’entra ara en una segona fase del procés 
del POUM on l’equip redactor ha de re-
collir totes les propostes realitzades pels 
ciutadans i incorporar-les al document 
conegut com Avanç del POUM, un infor-
me que ha d’explicar els objectius gene-
rals del pla fent una síntesi dels criteris 
urbanístics, ambientals i socials que es 
volen seguir.
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n La reunió va tenir lloc el passat 19 de febrer a instàncies 
de l’alcaldia i va servir perquè l’equip tècnic redactor del nou 
POUM expliqués el procediment que s’està portant a terme en 
la seva elaboració. Joaquim Arnó, alcalde, i Joan Baró, portaveu, 
encapçalaven les delegacions de CiU i PSC que a més dels re-
gidors també incorporaven altres membres d’ambdues forma-
cions polítiques.

Essencialment, els tècnics van explicar que els treballs del 
POUM parteixen de l’estat actual del planejament (vigent des 
de 1984) i que durant els propers mesos s’aniran recollint les 
aportacions que es considerin interessants dels diferents Ta-

llers de Participació Ciutadana que es vagin fent i que s’incor-
poraran al document base inicial que es presentarà després de 
les eleccions municipals, passat l’estiu.

També es tindran en compte les que considerin els Grups Mu-
nicipals i les que puguin venir d’estudis, projectes i disposicions 
d’altres administracions que afectin Caldes, com ara l’estudi 
sobre la promoció de les platges que ha fet la Diputació de 
Barcelona, o el de la seva regeneració que ha preparat el Mi-
nisteri de Medi Ambient o el Pla de Mobilitat de Maresme que 
està en fase d’elaboració i el de Mobilitat de Caldes que s’ha 
encarregat a la Diputació.

Es signa un 
conveni de 
col·laboració amb 
l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt 
per a la utilització 
del pàrquing 
fotovoltaic

n Amb vocació de promocionar l’ús del 
servei públic ferroviari oferint les màxi-
mes facilitats, els ajuntaments de Caldes 
d’Estrac i Arenys de Munt han signat un 
conveni per a la utilització del pàrquing 
públic fotovoltaic que es troba situat 
entre la N-II i la via del ferrocarril amb 
accés directe a l’estació RENFE.

Segons el que s’ha aprovat, l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac crearà un abonament 
de 80 € per a la utilització del pàrquing 
fotovoltaic que serà vàlid durant tot 

CiU i PSC 
consensuaran 
el nou POUM 
sigui quin sigui 
el resultat de 
les properes 
municipals
Els dos grups municipals es reuneixen 
amb l’equip redactor del pla Imatge d’un Ple Municipal

l’any exceptuant els mesos de juliol i 
agost, i els dissabtes i diumenges de tota 
l’anualitat.

Aquests abonaments podran ser sol-
licitats pels ciutadans i ciutadanes del 
municipi d’Arenys de Munt a les depen-

dències municipals de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac en horari d’oficines. 

El conveni tindrà una vigència d’un any, 
el qual es podrà prorrogar any rere any 
fins a un màxim de cinc anys amb el vist-
i- plau de les dues parts.
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DOSSIER ECONÒMIC

Una gestió marcada per l’economia

Les dimensions del gràfic responen als resultats pressupostaris liquidats de cada any. Entre els anys 2003 i 2007 els pressupostos mu-
nicipals es mantenen entre els 3 milions i 3,5 milions d’euros. El salt fins els 4 milions de mitjana que es produeix a partir del 2008 fins 
el 2014, obeeix a la política implantada pel nou govern municipal d’incrementar els ingressos per vies alternatives, com per exemple 
la implantació de la zona blava que genera uns 180mil € nets a l’any, l’obtenció de subvencions extraordinàries o la regularització 
dels rendiments del patrimoni municipal (concessions) entre d’altres. Resulta especialment significatiu aquest increment si es té en 
compte que al mateix temps es redueixen altres vies d’ingressos (obres, plusvàlues, activitat econòmica) pels efectes de la crisi.
Durant aquests anys, tots els exercicis s’han tancat amb superàvit excepte els dels anys 2003 (-117mil), 2009 (-223mil), 2010 (-43mil) i 
2011 (-315mil). Per la part positiva destaquen especialment els resultats dels exercicis de 2012 (+137mil), 2013 (+596mil) i 2014 (+263mil) 
que mostren el resultat de les polítiques d’estalvi i diversificació d’ingressos que s’han portat a terme sense disminuir els serveis i que 
han permès redreçar la situació financera de l’Ajuntament.

Evolució pressupost municipal

Per a l’Ajuntament de Caldes ha estat molt complicat gestionar 
els conjunt dels Serveis Municipals. Dels anys de la bonança eco-
nòmica es va heretar un creixement urbanístic que s’ha d’aten-
dre en quant a manteniment, neteja i consums. Uns equipaments 
nous, molt necessaris socialment, imprescindibles per al desen-
volupament i progrés dels caldencs i caldenques però que calia 
gestionar, i això vol dir pagar els seus costos d’explotació i del 
personal que els administra. Si a més s’apuja l’energia i es repunta 
l’IVA al 21% ja es pot tenir una idea de la dificultat per administrar 
tot això amb uns ingressos que, per raó de la crisi i la parada eco-
nòmica general, s’han mantingut constantment a la baixa.

L’any 2012 l’Ajuntament es va haver d’acollir al Pla de Proveïdors 
per poder fer front als pagaments que no es podien atendre, 
bàsicament la Generalitat de Catalunya no feia front als com-
promisos de pagament contrets i també perquè es va disparar la 
morositat entre alguns dels principals contribuents a les arques 
municipals.

Des del 2008, l’Ajuntament ha aconseguit que el pressupost mu-
nicipal s’estabilitzi al voltant dels 4 milions d’euros. Això vol dir 

que s’ha aconseguit garantir uns ingressos estables i segurs que 
permeten atendre una cartera de serveis completa i amb una 
qualitat més que acceptable per donar resposta a les necessitats 
de la població.

Actualment l’endeutament de l’Ajuntament assoleix una ràtio 
del 104%, per sota del límit establert per a les administracions 
locals del 110%. Si no fos pel Pla de Proveïdors del 2012, aquesta 
ràtio no superaria el 70% i estaria en consonància amb el que 
s’està realitzant en els darrers exercicis comptables (2012, 2013 
i 2014) que tots s’han tancat amb superàvit. Un saldo positiu 
aquest que no es pot destinar a nova inversió fins que es liquidi 
la morositat pendent que, avui dia, a meitats del mes de març de 
2015 es situa al voltant dels 2 milions d’euros.

No obstant tot això, i a la vista de l’evolució que s’està seguint, 
avui es pot afirmar amb claredat que l’economia municipal es 
troba estabilitzada i amb perspectives de millorar.

Joaquim Arnó
ALCALDE
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DOSSIER ECONÒMIC

L’Impost de Béns Immobles és la font d’ingressos que permet mantenir un cert equilibri pressupostari enfront el descens d’al-
tres ingressos municipals (plusvàlues, IAE, llicències d’obres, etc) i l’estancament de les aportacions de l’Estat i la Generalitat. 
Les xifres consignades al quadre corresponen a les liquidacions de cada pressupost anual, però no són les efectivament cobra-
des ja que hi ha un percentatge de morositat que es pot situar al voltant del 6 %.

Evolució ingressos Impost Bens Immobles (IBI)

Evolució dels ingressos per impost de construccions

Entre els anys 2004-2008 els ingressos es mantenen més o menys estables però a partir del 2009 la caiguda és espectacular i 
obliga l’Ajuntament a buscar fonts d’ingressos alternatives.
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DOSSIER ECONÒMIC

Relació crèdits vigents
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DOSSIER ECONÒMIC

Evolució dels ingressos per rendiments patrimonials
(concessions i altres)

Fins al 2009, els ingressos per aquest concepte (concessions especialment) es mantenien estables entre els 110 mil € de l’any 
2007 o els 178mil del 2004. El 2010 es registra un increment important (610 mil €) per raó de la licitació de les guinguetes de 
la platja i a partir del 2011 els ingressos s’estabilitzen entre els 250 i 300 mil € anuals. Un increment promig de pràcticament 
el 100% en relació les xifres anteriors. És el resultat del conjunt de reformes aplicades a quasi totes les concessions. El 2013 es 
registra un increment singular (677 mil) perquè a les reformes aplicades s’hi afegeix el rendiment del cànon per utilització del 
subsòl que s’aplica a la xarxa de clavegueram i el seu manteniment. 

NOTES

1. Al costat de cada concepte hi figura el percentatge d’interès que es paga per retornar el crèdit. Quan aquest percentatge és 
zero és perquè es tracta d’un crèdit obtingut via Diputació Barcelona o altres institucions oficials. Quan el percentatge és un 
altre, és perquè són crèdits obtinguts amb alguna entitat bancària. En alguns casos, durant el període de retorn s’han negociat 
millores de les condicions.

2. El crèdit FOMIT atorgat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme el 2009 per valor de 2M€ correspon a l’obra civil efec-
tuada a l’aparcament a l’entrada des de la N-II i a la seva producció fotovoltaica, a les reformes fetes al passeig dels Anglesos 
i a la redacció de projectes per als Banys Termals. Es comença a retornar a partir del 2015 ja que fins ara estava en carència.

3. El crèdit per pagar proveïdors de l’any 2012, es va demanar per poder fer front a factures pendents que no es podien aten-
dre, però especialment per raó dels incompliments de pagament de les subvencions i aportacions atorgades per pagar serveis 
i obres per part d’altres administracions, principalment la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’una mesura que va facilitar el 
Ministeri d’Hisenda a tots els ajuntaments de l’Estat que estaven en situacions similars per raó de la crisi econòmica general.

4. Durant el darrer mandat (2011-2015), excepte el Pla de Proveïdors, l’Ajuntament no ha sol·licitat cap nou préstec. Totes les 
actuacions que s’han portat a terme s’han pogut finançar amb els ingressos ordinaris després d’aplicar un rigorós pla d’estalvi i 
racionalització de la gestió que ha fet possible que s’hagin tancat els exercicis amb superàvit comptable. En la majoria de casos, 
també s’han negociat i obtingut subvencions d’altres administracions.

5. El 2014, la xifra total que s’ha pagat per raó de tots aquests crèdits ha estat de 308.398,86 € que representa un 8% del total 
de la despesa de l’Ajuntament, xifres similars a les que s’han pagat en anys anteriors. En conjunt es tracta d’una càrrega finan-
cera perfectament assumible i que no genera excessius problemes comptables (altra cosa és que per raó de la morositat abans 
citada en alguns moments s’hagin generat tensions de tresoreria que hagin obligat a efectuar altres tipus d’operacions, com 
ara el Pla de Proveïdors del 2012).
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L’Ajuntament ajuda les entitats locals amb més de 70.000 €

n Un total de 124.901,27€ és el valor dels ajuts 
que han rebut les diferents entitats de Caldes 
durant els anys 2013 i 2014. Aquestes subvencions 
s’atorguen bé per al funcionament de l’entitat en 
qüestió o bé per a la realització d’alguna activitat 
concreta o per al desenvolupament d’un servei.

Durant l’any 2013, l’Ajuntament va ajudar amb 
47.668,92 € , mentre que l’any 2014, va augmen-
tar fins als 77.232,35 € , un 38% més. A més del 
suport econòmic, l’Ajuntament també facilita a 
les entitats suport tècnic i mitjans materials per 
a facilitar les seves activitats.

En el quadre adjunt es detallen les subvencions 
atorgades i s’especifica la tipologia de l’ajut que 
s’ha facilitat a les diferents entitats.

Què és una subvenció?

És un ajut /suport de l’Ajuntament a entitats per a 
la realització d’activitats d’interès públic a iniciati-
va pròpia i susceptibles d’interès general. Aquest 
ajut pot ser econòmic, o en forma de cessió bé 
d’espais o equipaments municipals, bé de materi-
al o pot tractar-se d’un suport en publicitat per a 
promocionar l’activitat. L’import màxim de la sub-
venció és del 70% de l’activitat o del projecte.

Què és una encomana de serveis?

És un ajut que l’Ajuntament atorga de forma di-
recta a una entitat per a l’execució d’un servei 
específic. En són exemples, el correfoc, les hava-
neres, les festes del Carme...

Què és una subvenció condicionada?

És un ajut a entitats que gestionen un servei pú-
blic o un equipament o bé que es destina a la 
realització de polítiques públiques d’interès mu-
nicipal. En són un exemple els ajuts per a la realit-
zació del curs de natació a l’escola i la subvenció 
per a beques de menjador.

SUBVENCIONS
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Sant Jordi 2015

DIJOUS 23 D’ABRIL

LA BIBLIOTECA SURT AL CARRER
De 9:00 h a 14:00 h, al Mercat Municipal
SANT JORDI AL MERCAT
Hi trobareu una mostra de llibres de cuina i préstec de 
llibres de la Biblioteca Can Milans
Organitza: Biblioteca Can Milans. Col·laboren: Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, Àrea de Cultura i Mercat Municipal 

De 10.00 h. a 13.00 h, a l’Esplanada de Can Muntanyà
SANT JORDI A L’ESPLANADA DE CAN MUNTANYÀ
Vine a descobrir les novetats literàries i molt més a la 
paradeta de la Biblioteca
Organitza: Biblioteca Can Milans

A les 10.00 h, a l’Esplanada de Can Muntanyà
HORA DEL CONTE: DRAC DE DRACS
A càrrec de Mon Mas
Els nens i nenes del CEIP Sagrada Família i de l’Escola 
Bressol vindran a escoltar el conte de Sant Jordi
Organitza: Biblioteca Can Milans

De 16.00 h. a 19.00 h.
SANT JORDI A L’EXTERIOR DE LA BIBLIOTECA
Vine a gaudir-ne també a la tarda
Organitza: Biblioteca Can Milans

DIVENDRES 24 D’ABRIL
A les 19:30 h, a La Fabriqueta (Riera 5-9, entrada per Camí Ral)
EXPOSICIÓ DEL FONS D’ART MUNICIPAL
Exposició del 20 d’abril a l’1 de maig
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac, Àrea de Cultura

DISSABTE 25 D’ABRIL
De 16.00 h. a 18.00 h. a la Plaça de la Vila
INFLABLES  Diverteix-te amb en Bob Esponja
BERENAR per a tots els nens i nenes
a càrrec de l’AMPA CEIP Sagrada Família, pro viatge final de 
curs escolar de 6è
Organitza Ajuntament de Caldes d’Estrac, Àrea de Cultura. Col·labora 
AMPA CEIP Sagrada Família

PREMIS MOSTRA LITERÀRIA DEL MARESME
A les 18:00 h, a la Sala Cultural
HORA DEL CONTE: HISTòRIES DE PA AMB vI I SUCRE
A càrrec de Marta Catalan
Contes i cançons amb regust de raïm, aroma de vinya 
i la dolçor dels jocs d’infants. Veniu a compartir les 
aventures del Cep Cepat i la Vinyet
Tot seguit
LLIURAMENT DE PREMIS
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac, Àrea de Cultura. 
Col·laboren: Biblioteca Can Milans i AMPA CEIP Sagrada Família

DIUMENGE 26 D’ABRIL
A les 18.00 h, a la Sala Cultural
RECONEIXEMENTS I DISTINCIONS 2015

A les 20:00 h, a la Parròquia de Santa Maria
CONCERT DE SANT JORDI 
A càrrec de Camerart-Orquestra del Maresme  
Ens oferiran les Variaciones para Itzíar de Moisès Bertran, el Concert per 
a violí  N.1, BWV 1041 en La menor i el Concert per a dos violins, BWV 
1043 en Re menor de Johann Sebastian Bach i el Concert per a flauta de 
bec, en Fa major de Giuseppe Sammartini. (Vegeu programa específic).

JORDI COLOMER (direcció)
ANTÒNIA ESCALAS (violí solista)
SERGI MAURO (violí solista)
ROSA CAMPS  (flauta de bec)

Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac. Àrea de Cultura
Preu del tiquet: 5 € (adults) i 2 € (infants fins a 12 anys)
Venda de tiquets: 1 hora abans de l’inici del concert
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Més de 500 atletes a la 26a Cursa Popular 
Els participants van destacar la bona organització, així com la qualitat dels serveis oferts durant tota la competició

n Un cop més, la Cursa Popular de Cal-
des organitzada des de l’Ajuntament de 
Caldes, amb el Centre atlètic Laietània i 
Champion Chip, va aconseguir atreure un 
nombre important d’atletes. Diumenge 8 
de març a les 8:30h del matí, més de 500 
persones escalfaven amunt i avall de la 
riera de Caldes impacients per iniciar la 
competició que enguany ha arribat a la 
26a edició.

Joaquim Arnó, l’alcalde de Caldes, va ser 
l’encarregat de donar literalment el tret 
de sortida que va posar en marxa a tots 
els participants en un recorregut de 10 
quilòmetres, on els primers són els més 
difícils degut al desnivell dels carrers. 
“Però un cop superada aquesta primera 
dificultat, la resta de l’ itinerari és molt 
assequible per tothom qui gaudeixi amb 
aquest esport” explica Joan Navarro, un 
dels principals organitzadors de la prova. 

Efectivament, la majoria de les persones 
inscrites va aconseguir arribar a la meta, 
concretament 454 de tots els corredors, 
on els esperaven els obsequis, cortesia 
de tots els col·laboradors.  Seguint l’ho-
rari previst, cap a dos quarts de dotze 

ESPORTS
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Ibrahim Ezzaydouni guanya la 
cursa per cinquè any consecutiu
n Només 32 minuts i 31 segons va necessitar l’atleta del FC 
Barcelona, Ibrahim Ezzaydouni, per recórrer els 10 km que 
exigeix la Cursa Popular de Caldes. Un cop més i per cinque-
na vegada consecutiva, Ezzaydouni va tornar a proclamar-se 
guanyador de la prova que es va celebrar al municipi el pas-
sat 8 de març al matí.

Darrera seu, Enrique Luque Martín del Ríos Running Team, 
que amb 32 minuts i 49 segons es va fer amb el segon lloc. 
També va destacar Ricard Fernández Carrion del Club Atlè-
tic Laietània, que va quedar tercer en la classificació amb un 
temps de 33 minuts i 41 segons.

En la categoria femenina, van ser Florence Bertholet, del 
Runners de Sant Adrià; Inés Carazo del Club Atlètic Calderí, 
i Victoria Hodkinson del club C.M. Sigueme, les que es van 
fer amb les tres primeres posicions amb un temps de 41’17”, 
42’01” i 43’23” respectivament.

A més de les categories habituals es van atorgar premis al 
més gran i al més jove de la competició, al darrer en arribar, 
i als primers classificats de les quatre viles participants que 
van ser: David Salguero Català, de Caldes d’Estrac; Guillem 
Mitjans, de Sant Vicenç de Montalt; Carles Fàbrega, d’Arenys 
de Mar, i Carles Ortiz, de Llavaneres en la categoria masculi-
na. En la categoria femenina van ser: Ana Ruíz, de Caldes; Eva 
Sans, de Sant Vicenç; Olga Corrius, d’Arenys, i Paula Gómez, 
de Llavaneres.

Des de l’Ajuntament de Caldes es vol agrair la participació 
de tots els corredors que han fet possible que un any més es 
celebrés aquesta competició recuperada l’any 2008, després 
de quatre anys de no realitzar-se, i que aquest any ha arribat 
a la 26a edició.

ESPORTS

s’iniciava el lliurament dels premis que van ser entregats per 
Arnó, Beth Segura, regidora d’Esports de Caldes, i el presi-
dent del Centre Atlètic Laietània: Carmel Comerón.

Els corredors van avaluar de forma molt positiva les tasques 
d’organització i els serveis oferts pels nombrosos patrocina-
dors de la cursa, i especialment els esforços realitzats des de 
l’Ajuntament: des de la possibilitat d’aparcar gratuïtament, 
fins als punts d’avituallament, la facilitat a l’hora d’utilitzar 
els vestidors i les dutxes del Pavelló Municipal d’Esports, o 
el servei de “guarda-motxilles”. Especialment reconfortant i 
sol·licitat van resultar els massatges de fisioteràpia per a la 
relaxació dels músculs dels corredors, cortesia de l’empresa 
concessionària del Balneari del municipi.

D’altra banda també cal destacar la feina realitzada des de la 
Creu Roja que va estar present durant tota la competició.
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MEMÒRIA POLICIA 

n Les dades són contundents i expliquen 
perfectament per què els ciutadans i ciu-
tadanes segueixen valorant molt positiva-
ment la tasca que efectua la Policia Local 
de Caldes. Segons la Memòria Anual d’Ac-
tivitats, durant l’any 2014, la centraleta de 
la Policia va enregistrar un total de 5.426 
trucades. D’aquestes, 2.083 van acabar ge-
nerant un servei, mentre que 3.299 van ser 
per demanar informació de tota mena.

L’íNDEX DE CRIMINALITAT ES MANTé PER SOTA LA MITJANA CATALANA

Caldes continua mantenint la ratio delinqüencial per sota de la mitjana dels 
municipis catalans que es manté similar als darrers anys. Mentre que a Ca-
talunya la taxa mitjana d’afectació de delictes i faltes és del 65’34 cada mil 
habitants, a Caldes la ratio se situa en 48’94 per cada mil habitants. Tenint en 
compte les variables de risc de Caldes com a municipi turístic, costaner i molt 
ben comunicat (tant per tren com per vies terrestres), es pot considerar que es 
troba situat en la franja de les viles més segures de Catalunya.
I és que  gràcies a la implantació de les càmeres de seguretat el març del 2011 
i l’ordenació de la circulació, s’ha aconseguit una millora substancial en la dis-
minució de robatoris, especialment en les urbanitzacions.

La Policia Local, un 
servei de primera
La Memòria Anual del 2014, defineix la seva activitat com de proxi·
mitat i atenció a les persones que la tenen en molt alta consideració

Pel que fa al detall dels serveis efectuats, 
destaquen especialment els de servei 
al ciutadà que bàsicament es referei-
xen a  assistències sanitàries, interven-
cions d’auxili a domicili (com caigudes, 
reparacions domèstiques o trasllats de 
persones a casa seva), auxili a persones 
necessitades, intervencions en relació a 
la convivència ciutadana, ajuts a menors 
i en la recerca de persones desaparegu- des. En total, han estat unes 750 accions 

directes de la Policia Local.
Totes aquestes accions d’assistència als 
ciutadans han fet que el cos de policia 
de Caldes hagi aconseguit una valora-
ció molt positiva tant a dins del po-
ble com entre els municipis veïns. Uns 
i altres diferencien l’equip de policia de 
Caldes de la resta de serveis policials per 
la seva immediatesa, eficàcia i resolució 
davant de qualsevol petició de servei.
També relacionats amb l’assistència a 
les persones, cal citar els serveis en 
emergències públiques, que impliquen 
l’acompanyament als bombers, com-
provacions de gas, intervencions en es-
llavissades, incendis i rierades, i tasques 
de prevenció com els avisos de perill per 
rierades, que durant el 2014, van suposar 
93 intervencions.
Igualment, durant 2014 s’han incremen-
tat les col·laboracions amb altres Policies 
Locals (124 actuacions el 2014, per 89 el 
2013 ), mentre que amb els Mossos d’Es-
quadra ha estat similar (133 el 2013 i 137 el 
2014). També han augmentat els controls 
coordinats amb els Mossos d’Esquadra 
(de 381 es va passar a 437 el 2014).
Menció especial també a la tasca de re-
gulació del trànsit i de la seguretat vià-
ria a tot el terme municipal, en especial a 
l’entrada i sortida dels nens i nenes de les 
escoles i també a les tasques d’educació 
vial que s’imparteixen en col·laboració 
amb el seu professorat.
Finalment, també s’ha d’esmentar l’as-
sistència als serveis municipals. És una 
part important de la tasca diària que de-
senvolupa la Policia Local i que durant el 
2014, es va desenvolupar amb normalitat. 
Respecte als mitjans i recursos materials, 
s’ha renovat un dels vehicles, en concret 
un Dacia Duster.
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MEDI AMBIENT

n Aquest any, amb motiu de la festa s’ha procedit a la repoblació 
del petit turó que hi ha a la platja, just enfront del passatge Tra-
muntana, conegut col·loquialment com l’illa del Tamariu.

La biòloga Carme Buxalleu va ser l’encarregada de dirigir la 
plantada de les espècies autòctones que tenen com a ob-
jectiu simular una garriga. Per aconseguir-ho es van posar set 
tipus de plantes diferents: llistó, estrelleta de mar, tamariu, 
garric, llentiscle, sempreviva borda i estepa arenal. Totes elles 
escollides perquè les seves característiques fan que s’adaptin 
bé a aquest indret sense que el manteniment sigui costós.

Després de la plantada, els nens i nenes van rebre un obsequi 
i van gaudir d’un espectacle a càrrec de la companyia “En clau 
de clown”  pensat per introduir els més petits en els valors del 
respecte i la cura del medi ambient.

La revitalització d’aquest espai es va iniciar durant les tasques 
de les obres que tenen com a objectiu final la renovació del 
Front Marítim. És per això que durant els darrers dies de fe-
brer l’illa del Tamariu ja es va condicionar de manera que el 
dia de la primavera estigués a punt per a la plantada.

La festa de la primavera a primera línia del mar
Pares, mares i fills van ajudar a crear una zona protegida de fauna mediterrània

Els culblancs a Caldes
Ja són a punt d’arribar els culblancs a Cal-
des. Anomenats també orenetes de cua 
blanca (Delichon urbicum), aquests ocells 
insectívors ens resulten força familiars pels 
seus vols acrobàtics i, segurament també, 
per la presència de llurs nius fets amb fang 
i que solen construir enganxats als nostres 
edificis. 

Des de fa uns anys, s’està realitzant una 
campanya de seguiment de l’espècie per 
tal de saber si la seva població es manté o 
decreix (Projecte Orenetes).

Al nostre municipi, aquesta curiosa au, gai-
rebé havia desaparegut.  Gràcies a l’esforç 
d’alguns convilatans i a la crida feta des de 
l’Ajuntament, les darreres primaveres ha 

tornat a establir-se en algunes de les an-
tigues colònies de cria destruïdes fa anys. 
Aquest fet no agrada tothom, degut al 
soroll i als excrements associats a la nidi-
ficació. Cal recordar que es tracta d’una 
espècie protegida per la llei i que no se 
l’ha de molestar ni, en cap cas, trencar 
els seus nius. Només s’ha de ser una mica 
pacient durant l’època de cria - entre 
abril i setembre -. De ben segur que ens 
compensa amb escreix les petites molès-
ties que ens puguin ocasionar, el fet que 
s’alimentin d’insectes tan empipadors i, 
fins i tot perillosos per a la salut, com les 
mosques i mosquits de diferents menes 
–com ara el mosquit tigre–.

Deixem-los seguir volant i delectant-nos 
amb les seves giragonses!

Jaume Viader - Arrels Cultura
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TURISME

Caldes despunta  com a destí preferent entre el turisme de qualitat
L’Oficina de Turisme de “La Fabriqueta” incrementa el seu paper dinamitzador

n Des de la seva creació el 2010, l’Oficina 
de Turisme, que està integrada a la xarxa 
de la Generalitat, no ha deixat de créixer 
buscant adaptar-se a les noves neces-
sitats dels visitants que cada cop més 
esperen trobar respostes i informació a 
través de les noves tecnologies.

El 2011 es van començar a enregistrar 
les dades estadístiques dels estiuejants 
amb l’objectiu de conèixer el perfil de tu-
rista que visita el municipi per poder es-
tructurar l’oferta i planificar la creació de 
producte en funció de les seves deman-
des específiques.  Aquell mateix any es va 

enregistrar un creixement important de 
turistes amb xifres que rondaven el 75% 
(juliol) i el 85% (agost) de mitjana d’ocu-
pació en els quatre establiments que hi 
ha a Caldes.

Ja el 2012, l’Àrea de Turisme comptava 
amb una web pròpia: http://www.cal-
detes.cat/turisme creada amb l’objectiu 
d’introduir Caldes com a destí turístic a 
la xarxa. En aquest sentit també es van in-
augurar els comptes de Facebook, Twit-
ter i Instagram que s’han mantingut fins 
a l’actualitat aconseguint cada cop més 
seguidors. Segons el regidor de Turisme 

i Promoció Econòmica, Àngel Rusiñol: “Al 
dia d’avui, ja s’han organitzat varis con-
cursos a través de les xarxes i es pot dir 
que la presència del municipi a inter-
net és un fet consolidat”.  
L’adhesió del municipi de Caldes  a l’apli-
cació turística MUNIP ha estat una altra 
de les accions claus per a la seva promo-
ció. L’aplicació té més de 10.000 usuaris 
i a Caldes s’han enregistrat més de 500 
descàrregues.

El 2013 es va començar a treballar en la 
creació de nous conceptes de producte 
com els packs de gastronomia i cultura 
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Temporada estiu 2014
n Enguany, l’Oficina de Turisme de Caldes d’Estrac ha enregistrat  més de 200 
consultes, xifra similar a la de l’any passat. La majoria han estat presencials, tot 
i que destaquen les demandes telefòniques i l’augment de peticions d’infor-
mació a través del correu electrònic.

Segons les dades del programa del gestor estadístic de l’Àrea de Turisme, la 
majoria de visitants, gairebé un 80%, són de procedència espanyola mentre 
que el turisme internacional representa un 20%. Després, França és el primer 
país en nombre de visitants seguit d’Alemanya. En menor nombre altres naci-
onalitats com el Regne Unit, Itàlia, Bèlgica, Països Baixos, Suècia, Dinamarca i 
Estats Units. 

Cal destacar que Catalunya representa un 89% dels turistes de l’Estat Espa-
nyol, pel que es pot concloure que la majoria és turisme de proximitat.

Pel que fa al tipus d’estada, mentre que un 63% són turistes de pas, un 37% fa 
pernoctacions. El motiu principal de visita al municipi és, per amplia majoria, 
les vacances. Mentre que els motius de viatge per veure a la família, negocis, 
salut o cultura són minoria. 

Pel que fa als grups d’edat, destaquen els visitants d’entre 35-65 anys ja que 
representen un 82% del total. La segona franja, en menor quantia, és la de 26-
35 anys que representa un 8%, i el tercer grup d’edat és de més de 65 anys amb 
un pes del 10%. Els visitants viatgen en  família (32%), també en parella (35%) i 
sols (17%). Només un 5% ho fa en grups. 

Les dades de la gràfica de l’ocupació hotelera mostren que les pernoctacions 
durant la temporada d’estiu s’han mantingut respecte l’any anterior i fins i tot, 
el nou Bed & Breakfast inaugurat el mes de juliol ha obtingut uns resultats 
d’ocupació més que positius.

Caldes despunta  com a destí preferent entre el turisme de qualitat
L’Oficina de Turisme de “La Fabriqueta” incrementa el seu paper dinamitzador

País de procedència

i es va iniciar la comercialització dels ser-
veis que ofereixen els Balnearis Termals 
a la plataforma online de la Generalitat 
http://www.clubexperience.cat. A més 
a més es va fer una secció específica 
d’ofertes al web de Turisme per tal de 
donar publicitat a les propostes dels es-
tabliments caldencs.

Durant el 2014 es va treballar per acon-
seguir que l’oficina de Turisme s’enregis-
trés com a oficina de tercera categoria. 
Aquest fet, implica que a partir del 2015 
ampliarà el servei d’informació, orienta-
ció i atenció al visitant des de Setmana 
Santa fins a setembre, mentre que abans 
només s’oferia el servei des del juliol fins 
a setembre.

Aquest 2015 també s’ha previst instal·lar 
un monòlit a l’entrada de l’oficina per tal 
de guanyar visibilitat. A més a més  es do-
tarà l’espai amb un servei d’internet per 
a  turistes que se sumarà als 3 punts wifi 
que ja hi ha al municipi .

Totes aquestes accions han permès 
aproximar Caldes a l’anomenat turisme 
de qualitat que ve al municipi atret per 
l’oferta gastronòmica i cultural, a més de 
l’oferta clàssica de gaudir de les platges. 
D’altra banda, s’ha aconseguit augmentar 
l’ocupació hotelera fins a tal punt que 
aquest 2014 hi ha hagut marge suficient 
per inaugurar nous establiments. 
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ESTALVI ENERGèTIC

Caldes cada cop municipi més sostenible

n Va ser el 23 de juny del 2014 quan es va instal·lar una placa fo-
tovoltaica d’autoconsum al magatzem de la Brigada. Un projec-
te pilot pensat per demostrar la segmentació i adaptació de les 
energies renovables al consum d’un equipament municipal d’un 
volum mitjà, de manera que pogués ser extrapolable a edificaci-
ons particulars com una residència unifamiliar. Després de 6 me-
sos des de la seva instal·lació ja es poden analitzar els resultats. 

Tenint en compte que la potència instal·lada és de 0,5 Kwp, en 
base al rendiment que ha tingut la placa fins al moment, s’ha 
pogut constatar que l’estalvi en un any seria de 660 Kwh, que 
equival a 150 euros a l’any (impostos inclosos), segons el preu de 
l’energia elèctrica actual. D’altra banda, també es pot extrapolar 
les dades de tones de CO2 que s’estalvien a l’any: aproximada-
ment 250kg.

Els resultats parlen per sí sols, aquesta prova pilot demostra que 
és possible autoproduïr i autoconsumir energia elèctrica a partir 
d’una instal·lació senzilla però eficient, apta per a usos particulars. 

Resultats més que positius en el darrer projecte realitzat al magatzem de la Brigada

El projecte del magatzem es basa en una instal·lació fotovoltai-
ca que permet convertir la radiació del sol en electricitat i que 
injecta l’energia produïda a la xarxa elèctrica del mateix edifici. 
En conseqüència, aquesta energia gratuïta fa baixar la factura 

de l’electricitat d’una llar.

Caldes impulsa l’eficiència energètica sostenible

Ja fa més de 5 anys que l’Ajuntament va apostar per l’impuls 
de projectes que tinguessin com a protagonista l’eficiència 
energètica, com es va poder constatar durant la Jornada sobre 
Energies Renovables el passat 25 de febrer durant la qual es van 
explicar totes les accions realitzades en aquest sentit. 

A més de la placa fotovoltaica d’autoconsum col·locada al ma-
gatzem de la Brigada, s’estan mantenint sis línies diferents més 
d’actuació que situen Caldes al capdavant dels municipis impli-
cats amb la investigació de les noves energies.

Aquests projectes van ser: la posada en marxa de l’energia solar 
tèrmica a l’Escola Sagrada Família el 2009, la redacció del PAES 
(Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Caldes d’Estrac) el 
2010, la climatització de la piscina municipal amb energia solar 
tèrmica el 2010, l’aerogenerador per al projecte de la reducció 
de les males olors del Bassiot el 2011, el pàrquing fotovoltaic 
de 330 kw connectat a la xarxa elèctrica el 2012, i l’enllumenat 
públic per radiofreqüència amb regulació punt per punt el 2013.

Tots aquest projectes tenen com a objectiu acomplir el Pacte 
dels Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia, una ambiciosa inici-
ativa de la Comissió Europea en matèria d’estalvi energètic i 
foment de les energies renovables per al 2020, i per a la qual 
Caldes ja ha iniciat el camí a seguir.

ENSENYAMENT

Aprovades les 
bases dels ajuts 
individuals 
corresponents al 
curs escolar 2015/16
El termini de presentació de les sol·
licituds és del 4 al 15 de maig a excepció 
de les referents al menjador escolar que 
són del 29 de juny al 10 de juliol

n Ja es poden consultar les bases regu-
ladores dels Ajuts Individuals Municipals, 
elaborades per l’Àrea d’Infància i Educa-
ció amb l’objectiu de donar coherència i 
cos a tot el procediment. Estan disponi-

bles al web municipal, a l’OAC i a Serveis 
Socials.

Els anomenats Ajuts Individuals estan 
adreçats als alumnes empadronats a 
Caldes d’Estrac que estan escolaritzats 
en centres públics i privats concertats 
d’educació infantil, primària i secundària, 
i/o que participin en algun casal o cam-
pus d’estiu i es trobin en una especial 
situació familiar amb necessitats socials 
i/o econòmiques. Aquestes prestacions 
engloben:

• Ajuts Individuals de Llibres i Material 
Escolar

• Ajuts Individuals de Casals i Campus 
d’Estiu

• Ajuts Individuals de Suport a les Ac-
tivitats Escolars d’ESO

• Ajuts Individuals de Menjador Esco-
lar

Les sol·licituds es podran presentar a 
l’OAC entre el 4 i 15 de maig, ambdós dies 
inclosos, excepte en les del Menjador Es-
colar. En aquest cas el termini és del 29 
de juny al 10 de juliol. 

Es poden trobar les sol·licituds al web 
municipal i l’OAC (Oficina d’Atenció 
al Ciutadà). Així mateix, des de l’Àrea 
d’Educació es trametran les sol·licituds 
als diversos centres escolars per tal que 
puguin fer difusió entre els seus usuaris.

Per qualsevol dubte es pot trucar a l’OAC 
(93 791 00 05), o posar-se en amb l’Àrea 
d’Infància i Educació presencialment 
(Plaça de la Vila s/n, despatx 2n pis) o a 
través del correu educacio@caldetes.cat.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

n Els nou restaurants de Caldes que 
aquest any protagonitzen la 21a Pesolada 
cuinant noves variacions de plats amb pè-
sols de la floreta, van preparar un acte in-
formal per llançar el tret de sortida d’unes 
jornades gastronòmiques que han esde-
vingut de les més populars a la comarca 
i que enguany s’espera també atreguin 
nombrosos visitants.

L’esdeveniment es va celebrar el passat 12 
de març, a la Sala Cultural de l’Ajuntament 
i va comptar amb l’assistència de l’alcalde 
de Caldes, Joaquim Arnó, el director ge-
rent del Consorci, Josep Lluís Martí i els 
representants dels establiments que en-
guany hi participen: Voramar, Fonda Ma-
nau, Marola, El Taller, Can Sunyé, La Bode-
gueta, El Vellard, l’Hotel Colón i la Pizzeria 
Estrac.

En els parlaments, el president dels res-
tauradors, Josep Civit, va recordar el fet de 
que va ser el municipi de Caldes el primer 
en organitzar una Pesolada als restaurants 
locals, amb tant bon resultat que actual-

21a pesolada: 
altre cop, els 
pèsols de la 
floreta a taula
La inauguració es va celebrar el dijous 
12 de març a la Sala Cultural

ment s’ha consolidat com una de les jorna-
des gastronòmiques més assenyalades del 
Maresme. En la seva intervenció, Martí va 

subratllar la importància de promoure els 
productes de proximitat per impulsar el 
comerç local amb iniciatives com aquesta. 
Finalment, Arnó va explicar que aquesta és 
una de les iniciatives que formen part del 
caràcter de Caldes i que s’ha anat conso-
lidant a través del temps: “tradicions que 
hem sabut modernitzar i adaptar als nous 
temps aconseguint tenir un atractiu turístic 
singular i diferenciador”.

Els aplaudiments van donar lloc al tast 
del vermut preparat pels restauradors, on, 
com no podia ser d’altra manera, no van 
mancar els pèsols.

Actualment, en conjunt, a les jornades 
gastronòmiques del pèsol al Maresme, ja 
són 90 els restaurants que hi participen, 
ja que, com va esmentar Josep Lluís Martí 
“són un èxit assegurat, gràcies a la qualitat 
del producte i també dels qui el cuinen”.
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BIBLIOTECA

GRUPS MUNICIPALS

LES RECOMANACIONS DE CAN MILANS

EL PLAGI. Sílvia Romero. (NOVEL·LA)
Barcelona: Proa, 2014.

L’escriptura ha estat la gran il·lusió de la Car-
me Carreras des de ben jove. El seu company 
Joan, que ha conegut durant l’exili republicà 
a Mèxic, és un dels seus grans mestres lite-
raris. Però aïllada del món i òrfena, la Carme 
va darrere del gran amor que li doni l’empen-
ta definitiva per viure. És una obsessió que 
l’acompanya i que, amb el temps, se suma 
al desig d’excel·lir en les lletres i de triomfar 
en el món literari. Res ni ningú pot apartar-la 
d’aquests objectius. Publica una novel·la, es 
fa famosa, s’enamora... i molts anys després 
la veiem en una clínica geriàtrica, convertida 
en una persona amargada, dominada per la 
culpa i la por. L’Àngels Riudor, una jove perio-
dista encara més ambiciosa, l’entrevistarà per 

conèixer-la, per saber quin gran secret amaga aquesta dona escriptora que, a la post-
guerra barcelonina, va enlluernar el món de les lletres amb la seva primera novel·la.

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

Per remuntar el poble

Per remuntar el poble, de vegades, cal 
fer coses que algú pot no entendre.

Per remuntar el poble i per refer la unió 
que, amb els anys, pot haver-se trencat, cal estar present en 
tots els projectes bons, encara que no siguin iniciatives nos-
tres. I de la mateixa manera cal invitar els altres, sigui quina 
sigui la seva opció política, a participar en les nostres inicia-
tives.

En una paraula: cal reforçar l’empatia i la col·laboració entre 
veïns, pensin en que pensin, sempre que una acció concreta 
ho mereixi. Per això,

• Ens trobareu sempre darrera qualsevol idea que ens sem-
bli positiva i interessant de cara al poble de Caldes en el 
seu conjunt o bé a un sector concret que necessita su-

port: comerç, hosteleria, turisme, promoció econòmica, 
entitats…

• No ens trobareu, però, si aquestes condicions no es com-
pleixen: si creiem que es treballa només per a una part 
del poble, o bé que les iniciatives tenen altres finalitats, 
ja sigui “fer-se la foto”, o generar autopropaganda, o fer 
veure que es fa el que, en realitat, no s’està fent.

Perquè creiem que aquesta és l’actitud que permetrà rebaixar 
la tensió, i possibilitarà  que tots aprenguem de tots per tal 
d’aprofundir en el millorament i la reactivació de Caldes. 

Perquè el nostre candidat, en Joan Baró, vol ser l’alcalde 
de tots els caldencs i caldenques, i –juntament amb el seu 
equip- donar suport a tot allò que pugui contribuir a millorar 
el poble i el seu ambient. 

Perquè volem ser l’Ajuntament de tothom.

Perquè creiem que el nostre poble de Caldes s’ho mereix.

Joaquim Arnó i CiU: Il·lusió pel 
canvi

El canvi va començar ara ja fa vuit anys. La il·lusió ve d’abans i es man-
té per endavant. Joaquim Arnó i CiU han protagonitzat una molt important transformació del 
municipi que durant aquest temps ha passat de l’estancament i la mediocritat a protagonitzar 
revolucions energètiques, polítiques de proximitat, d’assistència a les persones i transformacions 
urbanes de primera qualitat.
Ara vénen eleccions. El 24 de maig tocarà que els ciutadans decideixin. Com sempre caldrà filar 
prim per no caure en l’enlluernament de promeses vagues i irrealitzables, ni en eslògans que no 
porten enlloc. Bo serà recordar que la política local no és un aparador de proclames benintenci-
onades sinó l’art de prioritzar i fer el que és possible i necessari per al benestar dels caldencs 
i caldenques. Per als d’ara i per als que han de venir.
Per fer-ho es necessiten dosis de realisme per preparar el que es pot fer, i de capacitat per 
saber-ho fer bé. També cal molta il·lusió, ganes i esperit de sacrifici. Aquesta feina no es pot fer 
des de la pantalla d’un ordinador. S’ha de fer a peu de carrer, parlant amb la gent, informant-los, 
escoltant-los i fent-los participar en les decisions. I de tot això l’alcalde, en Joaquim Arnó, en sap 
un munt, i la gent de CiU també. 
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AGENDA D’ACTIVITATS DEL MES D’ABRIL DE 2015

1 Dimecres 

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

5 Diumenge

A partir de les 11h a la Fundació 
Palau
FES LA TEvA MONA DE 
PASqUA!
Els diumenges de la Fundació 
Palau. Activitat familiar. 
A càrrec de lamona.cat. 
Aprendrem a desfer la xocolata 
i preparar-la per a emmotllar, 
desemmotllar i fer  figures que 
decoraran els nostres pastissos 
de Pasqua.
Taller per a nens i nenes de 
més de 6 anys acompanyats 
d’un adult.
Preu: 5 euros per nen. Cal 
fer inscripció prèvia. Places 
limitades a 15 nens.
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

7 Dimarts

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

8 Dimecres

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

11 Dissabte
  

A les 11 h matí, a la Biblioteca 
Can Milans
TROBADA DEL CLUB DE 
LECTURA “COMO AGUA PARA 
EL CHOCOLATE” de Laura 
Esquivel. El Club de Lectura es 
reuneix per fer tertúlia sobre 
el llibre “Como agua para 
chocolate” de Laura Esquivel. 
Si encara no ets membre del 
Club i hi estàs interessat, no 
ho dubtis, vine a veure´ns i 
apunta’t-hi!
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

14Dimarts

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

15 Dimecres 

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

17 Divendres

A les 18h, a la Biblioteca Can 
Milans
TALLER DE SANT JORDI 
Activitat infantil. Vine i 
decorarem la biblioteca! 
Per Sant Jordi la biblioteca 
programa un dia ple 
d’activitats a l’entorn dels 
llibres i la lectura. Per aquest 
motiu, us demanem a tots 
els nens i nenes de Caldes 
que ens ajudeu a decorar la 
biblioteca (per dins i per fora) 
i fer de la Diada  una jornada 

molt especial on Can Milans 
llueixi ben bonica per celebrar-
ho. Farem unes garnaldes 
amb ampolles de plàstic 
reutilitzades que decorarem 
amb gomets de colors. 
Apunteu-vos! Us hi esperem!
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

21Dimarts

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

22 Dimecres

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

DEL 23 AL 26 D’ABRIL
vEGEU ACTES 

ESPECíFICS DE SANT 
JORDI A LA PÀGINA 17 

28 Dimarts

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

29 Dimecres

10 h matí, a la Biblioteca Can 
Milans
vISITA A LA BIBLIOTECA DE 
L’ESCOLA BRESSOL
Els més petits de Caldes 
vindran a descobrir la 
biblioteca i els contes que aquí 
poden trobar
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

Rècord d’usuaris del nou Balneari Termal
L’èxit de la reforma del Bal-
neari que s’ha portat a terme 
es demostra amb una xifra 
realment aclaparadora: du-
rant el passat mes de febrer 
es van dispensar un total de 
480 serveis a usuaris locals, 
una quantitat que queda 
molt lluny de la cinquantena 
que es feien els darrers mesos 
de funcionament de  l’esta-
bliment abans que canviés el 
model de gestió i l’empresa 
concessionària a meitats de 
2012.

A finals d’aquell any ja es va 
notar un increment i es va 
pujar fins els 143 serveis dis-
pensats el desembre. Quan 
l’establiment va tancar per 
reformes a principis de 2014 
ja es registraven 298 serveis (gener 2014). Ara, després de les obres i a mida que es van coneixent els seus efectes, la quantitat 
s’ha disparat i ja arriba quasi als 500 serveis mensuals, una xifra que s’ha d’afegir als serveis que es presten a usuaris no locals 
que també han registrat un notable increment.
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