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Sovint es diu que els polítics oferim discursos i 
promeses, que parlem molt i fem poc. En l’actual 
època de descrèdit de la política en què estem 
immersos, i malgrat que reconec que s’han donat 
casos en els que interessos públics es barregen 
i es confonen amb els interessos privats, vull 
demanar un vot de confiança per a totes aquelles 
persones que des d’un càrrec públic ens oferim a 
la ciutadania per a gestionar els interessos de tots 
els nostres veïns i veïnes. Perquè és ben cert que hi 
ha moltes persones al capdavant dels ajuntaments 
que treballem per al poble que ens ha escollit.

I la millor manera de demostrar la feina que fem tots 
plegats des d’una administració són els fets, la rea-
litat. O el que és el mateix, les paraules transforma-
des en fets. I a Caldes estem aconseguint molts fets. 
Mentre alguns intenten tergiversar la realitat, con-
fondre la ciutadania segons la seva voluntat, nosal-
tres presentem els nostres fets. En aquesta edició 
del Portada en teniu alguna mostra, com per exem-
ple, les darreres dades de la recollida de la brossa a 
Caldes. Dades que demostren que durant anys ens 
han estafat. A tots plegats, Ajuntament i ciutadania. 
Són dades, sí, però són números que fan realitat la 
nostra sospita. Fets. No desistirem en la nostra vo-
luntat de descobrir què ha passat amb aquest tema. 
Perquè no fer-ho seria un greuge amb els nostres 
veïns i veïnes, un greuge difícil de superar. 

És amb aquesta voluntat de servei al poble –que 
sovint us recordo perquè és el nostre lema– que 
hem fet realitat la creació de serveis per a tots vo-
saltres. L’Oficina d’Atenció al Ciutadà, l’OAC, que ja 
hem inaugurat i hem posat a la vostra disposició 
per a realitzar tot tipus de tràmits i consultes amb 
una més agilitat i accessibilitat, n’és un exemple. Un 
fet. Un servei directe al ciutadà, com també ho és 
la nova seu de la Policia Local. Un nou espai que 
millora, de bon tros, les antigues oficines del nostre 
cos de seguretat, que ha treballat fins ara en unes 
condicions deplorables a les antigues dependènci-
es al primer pis de l’Ajuntament.

Us convido doncs a que comproveu i valoreu per 
vosaltres mateixos quins són els nostres fets, les 
nostres realitats.

Joaquim Arnó i Porras
Alcalde

Fets

de l’alcalde

PORTADA és una publicació editada pel Servei de Premsa de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, que es distribueix de forma gratuïta a totes les llars del municipi. Si detecteu 
qualsevol anomalia en el servei de distribució, poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament (937 910 005)
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notícies

L’alcalde va iniciar la sessió pública amb un 
balanç de la feina feta durant l’any 2009, 
d’entre la qual va destacar especialment 
la renovació de l’enllumenat públic amb el 
sistema de radiofreqüència, l’ampliació de 
places de l’escola bressol amb l’aula de 0 a 
1 anys i una aula polivalent, la dotació de 
més recursos per als Serveis Socials muni-
cipals en època de crisi econòmica, el fo-
ment de l’esport i dels certamens gastro-
nòmics de la Pesolada i la Mongetada amb 
introducció de noves fórmules per a pro-
mocionar els productes locals, l’adequació 
de l’Equipament de Promoció Econòmica i 
Cultural (La Fabriqueta) com a Oficina de 
Turisme, ja integrada a la xarxa de la Gene-
ralitat, entre altres temes.

Un cop enumerades i explicades totes 
les actuacions que el govern municipal 
té previst tirar endavant durant aquest 
recent estrenat any 2010, Joaquim Arnó 
va anunciar que durant aquest exercici 
“enllestirem els projectes per dotar Caldes 
d’habitatge protegit tant a Can Comas-
Can Vidal, que permetrà obtenir habitat-
ges tutelats i un casal per a la gent gran, 
com el projecte d’habitatge de lloguer 
per a joves i grans”.  L’anunci va satisfer el 
nombrós públic assistent que atenia amb 

L’alcalde explica en sessió pública 
els temes cabdals per al municipi

La sessió pública informativa del passat 23 de gener va servir per fer un balanç de la 
feina feta durant l’any 2009 i per a resoldre dubtes i fer aclariments sobre diversos 
temes a un públic que va omplir la Sala Cultural

interès les explicacions de l’alcalde en una 
Sala Cultural plena.

L’alcalde també va apuntar la propera 
implantació de la recollida de la matèria 

orgànica, “que quedarà econòmicament 
assumida per l’Ajuntament malgrat la con-
gelació d’impostos, degut al fet d’haver 
estat pagant durant molt temps un exce-
dent de tonatge que a Caldes no li tocava”. 
En aquest punt, Joaquim Arnó va explicar 
detalladament l’afer de la recollida de la 
brossa al municipi, després d’haver de-
nunciat l’anterior empresa concessionà-
ria davant les pressumptes irregularitats 
comeses en la prestació del servei.

Al final de la sessió, el públic va mos-
trar la seva satisfacció per les explica-
cions de l’alcalde i es va obrir el torn 
de paraula, que va recollir les opinions 
i preguntes que Joaquim Arnó va res-
pondre posteriorment.
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Caldes estrena serveis a les persones: 
l’OAC i la nova seu de la Policia Local

Es tracta de dos serveis bàsics adreçats 
a la ciutadania de Caldes, que ara compta 
amb espais adaptats a les seves necessi-
tats, en el cas de Policia Local –fins ara el 
cos treballava en unes dependències molt 
reduïdes al primer pis de l’Ajuntament-, 
amb un espai físic sense barreres arqui-
tectòniques accessible per a totes les 
persones. Ben aviat, un indret que serà 
el punt de contacte entre administració 
i ciutadania, que tindrà a l’abast un lloc, 
l’OAC, on centralitzar tota la informació i 
tràmits a dur a terme amb l’Ajuntament, 
a més de comptar amb  un clar accés als 
serveis policials de Caldes per a qualsevol 
requeriment.

La nova Oficina d’Atenció Ciutadana  

L’OAC és un servei a la ciutadania que des-
taca per la seva completa accessibilitat 
degut a la bona situació en la que es tro-
ba i que facilita la informació als usuaris 
d’una forma més àgil. El nou servei cen-
tralitza tota la informació i els tràmits que 
qualsevol veí o veïna de Caldes hagi de fer 
amb l’Ajuntament. 

Amb la clara voluntat de millorar i crear nous serveis adreçats a la ciutadania, el 
govern va inaugurar el passat 23 de gener un nou servei, l’Oficina d’Atenció Ciutada-
na (OAC), i les noves dependències de la Policia Local, ambdós situats als baixos de 
l’Ajuntament, on comparteixen espai físic.

Com explica l’alcalde, Joaquim Arnó, 
“ l’OAC és un servei d’atenció primària que 
servirà perquè els usuaris, veïns i veïnes de 
Caldes, puguin accedir fàcil i còmodament 
a l’Ajuntament per a realitzar els seus trà-
mits i consultes sense necessitat d’anar 
d’un departament a l’altre”.

Dues persones atenen ja els usuaris que 
s’adrecen al nou servei a la recerca d’in-
formació puntual, per a fer consultes amb 
qualsevol departament municipal o bé per 
a concertar cita amb l’alcalde, regidors 
i/o tècnics municipals. Properament es 
podran dur a terme ja tots els tràmits que 
actualment es realitzen a les dependènci-
es municipals habituals, com les consultes 
amb l’Òrgan de Gestió Tributària (ORGT), 
l’obtenció de llicències d’obres i serveis i 
el padró d’habitants. 

Les noves dependències de la Policia 
Local de Caldes

La nova seu de la Policia caldenca està 
perfectament adaptada a les seves ne-
cessitats, amb diferents estances que 
permeten un perfecte desenvolupament 
de les seves tasques.

El passat 23 de gener es van inaugurar 
aquestes noves instal·lacions en un acte 
presidit per l’alcalde, Joaquim Arnó, i el re-
gidor de Govern Local, Marcos Blázquez, 
al qual no hi van faltar una representa-
ció d’altres cossos de seguretat com els 
Mossos d’Esquadra i la Guardia Civil, que 
treballen amb la Policia Local en algunes 
tasques.

L’alcalde, Joaquim Arnó, va mostrar-se 
satisfet pel trasllat de la policia “que fins 
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ara treballava en unes instal·lacions in-
adequades per a desenvolupar la seva 
tasca habitual” i  va destacar que “aquest 
trasllat també suposa una millora del 
servei que ens ofereix el cos policial, molt 
ben valorat pels nostres ciutadans”. Per la 
seva part, el cap de la Policia Local, Joan 
Sánchez, va agrair “ l’esforç realitzat pel 
govern per a fer realitat aquestes noves 
dependències, de les quals estem molt sa-
tisfets per la millora que representen”.

Durant l’estrena d’aquest nou espai es 
va fer acte de lliurament de les noves 

armes als agents de la Policia Local que 
ja han passat per l’Acadèmia de Policia, 
just abans que el públic assistent pogués 
accedir a les instal·lacions.

Dos despatxos, un per al cap de la Policia, 
i un segon per a realitzar els atestats, una 
sala office, vestidors diferenciats per a 
homes i dones amb dutxes, armeria, arxiu 
i serveis són les estances que conformen 
la nova seu policial, que comparteix l’espai 
de l’entrada per la plaça de la Vila amb 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Pèssimes condicions de treball a les antigues oficines policials

5



notícies

El Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya ha fet pública la sentència segons 
la qual estima en part el recurs que en 
el seu moment va interposar la Fundació 
Adolfo Montañá contra l’acord que van 
prendre, primer l’Ajuntament de Caldes, 
el 31 de maig de 2004 i posteriorment, 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona a finals de 2005, pel qual es 
modificava, entre altres qüestions, l’ús 
residencial de la zona de l’esplanada que 
s’especificava en el Pla General de Cal-
des pel d’hoteler i balneari.

El tribunal anul·la l’acord de l’Ajuntament 
i el posterior de la Comissió d’Urbanisme 
per falta de documentació que justifiqui 
les decisions adoptades. Textualment, la 

sentència diu que manca “ l’aportació dels 
plànols d’informació i ordenació urbanís-
tica del territori i del traçat de les xarxes 
bàsiques d’abastament d’aigua, subminis-
trament de gas i d’energia elèctrica, de co-
municacions, telecomunicacions, saneja-
ment i els corresponents als altres serveis 
assenyalats en el Pla; l’agenda i l’avaluació 
econòmica i financera de les actuacions a 
desenvolupar, així com la documentació 
mediambiental adequada i, com a mínim, 
l’ informe mediambiental”.

És per aquest motiu que el Tribunal Su-
perior estima en part el recurs presen-
tat, anul·la tant l’acord de l’Ajuntament 
com el de la Comissió d’Urbanisme, però 
no accepta la petició d’indemnització 

que també s’havia presentat de més de 
6 milions d’euros.

Com sigui que l’estimació del recurs pre-
sentat per la Fundació Montañá es basa 
en un tema de procediment, com és la 
manca de documentació, la pròpia sen-
tència estableix que per tornar a aprovar 
la modificació del Pla General caldrà que 
s’incorpori la documentació que falta per 
després revisar si la modificació que es 
proposa és ajustada o no. Entretant, des 
del dia de la sentència és vigent el plane-
jament anterior, és a dir, el que permetia 
construir pisos i no deixava bastir-hi ni 
hotels ni balnearis.

En conèixer el contingut d’aquesta reso-
lució, l’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó, 

Els TSJC anul·la l’acord municipal sobre l’esplanada de can Muntanyà i obliga a refer el procediment
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El TSJ ha dictat la sentència 
que anul·la el procediment 

per manca de documentació 
aportada per l’Ajuntament

s’ha afanyat a tranquil·litzar tothom: “de 
moment ningú vindrà a fer-hi pisos, estem 
parlant des de fa temps amb els responsa-
bles de la Fundació Montañá a la recerca 
de solucions que permetin aconseguir els 
objectius d’uns i altres”.

L’alcalde ha mostrat la seva sorpresa pel 
fet que la sentència desfavorable per  a 
l’Ajuntament s’hagi produït per falta de 

documentació i per no haver fet bé la tra-
mitació. “No acabo d’entendre com pot ser 
que en una proposta que es presenta per 
iniciativa municipal, l’Ajuntament deixi 
d’aportar la documentació mínima neces-
sària, i a més, durant molt de temps abans 
no s’ iniciés el procediment judicial a ins-
tàncies de la Fundació”, ha explicat.

Una llarga disputa que acaba 
malament per a l’Ajuntament

La Fundació Montañá, propietària dels 
terrenys dins els quals es troba la popu-
larment denominada “Esplanada Munta-
nyà” ha mantingut una dura disputa legal 
contra l’Ajuntament de Caldes i també 
contra la Generalitat des de que l’any 
2004,  l’Ajuntament va canviar la qualifi-
cació dels seus terrenys, passant-los d’ús 
residencial a l’hoteler-balneari. 

A més dels recursos jurídics ja interpo-
sats, la Fundació reclamava en concepte 
de “responsabilitat patrimonial” una in-
demnització mínima de 6.708.300€ jus-
tificats, segons explica, pels danys i per-
judicis ocasionats per la reducció de les 
seves possibilitats d’edificar.

L’Ajuntament, per acord unànime del 
Ple de 30 d’abril de 2007, va desestimar 
aquesta petició, que també va rebutjar 
el Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, mitjançant resolució dictada el 
16 d’octubre de 2007. Ara però, el Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya ha 
donat la raó procedimental a la Fundació 
Montañá.

Els antecedents

L’esplanada es troba al centre del po-
ble i d’acord amb el Pla General de l’any 
1984, té una superfície de 9.571 m2 i 
una edificabilitat màxima de 6.000 m2 
de sostre corresponents a 40 habitat-
ges agrupats en un màxim de dos blocs 
de quatre plantes.

L’any 1991, l’Ajuntament, presidit per UPC 
i CiU, va aprovar el Projecte d’Urbanitza-
ció amb una moratòria de dos anys sense 
actuacions per a permetre, entretant, la 
possibilitat d’executar el que en aquells 
temps es va batejar com a Projecte Cal-
des XXI, que entre d’altres qüestions, 
preveia la construcció d’un hotel balnea-

ri a la zona del canyer en substitució dels 
habitatges.

L’any 1992, però, es va desestimar aquesta 
via i el 12 de maig, l’Ajuntament – llavors 
presidit pel PSC- va aprovar el projecte de 
compensació pel qual ja s’acomplien tots 
els requisits necessaris per a construir 
els habitatges. Cal recordar que aquest 
pas va originar una forta tempesta polí-
tica local, ja que el grup de CiU, aleshores 
a l’oposició, va mostrar-s’hi contrari i va 
recollir signatures demanant la convoca-
tòria d’un referèndum popular que mai 
s’arribà a celebrar.

Més tard, el 31 d’octubre de 2003, l’Ajun-
tament -amb majoria absoluta del PSC i 
el suport de CiU- va acordar la suspensió 
de llicències d’obres en aquest àmbit, en 
percebre que la propietat estava a punt 
de tirar endavant el projecte d’obres. El 31 
de maig de l’any següent, el Ple va apro-
var per unanimitat la modificació puntual 
del Pla General segons la qual es prohibia 
l’ús residencial a la parcel·la, tot mante-
nint però el sostre edificable i només ac-
ceptant l’ús hoteler i de balneari. Aquest 
acord va ser impugnat per la Fundació, 
que va interposar el recurs que ara  el Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya ha 
estimat parcialment.

A principis del 2007 la Fundació va pre-
sentar reclamació per “responsabilitat 
patrimonial” contra l’Ajuntament i la Ge-
neralitat, per haver variat les condicions 
urbanístiques de la seva propietat, recla-
mació que valorava en 6.708.300€ i que 
l’Ajuntament va rebutjar, amb un acord 
unànime del 30 d’abril de 2007. Això va 
ocasionar la interposició d’un segon re-
curs contenciós administratiu davant el 
Jutjat per part de la Fundació.

Els TSJC anul·la l’acord municipal sobre l’esplanada de can Muntanyà i obliga a refer el procediment

L’anul·lació  fa que entri en 
vigor l’anterior Pla i es pugui 

edificar a l’esplanada, fet 
que ha obligat  l’Ajuntament 
a negociar ràpidament amb 

la Fundació a la recerca 
d’una solució satisfactòria 

per a ambdues parts
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Les obres del nou magatzem de la 
brigada segueixen el seu curs
En poc temps finalitzaran les obres de construcció del nou magatzem de la brigada 
municipal d’obres i serveis situat al costat de l’actual magatzem, a l’inici del carrer 
de la Mercè, just darrera de “La Fanera”, al llindar dels terrenys coneguts també 
com de “Can Comas”. L’obra, que té un pressupost de 427.165,34€, permetrà que la 
brigada disposi d’un edifici perfectament adaptat a les seves necessitats, amb més 
de 1.000 metres quadrats de superfície. Cal recordar que a la coberta de l’edificació 
es col·locaran plaques fotovoltaiques orientades cap al sud per a la màxima captació 
possible d’energia solar.

Col·loquen una protecció al nou mur de la 
carretera de Sant Vicenç
L’ actuació consisteix en una xarxa de protecció que s’ha instal·lat per tal d’evitar 
possibles desprendiments. Fins d’aquí a un any, no es podrà avaluar totalment 
l’estabilitat del mur enfront els possibles moviments de terres que s’hi produeixen per 
causes climatològiques adverses. 

La zona quedarà com-
pletament arranjada 
amb una actuació que 
consistirà en la realit-
zació d’un sistema de 
rases, travesses i con-
duccions d’aigua i el 
condicionament dels 
bocals existents per  a 
possibles erosions, que 
es finança a través d’un 
ajut rebut de la Diputa-
ció de Barcelona per 
valor de 32.186,98€, 
que també preveu una 
urbanització de la zona 
amb la repoblació de 
vegetació.

Canvis en el 
sistema de 
pagament de 
la zona blava 
a través de 
missatge de mòbil
Els canvis s’han produït pel tancament 
de l’empresa Mobipay, que facilitava el 
cobrament a través del telèfon mòbil 
a tots els usuaris de Movistar, Orange 
i Vodafone. Els usuaris de Movistar 
poden continuar utilitzant el sistema 
sense cap modificació, mentre que 
els que tenen la resta d’operadores, 
han de donar-se d’alta prèviament a 
l’empresa Presto Parking, encarregada 
de la tecnologia del sistema. 
L’altra modificació ha estat el canvi de 
número d’enviament del missatge de 
mòbil. Telefónica ha introduït un dígit 
més en aquest sistema i ara el missatge 
s’ha d’enviar al 22022 (abans al 8666).
Us detallem, tot seguit, les instruccions 
a seguir per fer ús del sistema a partir 
d’ara:
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Comencen les obres de 
construcció d’un pas de 
vianants a l’estació
La construcció del pas de vianants entre l’estació de Renfe 
i l’aparcament de la carretera N-II –també en obres per la 
construcció del primer aparcament turístic públic amb pèrgoles 
i plaques fotovoltaiques– ha provocat el tall de circulació de 
vehicles a l’entrada de Caldes per la carretera, direcció Girona.
Les alternatives de circulació que recomana l’Ajuntament de 

Caldes d’Estrac, degudament senyalitzades a diferents punts 
del municipi mitjançant cartells i rètols específics, per accedir al 
municipi, són les següents:

Carretera de Sant Vicenç de Montalt, per la part alta del 
municipi, amb entrada pel carrer Fornaca.

Per arribar a la part baixa del municipi: o bé accedir per la 
rotonda de Sant Vicenç de Montalt (abans d’arribar a Caldes, 
direcció Girona), direcció passeig dels Anglesos i inici Riera, 
o bé passar Caldes fins la rotonda d’Arenys de Mar i prendre 
el sentit contrari (plànol adjunt).

Les obres de l’aparcament fotovoltaic 
atrauen l’atenció dels mitjans de 
comunicació

L’inici de les obres de l’aparcament 
amb pèrgoles i plaques fotovoltaiques 
a la carretera N-2 ha despertat l’interès 
de la premsa catalana, que des de fa 
alguns dies, s’ha posat en contacte amb 
l’Ajuntament per obtenir informació 
d’aquesta important actuació que farà de 
Caldes un poble sostenible. El Periódico de 
Catalunya, l’Agència Catalana de Notícies, 
TV3, Maresme Digital, TVe... han estat els 
mitjans que s’han fet ressò tant d’aquesta 
actuació com la que fa referència al nou 
sistema d’enllumenat públic intel·ligent, 
que a principis de mes de febrer centrarà 
un reportatge del programa de TV3 “El 
Medi Ambient”.  

El nou sistema d’enllumenat públic també ha protagonitzat un ampli reportatge al 
programa “El Medi Ambient”, de TV3
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La Comissió Territorial d’Urbanisme suspèn 
la tramitació del Pla de les Escoles a l’espera 
d’un text refós amb algunes modificacions 

El passat 23 de desembre la Comissió Territorial d’Urbanisme va 
emetre el seu dictamen que obliga l’Ajuntament a canviar alguns 
paràmetres del Pla de les Escoles, aprovat pel consistori caldenc 
en el Ple del passat 9 de juliol de 2009. El canvi més significatiu 
que planteja la Comissió és el que afecta al vial que travessa tot el 
sector, perquè considera que suposa massa alteració del paisatge 
actual i deixa el Pla en suspens, fins que s’elabori un Pla Parcial 
que determini un nou traçat, si bé recomana que també es pot 
optar per la solució anterior, que travessava els equipaments es-
colars. La Comissió també planteja la possibilitat de fer passar el 
vial just pel darrera de les cases actuals del carrer Major.

Igualment, el dictamen de la Comissió planteja altres precisions 
sobre aspectes del Pla com són la modificació d’alguna zona 
verda, una major concentració de l’edificació en cotes baixes i 
estudis complementaris de vialitat i ordenació.

L’Ajuntament, en tant que promotor del Pla -a instàncies de la 
societat “Caldetes Mar”-, ara haurà de redactar un text refós 
que contempli aquestes prescripcions i elaborar un Pla Parcial 
que determini novament els aspectes més essencials de la pre-
visió urbanística, com són el traçat del vial i l’ordenació de les 
edificacions i equipaments.

L’alcalde, Joaquim Arnó (CiU) no descarta però, que prèviament 
l’Ajuntament pugui presentar un recurs en contra d’aquesta re-

solució, que segons el seu parer i dels serveis tècnics municipals 
no justifica amb criteris urbanístics els canvis que disposa, espe-
cialment el del traçat del vial, ni aporta alternatives millors. “Just al 
contrari, les alternatives que proposa representen encara un major 
i negatiu impacte paisatgístic i ambiental, més que no pas la solució 
prevista en el Pla aprovat per l’Ajuntament”, assegura l’alcalde.

Per a Joaquim Arnó, la Comissió ha tingut en compte altres 
criteris a banda dels urbanístics que han fet possible que 
dictés aquesta resolució amb consideracions subjectives, al-
gunes de les quals poden ser qualificades fins i tot com a cla-
rament polítiques. “Es veu que els responsables d’Urbanisme 
de la Generalitat  han canviat d’opinió en els darrers mesos, 
ja que abans de l ’aprovació del Pla a través del Ple municipal, 
havien mostrat la seva conformitat amb la solució de vialitat 
que plantejava l ’Ajuntament, que els hi va consultar diverses 
vegades”, afegeix, “de fet, fins i tot ens van suggerir alguns 
detalls i no la vàrem aprovar fins que ens van dir que era cor-
recta”,  explica l’alcalde.

El govern municipal ha informat ja l’AMPA de l’escola sobre aquest 
tema, i el Consell Escolar celebrat el dia 26 de gener va acordar la 
celebració  d’una reunió entre Ajuntament i pares i mares dels cen-
tres escolars caldencs per informar-los detalladament sobre les ac-
tuals gestions del govern en l’assumpte del Pla de les Escoles.

notícies

L’Ajuntament estudia presentar recurs perquè la resolució no s’ajusta al contingut de les converses mantingudes 
durant la tramitació, ni aporta argumentació objectiva suficient. Abans d’haver estat aprovat pel Ple –el passat 9 
de juliol de 2009– el Departament d’Urbanisme havia mostrat la seva conformitat
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notícies

La recent resolució de la Comissió Provincial d’Ur-
banisme que suspèn l’acord municipal de modifica-
ció del PGOU en el sector de Les Escoles, ha tornat 
a posar sobre la taula una qüestió que l’acord i el 
consens de totes les parts implicades –excepte 
una- havia solucionat de manera satisfactòria.
La necessitat de fer compatibles els drets urba-
nístics i d’edificabilitat que té concedits i vigents 
la iniciativa privada propietària del sector, més les 
necessitats de vialitat del poble, que s’afegeixen 
a les derivades de la presència dels equipaments 
escolars del municipi  al bell mig de l’àmbit afec-
tat, han estat els detonants de tant estudi, tanta 
tramitació i també tanta polèmica.
La proposta que es pot considerar inicial és la 
que s’havia presentat durant el govern socialista. 
Compleix amb els primers requisits però no amb 
l’últim. No són compatibles vial i escola al mateix 
lloc, si més no a criteri de la majoria de caldencs i 
caldenques, així com de la majoria dels integrants 
de la comunitat educativa.
La segona proposta, la que l’estiu passat va apro-
var l’Ajuntament, sí que acomplia amb tots els re-
quisits, si més no d’entrada, especialment el que es 
considera prioritari, el de fer compatible urbanisme 
nou amb escola i alumnes. Ara s’ha vist que, a criteri 
de la CPU, falla pel primer, per l’urbanístic i especi-
alment pel paisatgístic. Segons la resolució recent-
ment dictada es considera una afectació excessiva 
i un impacte exagerat. Salta a la vista però, que 
aquest és un criteri subjectiu de lliure interpretació 
i que, pel que se sap fins ara, pot variar, a més, en 
funció de qui faci la interpretació i segons el mo-
ment i l’oportunitat política en què es plantegi.
Finalment queda la tercera opció, una de les que 
suggereix com a alternativa la pròpia Comissió. 
Només veient el traçat del vial i recordant el pen-
dent de tot el terreny ja es veu que és pitjor el re-
mei que la malaltia. Rotundament no és una pro-
posta plantejable i així ho creia l’Ajuntament i els 
promotors abans i així ho segueixen creient ara.
A la vista de tota aquesta problemàtica, només ca-
ben dues opcions. Una, la de seguir plantejant la 
segona proposta, la bona, i portar la disputa d’in-
terpretació amb la CPU fins al final. No necessària-
ment els seus criteris han de ser els bons i existeix 
marge legal i administratiu per plantejar de nou 
aquesta solució.
L’altra opció és la d’eliminar l’actual necessitat 
de fer compatibles desenvolupament urbanístic 
amb la presència de l’equipament escolar local 
per excel·lència. Si no es pot adaptar l’urbanisme 
a aquesta necessitat, doncs potser ja ha arribat 
l’hora de col·locar l’escola en un altre lloc. Si amb-
dues necessitats són incompatibles i una diuen 
des de la CPU que no es pot tocar, doncs molt bé, 
toquem l’altra. Que el Pla de les Escoles es desen-
volupi com calgui d’acord amb la normativa i que 
l’Escola de Caldes, la que el poble i els seus nens 
necessiten, es realitzi en un altre lloc on no passi 
cap vial important a la seva porta.

Pla de les Escoles, 
vial o escola?

Maig 2004, proposta govern PSC

Setembre 2008, proposta govern CiU

Desembre 2009, alternativa proposada per CTU
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Febrer dia a dia
Dimecres 3 de febrer
A les 16 h a la Fundació Palau
TALLER PER A LA GENT GRAN: “Màscares 
de Carnaval”
Cal inscripció prèvia a Serveis Socials de 
l’Ajuntament
Tel. 93 791 00 05
Organitza: Regidoria Serveis Socials 

Divendres 5 de febrer
A les 18:30 h a la Biblioteca Can Milans 
HORA DEL CONTE
“El professor Tatatxan i els seus invents 
llunàtics”
a càrrec de Roger Corominas
Organitza: Biblioteca Can Milans

Dissabte 6 de febrer
De 9 a 20 h al Pavelló 
Poliesportiu Municipal
APLEC DOJOS DE Ĺ ACAC
Organitza: Aikido Estrac
Col·labora: Regidoria d’Esports

A les 19 h a la Sala Cultural
BALL POPULAR 
Organitza: Agrupació de Pensionistes i 
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

Diumenge 7 de febrer
A partir de les 11 del matí al CEIP Sagrada 
Família
JORNADA DE PORTES OBERTES 
amb música, tallers, jocs, gimkana, 
contacontes, menjars del món...
Organitza: AMPA CEIP Sagrada Família

D’11 a 14:30 h a l’esplanada de Can 
Muntanyà
PARADA DE PRODUCTES DE L’ÍNDIA
Organitza: Associació “El somriure dels 
nens”

Dimecres 10 de febrer
A les 16 h
RUA DE CARNESTOLTES PER A LA GENT 
GRAN
Organitza: Regidoria Serveis Socials 

FEBRER 2010

EXPOSICIÓ “CHARLES DARWIN”
Del 30 de gener al 7 de febrer
Inauguració: dissabte 30 de gener a les 19 h
Lloc: Equipament de Promoció Econòmica i Cultural
Organitza: Associació Arts i Lletres

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
És un programa que facilita que totes les persones que tenen coneixements bàsics 
de català i es volen llançar a parlar-lo, el puguin practicar en un context real i distès i 
que les que el parlen habitualment no canviïn de llengua innecessàriament.
Si disposes de 10 hores, durant un mínim de 10 setmanes i vols ser voluntari/ària 
o aprenent/a i estàs interessat en participar-hi, et pots adreçar a l’Equipament de 
Promoció Econòmica i Cultural (La fabriqueta), Riera 5-9 (entrada pel Camí Ral), Tel. 
93 791 05 88 / gsanchez@caldetes.cat  o a la Biblioteca Can Milans, C. Església 6, Tel. 
93 791 30 25 / b.caldese.cm@diba.cat 
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac i Centre de Normalització Lingüística del 
Maresme

TALLER ESPAI LÚDIC PER A LA GENT GRAN
Del 9 de febrer al 8 d’abril
Al parc de la Bassa del Molí (al darrera del safareig municipal)
Tots els dimarts i els dijous d’11 a 12 h una fisioterapeuta ensenyarà com utilitzar el 
nou espai lúdic per a la gent gran cedit per la Diputació de Barcelona.
Cal inscripció prèvia a Serveis Social. Tel. 93 791 00 05
Organitza: Regidoria de Serveis Socials 

XVIII TALLER DE BONSAIS
Del 7 d’octubre al 16 de  juny
Horari: dimecres de 20 a 22 h a la caseta de Can Muntanyà
Per a més informació: Tel. 93 791 36 96 (Aurèlia)
i 616 239 018 (Joan  Puig)
Organitza: Amics del Bonsai

COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS DE CALDES D’ESTRAC
Podeu consultar les sortides, i altra informació referent a la Colla, al web
 http://webs.gegants.cat/caldesdestrac 

ASSOCIACIÓ “EL SOMRIURE DELS NENS”
El primer diumenge dels mesos de gener, febrer i març l’associació tindrà una 
parada de venda d’espècies, bijuteria i roba importada de l’Índia a l’esplanada de 
Can Muntanyà. La recaptació va destinada a la construcció d’una escola i orfenat a 
l’Índia.
Per a més informació:
 www.elsomriuredelsnens.org i elsomriuredelsnens@hotmail.com

FUNDACIÓ PALAU
EXPOSICIÓ “La col·lecció d’un poeta. Els dibuixos de la Fundació Palau”
Fins el 7 de març de 2010
Horari: de dimarts a dissabte de 10:30 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenges i festius de 
10:30 a 14 h
Organitza: Fundació Palau

CURS D’INICIACIÓ A INTERNET
A càrrec de Tamara Alfaro
Del 22 al 25 de febrer de 19 a 20:30 h a la Biblioteca Can Milans
Places limitades. Inscripcions a la Biblioteca Can Milans

PETANCA
A les pistes de la platja del Bassiot
Melés els dissabtes a les 10 h
Premi als dos primers classificats de cada grup.

Lliga del Burriach
Del 7 de febrer al 23 de maig
Es jugarà cada diumenge al matí
Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac

agenda

12



Febrer dia a dia
agenda

Dilluns 8 de febrer
A mig matí

CARNAVAL A L’ESCOLA
ARRIBADA DE SA MAJESTAT CARNESTOLTES I LECTURA DELPREGÓ
En Carnestoltes donarà consignes per als dies 9, 10, 11 i 12 de febrer.

Organitza: CEIP Sagrada Família

CARNAVAL A L’ESPAI JOVE
En Carnestoltes també arribarà a l’Espai Jove. Participa-hi!

Organitza: Espai Jove

Dijous 11 de febrer
CARNAVAL A L’ESCOLA

DIJOUS GRAS
Els alumnes del Cicle Mitjà i Superior de l’Escola Sagrada Família aniran a Can 

Muntanyà a menjar l’entrepà de truita i/o botifarra.
Organitza: CEIP Sagrada Família

Divendres 12 de febrer
A partir de les 11 h

RUA INFANTIL PEL CENTRE DEL POBLE
Rua que aplegarà les comparses de l’Escola Bressol i de l’Escola Sagrada 

Família 
Organitzen: CEIP Sagrada Família i Escola Bressol

A partir de les 15:30 h al pati de l’Escola Sagrada Família
CARNAVAL A L’ESCOLA 

Els nens i nenes de l’Escola Sagrada Família celebraran el Carnaval amb el 
grup d’animació infantil “ORQUESTRINA DELS NAPS” 

Organitza: CEIP Sagrada Família 
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac

Dissabte 13 de febrer
A partir de les 22 h 

RUA DE CARNAVAL
Rua de les comparses i disfresses amb coreografies. Enguany s’ha canviat 
el recorregut de la Rua. Lloc de sortida: Plaça del Molí. Recorregut: Pl. del 
Molí, Riera, C. Sta Teresa i Camí Ral fins al Pavelló Municipal. En arribar al 

Pavelló cada comparsa inscrita realitzarà el seu ball.
Tot seguit es farà la tria de la disfressa o comparsa més original.

Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac
Col·labora: Col·lectiu Carnestoltes

A les 23 h al Pavelló Municipal
BALL DE CARNAVAL

A càrrec de conjunt “ELS MAGIC’S”
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac

Diumenge 14 de febrer
A les 18 h a la Sala Cultural

CARNAVAL INFANTIL
Amb el grup d’animació “La sal dels mars”
Ball i sarau per a la quitxalla disfressada

Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac

Dimecres 17 de febrer
DIMECRES DE CENDRA

A partir de les 20 h 
CREMA DE SA MAJESTAT CARNESTOLTES I SARDINADA POPULAR

Organitza: Associació de Pescadors
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac

Divendres 19 de febrer
A les 18:30 h a la Biblioteca Can Milans
HORA DEL CONTE
“ La paraula entrebancada”
a càrrec de Ricard Ferran
Organitza: Biblioteca Can Milans

Dissabte 20 de febrer
A les 18:30 h al Pavelló 
Poliesportiu Municipal
Caldes d’Estrac F.S. vs Col·legi 
R. Monestir Sta. Isabel”A”
Organitza: Club Caldes d’Estrac FS
Col·labora: Regidoria d’Esports

A les 19 h a la Sala Cultural
BALL POPULAR 
Organitza: Agrupació de Pensionistes i 
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

Diumenge 21 de febrer
De 9 a 14 h al Pavelló 
Poliesportiu Municipal
Campionat de Catalunya de Yuyipsu
Organitza: Federació 
Catalana de Judo i D.A.
Col·labora: Regidoria d’Esports

Dilluns 22 de febrer 
A les 19 h a la Biblioteca Can Milans
CURS D’INICIACIÓ A INTERNET
A càrrec de Tamara Alfaro.
El curs es realitzarà fins al dia 25 de 19 a 
20:30 h. Places limitades. Inscripcions a la 
Biblioteca
Organitza: Biblioteca Can Milans

Dijous 25 de febrer
EXCURSIÓ “Visita a Montblanc i 
Calçotada”
Per a més informació i inscripcions: Local 
de l’Agrupació de Pensionistes. Tel. 93 
791 17 50
Organitza: Agrupació de Pensionistes i 
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

Dissabte 27 de febrer
De 19h a 23h al Pavelló 
Poliesportiu Municipal
3r Festival de Patinatge 2010
Organitza: Club Patinatge 
Artístic Caldes d’Estrac
Col·labora: Regidoria d’Esports
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notícies

El Ple es desenvolupava amb un certa 
normalitat fins que en el punt de “despatx 
de l’Alcaldia”, la portaveu socialista Rosa-
bel Cantenys va voler introduir un tema 
nou. L’alcalde, Joaquim Arnó, va fer-li avi-
nent que en tot cas, això corresponia fer-
ho en el torn de “precs i preguntes”, fet 
aquest que va desencadenar una sèrie de 
desqualificacions contra l’alcalde “imprò-
pies i desmesurades”, com va considerar 
posteriorment Joaquim Arnó.

L’actitud dels regidors socialistes va anar 
pujant de to fins que l’alcalde es va veure 
obligat a tallar les seves intervencions i fer 
fora de la Sala Cultural –escenari habitual 
dels plens de la corporació– el regidor de 
l’oposició, Miquel González, tot i haver-lo 
cridat a l’ordre anteriorment. 

Davant la negativa de González a abando-
nar la sessió, l’alcalde va decretar la suspen-
sió temporal del Ple mentre el regidor no 
marxava. Després de diversos intents no re-
eixits de reiniciar la sessió i davant l’actitud 
negativa de tot el grup municipal del PSC, 
l’alcalde va haver de suspendre definitiva-
ment la sessió ordinària fins a nou avís.

Un despatx d’alcaldia polèmic

Fins a la suspensió definitiva del Ple, no-
més s’havien debatut dos punts de l’ordre 
del dia, essent un d’ells, el despatx d’al-
caldia, com indica el seu nom, una lectura 
informativa dels temes directament ges-
tionats per l’alcalde. 

Les reiterades desqualificacions d’un regidor de 
l’oposició obliguen l’alcalde a suspendre el Ple

Entre aquests temes, Joaquim Arnó va do-
nar compte de les darreres dades de la re-
collida de la brossa, que demostren l’esta-
fa que l’antiga concessionària havia estat 
realitzant durant els darrers anys, des del 
2003, a Caldes d’Estrac. El debat es va en-
cendre quan, d’una banda els regidors so-
cialistes negaven l’evidència de les dades 
i d’una altra, no responien quan per part 
de l’alcaldia se’ls interrogava sobre quina 
havia estat la seva actitud en mandats an-
teriors, quan tenien responsabilitat de go-
vern i per tant, capacitat de control sobre 
la gestió de l’empresa que feia la recollida.

La informació sobre dues sentències re-
budes recentment va ser l’altre punt que 
va causar l’alteració dels regidors del PSC, 
ja que en totes dues l’Ajuntament en surt 
malparat per raons plenament imputa-
bles a la gestió del govern anterior.

La primera feia referència a l’acceptació 
parcial de les al·legacions que en el seu 
dia va presentar la Fundació Montañá 
contra l’acord municipal que establia el 
canvi d’ús de la zona de l’esplanada Mon-
tañá per permetre la construcció d’un 
hotel i balneari. Els Tribunals han suspès 
l’acord per manca de documentació i per 
poc detall en les disposicions de l’Ajunta-
ment, fet que deixa en evidència els qui 
havien d’haver-la aportat, o sigui, el go-
vern municipal corresponent.

“L’Ajuntament va fer una modificació bas-
tant a la lleugera del Pla General, amb 
manca de documentació, la mateixa que 

es demana des del Consistori a qualsevol 
particular que realitzi una petició similar 
i que en canvi l’Ajuntament no va apor-
tar”, va explicar l’alcalde, Joaquim Arnó. 
Segons va dir “Ara, l’acord de modificació 
de Pla General del 2005 queda anul·lat i 
tornem al punt de partida, permetent que 
es puguin construir pisos a Can Munta-
nyà...”. En aquest sentit, Joaquim Arnó va 
tranquil·litzar tothom informant de les 
negociacions iniciades ja amb la Fundació 
“a la recerca d’una posició que no perjudi-
qui cap de les parts implicades”. 

La segona sentència –i la més polèmica–, 
també és contrària a l’Ajuntament ja que 
estima íntegrament un recurs interposat 
per un veí de Caldes (Xavier Camps) con-
tra una resolució de Primera Instància en 
que se’l condemnava a mig any de presó.

Cal recordar que just abans de les darre-
res eleccions municipals, el govern del PSC 
va publicar una edició especial del butlletí 
municipal “Portada” en què reproduïa ín-
tegrament aquesta resolució en tractar-se 
d’un veí que anys abans havia estat regidor 
de Convergència i Unió. “Es va publicar una 
sentència per qüestions particulars com si 
fos política, de manera insòlita en un mitjà 
públic”, va dir l’alcalde, “ara queda total-
ment desestimada aquesta sentència i es 
dóna tota la raó a la persona encausada”. 
Joaquim Arnó va instar el grup socialista 
a fer públiques les seves disculpes pels 
danys causats al veí afectat, fet al que s’hi 
van negar els regidors de l’oposició.

El que havia de ser dilluns 25 de gener un Ple de pur tràmit, amb pocs punts a debatre, va acabar suspès per l’alcalde, Joaquim 
Arnó, després d’una llarga sèrie d’interrupcions i desqualificacions pujades de to que li va dedicar el regidor del PSC, Miquel 
González. Després de cridar-lo a l’ordre en múltiples ocasions, el regidor va ser expulsat de la sessió però s’hi va resisitir, fet 
aquest que va provocar la suspensió del plenari

CARNAVAL  2010       Vine a la Rua!
Sortida per ordre d’inscripció.

Els participants que ho vulguin podran fer un ball al pavelló 
poliesportiu municipal en acabar la Rua. Només cal que porteu 

la música en el moment de fer la vostra inscripció.

Inscripcions: Fins  l’11 de febrer a l’Equipament de Promoció Econòmica i Cultural

Horaris: de dilluns a divendres, de 9 a 14:30h i dimecres de 17:30 a 20h

Tel.  937 910 588      Correu electrònic:  gsanchez@caldetes.cat

DONACIONS PER AL 
POBLE D’HAITÍ

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac 
posa un número de compte bancari a 
disposició dels ciutadans que vulguin 

fer donacions per al poble d’Haití.
El fons recaptat es traslladarà al Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament.

Número de compte:

2042 0052 25 3110000136
Gràcies per la vostra col·laboració
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notícies

Reglament de la Cursa
1. L’Ajuntament de Caldes d’Estrac, amb la conformitat de la Federació 
Catalana d’Atletisme, organitza, el dia 14 de març a les 10 hores, la 21a 
edició de la Cursa Popular de Caldes d’Estrac sobre una distància de 10 
km.
2. La inscripció és oberta a tothom, a partir de 16 anys en endavant, sen-
se distinció de sexe o nacionalitat. Cada corredor / corredora participa 
sota la seva responsabilitat i assumeix també tenir el nivell de condició 
física suficient per fer front a la prova.
3. Els participants a la cursa podran recollir el seu dorsal a la zona de 
sortida a partir de les 8.30h. fins a les 9,30 hores.

4. Drets d’inscripció: 10 euros, fins el divendres 12 de març per internet :
www.championchip.cat

5. El termini màxim d’inscripció finalitza el 12 de març. Això no obstant, 
el nombre màxim de participants és de 700, i es tancarà el període 
d’inscripció en assolir aquesta xifra. No s’admetran inscripcions el 
mateix dia de la cursa.
6. La inscripció és personal i intransferible i suposa l’acceptació total 
d’aquest reglament i del Reglament Oficial de la Comissió de Curses de 
Fons de la Federació Catalana d’Atletisme. L’organització pot demanar 
el DNI o una altra identificació per comprovar l’edat i/o identitat de 
l’atleta.
7. El cronometratge de la cursa es farà mitjançant el sistema Champi-
onChip pel control de temps, màxima eficàcia en gestió i control de la 
cursa.
9. Només s’inclouran a les classificacions els corredors i corredores 
que comencin, segueixin i acabin tot el recorregut amb el dorsal, i que 
traspassin la línea d’arribada abans del temps límit establert, que serà 
d’1 hora i 30 minuts.
10. L’organització no es fa responsable dels perjudicis morals i/o mate-
rials, que es puguin causar les persones participants i al públic durant 
aquesta competició.
11. La cursa la supervisarà el Comitè de Jutges de la Federació Catalana 
d’Atletisme. Qualsevol circumstància no prevista en aquest reglament 
la resoldrà, en última instància, el jutge àrbitre principal.
Les reclamacions i suggeriments es faran per escrit una vegada hagi 
finalitzat la cursa. La decisió de l’organització serà inapel·lable.

12. Les classificacions establertes seran les següents:

    Homes      Dones 

        A   Nascuts/des   fins 1986      F 

        B   1985    fins 1974      G 

        C   1973    fins 1964      H 

        D   1963    fins 1954       I 

        E   abans de 1954         J

13. Els premis seran els següents:
a) Trofeu als tres primers homes i dones.
b) Trofeu als tres primers de cada categoria, que no el tinguin a 
la general.
c) Trofeu al primer classificat i classificada, veí/veïna de Caldes 
d’Estrac.

14. Tothom que acabi la prova rebrà un obsequi esportiu. Hi haurà un 
sorteig de regals amb el número de dorsal al final de la cursa. Així ma-
teix, les persones participants disposaran d’un servei de guardaroba 
a la zona de sortida i els acompanyants d’una zona lúdica infantil al 
mateix lloc. (Zona d’arribada).
15. Els resultats sortiran al mateix matí i es publicaran al dia següent a 
la web del Ajuntament www.caldetes.cat

16. El fet de participar en la cursa implica l’acceptació d’aquest regla-
ment, mentre que allò que no quedi recollit en aquest, queda sota la 
decisió de l’organització.
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Des del canvi d’empresa concessionà-
ria del servei de recollida de brossa –el 
passat 10 de setembre de 2009– s’ha 
constatat que el volum de treball i re-
collida és el mateix que abans, però en 
canvi,  s’ha reduït notablement el tonat-
ge que es porta a cremar a la Planta de 
Tractament de Residus de Mataró.

Segons les dades de que disposa l’Ajun-
tament, en els darrers tres mesos i mig 
de l’any 2009 (113 dies exactes, des del 
10 de setembre), el tonatge tractat per 
la Planta, provinent de Caldes, ha estat 

Caldes comprova que l’anterior 
empresa concessionària de la 
recollida de la brossa hi afegia 
un 35% de tones
En poc mes de tres mesos s’han reduït 151 tones de brossa, que suposen un estalvi  de 
12.268 €. Les xifres obtingudes fins ara situen el valor de l’estafa en més de 40.000 € 
anuals.

de 431,08 tones, mentre que en el mateix 
temps de l’any passat se n’havien facturat 
582,90. La diferència és doncs de 151,82 
tones, que representa una quarta part 
menys.  A més, respecte a anys anteriors, 
la diferència es més o menys la mateixa, fet 
que demostra que, amb tota probabilitat, 
l’engany ha estat comès de forma continu-
ada. 

L’any 2003, la facturació va ser de 577,02 t, 
el 2004 de 513,94 t, el 2005 de 524,54 t, l’any 
2006 de 568,90t, i el 2007 de 565,38 t. Les 
xifres són substancialment superiors a les 
431,08 t efectives del 2009. 

Les diferències de la recollida de residus 
són més evidents si s’efectua la compara-
ció entre les tones de l’any 2003, un total 
de 577,02 t  i les de l’any 2009, que han estat 
431,08. La diferència és menor, tot i que la 
població de Caldes ha augmentat en 500 
persones durant aquest període (2.310 el 

2003, 2.821 el 2009). Un contrasentit to-
tal, si tenim en compte que per lògica, 
amb més habitants, es genera més bros-
sa. Així es fa evident tant la malifeta de 
l’empresa com la de tots els mecanismes 
de control de l’Ajuntament, que no han 
funcionat correctament.

Completa aquest panorama la recollida 
selectiva, que durant aquests anys ha sig-
nificat un descens prou important del to-
natge aportat a Planta i en canvi, a Caldes 
ha resultat més aviat al contrari. 

La repercussió econòmica d’aquestes 
dades demostren que l’estafa comesa 
en els darrers anys per part de l’antiga 
conces-sionària ha estat prou evident. Si 
aquestes 151,82 tones s’haguessin pagat, 
haurien representat 12.268 € per a Caldes 
(resultat de multiplicar les tones pel preu 
de 81,25 € que la Planta fa pagar per tona 
d’excedent). Una extrapolació de les da-
des força aproximada permetria valorar 
el volum de l’estafa, només per aquest 
concepte, en uns 40.000 € anuals.

Agreuja aquesta situació el fet que l’excès 
de tones facturat de forma progressiva ha 

ocasionat que Caldes s’hagi excedit cada 
mes de cada any del  tonatge assignat, i 
per tant, s’ha pagat a un cost més elevat 
per considerar-ne un excedent. Actual-
ment no existeix excedent de tonatge. En 
aquests darrers 113 dies de l’any 2009, la 
recollida s’ha mantingut dins el límit as-
signat i per tant, totes les tones factura-
des s’han pagat al preu normal (uns 7.300 
€ cada mes).

L’alcalde, Joaquim Arnó, s’ha lamentat de 
la situació creada i de la impunitat amb 
que l’empresa sembla haver actuat, “no 
acabo d’entendre com és possible que 
ningú se n’adonés, perquè les xifres són 
aclaparadores i fan posar els pèls de 
punta”, i afegeix, “per culpa de les factu-
res inflades, els caldencs han pagat du-
rant molts anys força tones de més que 
no els corresponia i a un preu molt supe-

Les 151 tones de brossa de 
diferència respecte l’any 
anterior suposen per a 

Caldes un estalvi  de 12.268 €

La taxa de la recollida de 
residus ha anat augmentat 
durant els darrers anys per 
l’encariment del servei de 

recollida, que facturava tones 
d’excedent a Caldes
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Aclariments del govern municipal

Les recents declaracions a la premsa del grup municipal socialista, que acusa el 
govern municipal de mentir i falsejar les dades han fet que el govern municipal 
hagi emès un comunicat per posar en coneixement de la ciutadania tota la veri-
tat sobre aquest assumpte:

El descobriment del frau que ha vingut efectuant l’anterior empresa con-1. 
cessionària de forma regular, encara és en avaluació, però les dades sub-
ministrades des de la Planta de Tractament de Residus Urbans, permeten 
calcular ja la magnitud del frau per al municipi.

Un cop regularitzada la situació i havent comprovat que ara la facturació 2. 
és la correcta,  l’import que paga i pagarà l’Ajuntament serà el just i per 
tant, significarà una reducció important en relació al que venia pagant in-
degudament fins ara.

L’any 2010, per obligació legal de la Generalitat de Catalunya, s’ha de posar 3. 
en marxa la recollida de la fracció orgànica, amb un cost estimat d’uns 
70.000 € per al municipi. Aquest import s’ha d’afegir als costos que ha de 
pagar l’Ajuntament per l’eliminació dels residus urbans.

La reducció de les tones tractades a la Planta per un costat, i la nova re-4. 
collida de fracció orgànica per un altre, faran que es pugui assumir l’im-
plantació de la fracció orgànica sense necessitat d’incrementar el preu 
de la taxa que paguen els veïns de Caldes, cosa que sí ha passat a la resta 
d’ajuntaments on s’ha implantat.

El govern municipal va presentar i aprovar en el Ple Municipal de novembre 5. 
l’estudi econòmic pertinent en què s’hi recollien totes aquestes dades i va 
acordar –sense el suport del grup del PSC- mantenir el preu de la taxa de 
brossa i alhora posar en marxa el nou servei de recollida, tal com obliga la 
normativa de la Generalitat.

Sense la reducció de costos generada tant pel descobriment del frau com 6. 
pel control estricte que ara es fa de les tones que es porten a tractar a 
la Planta, aquesta decisió no hauria estat possible i s’hagués hagut d’in-
crementar el preu total de la recollida, per poder efectuar també la de la 
matèria orgànica.

A la vista d’aquestes dades - conegudes per tots els regidors de l’Ajunta-7. 
ment, ja que varen ser debatudes i aprovades en sessió plenària- lamentem 
les afirmacions que fan els regidors del grup socialista perquè no s’ajusten 
a la veritat i pretenen confondre l’opinió pública amb falsos arguments. 

Des del govern municipal entenem que aquesta incorrecta manera de 8. 
procedir només busca subterfugis per no reconèixer el que és una trista 
realitat plenament confirmada per les dades: que durant el seu mandat 
l’empresa que recollia la brossa va estafar sistemàticament i de manera 
important l’Ajuntament i, per tant, tots els veïns/nes de Caldes.

Des del govern tornem a demanar als regidors socialistes que desisteixin 9. 
en el seus intents de defensar el que és indefensable, deixin de preocu-
par-se per l’empresa que cometia el frau i d’una vegada per totes es posin 
al costat del govern municipal i de tots els ciutadans de Caldes per ajudar 
a aclarir dels fets, depurar responsabilitats i, en la mesura del possible, 
recuperar tot el que es pugui de les quantitats defraudades.

rior. Si repartim l’import total entre els 
aproximadament 1.800 habitatges que 
hi ha al poble, resulta que cada família 
ha pogut pagar uns 21 € de més cada 
any. Sens dubte, un autèntic disbarat”. 

“No oblidem –explica el regidor de Medi 
Ambient, Via Pública i Serveis, Marcos 
Blázquez– que aquestes xifres són les 
que servien per després establir els 
preus de la taxa de la brossa que durant 
aquests anys s’ha mantingut força alta 
i a més, ha sofert un increment promig 
d’un 5% anual”. Tant Arnó com Blázquez 
es mostren indignats i coincideixen en 
afirmar que “arribarem fins on sigui per 
aconseguir recuperar tot el que s’ha es-

tafat a Caldes”. En aquest sentit, cal re-
cordar que l’Ajuntament ja ha presentat 
la corresponent denúncia als Jutjats con-
tra l’empresa Mare Nostrum SL, i que a 
nivell intern i del Consorci de Tractament 
de Residus, es recopila tota la informació i 
s’analitzen totes les dades, a hores d’ara.

Recollida de la fracció orgànica a 
cost zero
Des de l’any 2008, la Generalitat obliga 
per llei a implantar la recollida de la frac-
ció orgànica a tots els municipis de Cata-
lunya abans no acabi l’any 2010. Posar-la 
en pràctica, adequar contenidors i adap-
tar la recollida en el cas de Caldes suposa 
un cost aproximat de 70.000 € que, tal  
com marca la normativa de la Generalitat 
–i així ho han fet tots els ajuntaments–, 
hauria repercutit en la tarifa que paguen 
els usuaris.

Segons l’alcalde, el descobriment de l’es-
tafa farà possible que l’import d’aquesta 
nova recollida, que es fa a part, quedi ab-
sorbit amb la diferència que es pagava de 
més, i per tant, no serà necessari incre-
mentar el rebut de la taxa.  De fet, quan al 
Ple Municipal de novembre a proposta de 
l’alcaldia, es va acordar que així fos, a part 
de la motivació genèrica per la crisi eco-
nòmica, el govern municipal ja treballava 
amb aquesta hipòtesi que, finalment, les 
dades contrastades han confirmat.

El servei actual ha permès 
obtenir unes dades sense 

enganys ni estafes
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Caldes iniciarà el proper 1 d’abril la reco-
llida de la matèria orgànica. Es distribuiran 
per tot el terme municipal contenidors de 
color marró perquè cadascú pugui dipo-
sitar-hi la matèria orgànica que genera a 
casa seva.

Caldes recollirà la matèria orgànica 
sense més cost per al contribuent

El govern municipal ha sol·licitat una pròr-
roga a la Generalitat de Catalunya, que 
obliga  tots els ajuntaments amb població 
inferior a 5.000 habitants a implantar la 
recollida de la matèria orgànica, per l’afer 
existent actualment amb aquest servei. 
Un cop resolt el concurs de licitació del 
nou servei, es procedirà a complir amb la 
llei catalana i s’instal·laran els nous con-
tenidors de color marró als carrers del 
municipi.

Amb aquest nou servei, Caldes d’Estrac ja 
disposarà dels serveis i infraestructures 
necessàries per a recollir selectivament 
i gestionar correctament tots els residus 
que generem a les llars.

L’Ajuntament pretén donar un impuls 
important a l’increment de la recollida 
selectiva i, per tant, que disminueixin les 
tones de residus que es porten a cremar. 
Amb aquest objectiu, també s’han instal-
lat 4 àrees més d’iglús per a facilitar la 
participació de tots els caldencs/ques en 
la recollida selectiva.

Així doncs, aprofitem per recordar-vos 
que la vostra col·laboració és fonamental 
i és importantíssim que aquesta es faci 
correctament. També teniu a la vostra 
disposició l’ús de la deixalleria per a sepa-
rar adequadament i dipositar les vostres 
deixalles. Us recordem tot seguit els hora-
ris de les deixalleries, mòbil i fixa:

notícies

El proper 1 d’abril Caldes 
implantarà la recollida 
de la fracció orgànica

Els contenidors de color 
marró seran els indicats 

per a dipositar aquest 
tipus de matèria

Deixalleria fixa:
Durant l’hivern de dimarts a dissabte de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores, i els diu-
menges al matí de 10 a 14 hores.

Deixalleria mòbil:
Diumenges al matí de 10 a 14 hores a l’esplanada de Can Muntanyà.

En el cas de les andròmines i trastos vells, també disposeu d’un servei de recollida gra-
tuït trucant prèviament al 937910005 (no els abandoneu al carrer sense trucar).

Aquest any 2010, aquells de vosaltres que feu ús de les deixalleries tindreu un des-
compte, per a l’any següent, en la taxa d’escombraries.

Si fem  recollida  selectiva tots hi guanyem.
No suposa gaire esforç i obtenim millores ambientals

i avantatges econòmiques
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Una quinzena de valents i valentes van 
desafiar les baixes temperatures registra-
des a principis d’any, i un temporal marítim 
amb ones de més de dos metres i mig per 
prendre el primer bany de l’any, organitzat 
per l’entitat Mar i Natura. 

Aquesta és una de les activitats organit-
zada per l’associació caldenca dedicada al 
mar i a la natura –com molt bé anuncia el 
seu nom–, que a finals de novembre pas-
sat va fer el cim del Matagalls.

Premis dels comerciants 
del Mercat Municipal
El passat dimarts 12 de gener es van lliurar premis del sorteig 
de Nadal del Mercat Municipal de Caldes d’Estrac, organitzat 
pel col·lectiu de comerciants. Aquests premis van consistir en 
un centre de planxat, una cafetera i una planxa, guanyats per 
les senyores Catalina, Consuelo i Laura, respectivament. 

Accions com aquesta de sorteigs organitzats pels comerciants del 
Mercat Municipal tenen l’objectiu de fidelitzar la seva  clientela 
habitual i alhora atraure l’activitat comercial del centre.

Mar i Natura inicia l’any 2010 amb un bany popular

El Cercle Artístic i d’Autors de Corbera de Llobregat va portar 
els seu art pictòric a Caldes el passat 20 de desembre. A més 
de l’exposició, el Cercle va organitzar un concurs de dibuix in-
fantil, que va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Caldes. Els guanyadors d’aquest concurs van ser Kenya 
Remedo (0-3 anys), Enric Arnó (4-7anys) i Júlia Calduch (8-12 
anys). L’acte va cloure amb les actuacions musicals a càrrec de 
Antoni Garcia Iranzo i Laia Garcia. 

notícies

19



notícies

20



sala de sessions

Una llar mal aïllada utilitza més energia a l’hivern, es refreda 
més ràpidament i pot tenir condensació a l’interior, mentre que 
a l’estiu s’escalfa més amb menys temps.

Se sol associar l’aïllament només amb els murs exteriors de la 
llar, però per la coberta exterior d’un edifici  és per on es perd o 
es guanya més calor si no està ben aïllada.

És per això que els àtics són més freds a l’hivern i més calorosos 
a l’estiu.

Un bon aïllament  dels murs que separen habitatges contigus és 
molt interessant per aïllar el soroll i evitar pèrdues de calor. 

Però l’escalfor es pot perdre per molts altres llocs, principal-
ment per les finestres, marcs i portes.

Petites millores en l’aïllament poden generar estalvis energè-
tics i econòmics de fins un 30% en la calefacció i l’aire condicio-
nat. Una capa de 3 cm de suro, fibra de vidre o poliuretà té la matei-
xa capacitat aïllant que un mur de pedra d’un metre de gruix.

col·laboració

Entre un 25% i un 30% de les nostres necessitats de calefacció  
són degudes a les pèrdues de calor que s’originen a les finestres. 
L’aïllament tèrmic d’una finestra depèn de la qualitat del vidre i 
el tipus de fusteria.

Els sistemes de doble vidre o doble finestra redueixen pràctica-
ment a la meitat les pèrdues de calor  respecte del vidre senzill i 
a més disminueixen els corrents d’aire. 

 Si voleu  construir una casa o rehabilitar-la, no esca-
timeu en l’aïllament, guanyareu en confort i estalviareu 
diners en climatització.

 Instal·leu finestres de doble vidre.

 Detecteu els corrents d’aire amb l’ajuda d’una espelma 
els dies de molt vent: si la flama oscil·la haureu detectat 
una filtració important.

 Per tapar les filtracions de les finestres i portes podeu 
utilitzar sistemes senzills i barats com la silicona, massilla 
o  rivets.

Ara ha sortit un nou pla d’estalvi d’energia de la Generalitat que 
pretén fomentar el canvi de les finestres.

El pla Renova’t de finestres ofereix una subvenció de fins a 
3.000€ per canviar les finestres de vidre senzill. Teniu fins l’11 
d’abril 2010 per aprofitar aquesta oportunitat. Mes informació 
a www.gencat.cat

L’energia és un bé escàs i esgotable. La seva  producció compro-
met els recursos naturals i el medi ambient. 

Utilitzar-la de forma responsable és compartir un bé molt valuós 
que ens pertany a tots.

Gràcies per la vostra contribució.

Tomás García
Assessor energètic

Acords del Ple extraordinari del 21 de desembre de 2009

 Aprovació inicial del pressupost, plantilla pressupostària, ba-
ses d’execució i pressupost de l’EPEL que haurà de regir durant 
l’exercici 2010.  Aprovat amb els vots a favor del grup de CiU i en 
contra del PSC-PSOE.

 Aprovació del conveni d’ús del cementiri de la Parròquia de 
Santa Maria de Caldes d’Estrac a favor de l’Ajuntament. Aprovat 
per unanimitat.

 Aprovació inicial del conveni de col·laboració interadminis-
trativa entre els Ajuntaments de Caldes d’Estrac, Sant Vicenç 
de Montalt i Sant Andreu de Llavaneres, per a l’adquisició con-
junta mitjançant un rènting financer, d’un equip ALCOTEST 7110 
MK III. Aprovat per unanimitat.

  Aprovació del rescat de la concessió dels mòduls 7 i 8 del 
Parc Joan Maragall. Aprovat amb els vots a favor de CiU i l’absten-
ció del PSC-PSOE.

 Nomenament de nova secretària del Jutjat de Pau de Caldes 
d’Estrac. Aprovat per unanimitat.

 Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 927.  Aprovat per una-
nimitat.

L’aïllament tèrmic als habitatges

21



tribuna

A qui defensa la
Sra. Cantenys?

Per a la majoria de caldencs resulta incomprensible l’obstinació 

de la portaveu del grup socialista en erigir-se en defensora 

irreductible de qualsevol empresa o particular que ha tingut 

o té relació contractual amb l’Ajuntament de Caldes i que, per 

incompliments o desatenció en la seva prestació, ha entrat en 

conflicte amb el consistori.

Ha omplert el vas de la paciència el seu escrit sobre l’empresa 

concessionària de la brossa que ha publicat el darrer “Opinions”. 

Resulta patètic (per utilitzar alguna benèvola qualificació) que 

a la portaveu del PSC l’únic que la preocupi sigui saber si a 

l’expedient administratiu hi havia un paper de més o de menys, 

oblidant-se del que és més important: que l’empresa enxampada 

ens estava estafant a tots, als qui vivim i paguem impostos a 

Caldes, homes i dones de bona fe a qui se suposa la regidora en 

qüestió també s’ha compromès a defensar.

No s’entén com en un cas així, Cantenys i els seus col·legues de 

partit no s’han posat al costat de l’Ajuntament que ha descobert 

el frau i que, en canvi, sí s’hagin preocupat de defensar els 

interessos particulars de l’empresa que ha materialitzat 

l’estafa.

Tampoc s’entén que Cantenys s’atreveixi a criticar l’Ajuntament 

per haver hagut de pagar la indemnització subsidiària dels 

treballadors del poliesportiu, quan si això ha passat és per culpa 

dels incompliments contractuals de l’empresa concessionària 

que ella i els seus col·legues varen situar al front del complex 

esportiu. El món al revés (o no?). Una regidora defensant 

l’empresa que tanca i acomiada els treballadors enlloc de 

denunciar els seus incompliments. Esgarrifa pensar què passaria 

si Cantenys fos alcaldessa. “Campi qui pugui”, no?, o potser 

només en els casos d’empreses amigues o d’amics...

No citarem més exemples per no fer massa llarg aquest escrit, 

però està clar que Cantenys ha perdut els papers i s’ha oblidat 

de quina és la seva principal obligació: representar els veïns i 

veïnes de Caldes. Es pot entendre la crítica, es pot acceptar la 

discussió i la discrepància però certament hi ha uns límits que 

no s’haurien de rebassar. Semblaria que s’ha oblidat que és 

regidora de Caldes i no pas membre del consell d’administració 

de Mare Nostrum, SL i de Caldesport, SCP.
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les recomanacions del mes de Can Milans
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ÓLa trampa  / John Grisham

Quan Kyle McAvoy, estudiant excel-
lent de Yale, està a punt d’acabar la 
carrera de Dret rep la visita d’un home 
que s’identifica com l’agent Plant de 
l’FBI. Aquest li diu que si no accepta 
l’oferta del bufet Scully & Pershing a 
Nova York, possiblement el bufet més 
poderós del país, es farà pública la gra-
vació d’un incident que va tenir lloc fa 
5 anys: la suposada violació d’una noia, 
companya seva d’estudis de la Univer-
sitat. Per a Kyle i els seus amics era un 
episodi tancat i oblidat. Ara l’agent 
Plant l’informa que ella tornarà a posar 
la denúncia i que la gravació està en 
el seu poder. Encara que aquesta gra-
vació no aporta proves clares contra 
Kyle, si sortís a la llum, la seva reputació 
com a advocat es veuria malmesa per 
sempre. Per tant decideix fer el que li 
demanen: treballarà per Scully & Pers-
hing i renunciarà al seu pla de dedicar 
un parell d’anys a la defensa dels drets 
dels pobres de l’estat de Virgínia. Però 
aquest és només el començament...

Anna Roig i l’Ombre de Ton Chien 
/ Anna Roig

Anna Roig i L’ombre de ton chien és la 
maduració de dos projectes, el de l’An-
na Roig com a cantautora, i el de L’om-
bre de Ton Chien com a grup. Ja fa més 
de tres anys que l’Anna Roig recorre els 
escenaris catalans amb L’ombre de Ton 
Chien, versionant grans clàssics de la 
Cançó Francesa. Després de tres anys 
en què el seu espectacle ha tingut una 
gran acceptació per part del públic, 
L’ombre de Ton Chien han decidit fer 
un pas endavant en el seu treball, pas-
sant de versionar cançons a treballar a 
partir d’un repertori propi, basat en les 
cançons de la cantautora. L’ombre de 
Ton Chien està format per cinc músics 
que es complementen per a presentar 
un projecte musical de molta qualitat, 
amb arranjaments vitals i eclèctics que 
abracen sense complexos sonoritats 
tant del jazz com del pop. 

Activitats febrer:

Divendres, 5 de febrer: Hora del conte, El professor Tatat-
xan i els seus invents llunàtics, a càrrec d’El Lladre de Guants 
Blancs. A les 18:30h.

Divendres, 19 de febrer: Hora del conte, La paraula entreban-
cada, a càrrec d’Ulldistret. A les 18:30h.

¡Mamá, ha empezado él! 
Sacha Baveystock

Els teus fills es barallen o discuteixen 
entre ells? La rivalitat i la gelosia en-
tre germans són naturals. Els experts 
consideren que formen part del procés 
d’aprenentatge per saber donar i re-
bre, per respectar altres punts de vis-
ta. Aquests conflictes entre germans 
generen tensions en la vida familiar i, 
de vegades, els pares perden el control 
de la situació. En aquest llibre, a través 
de diversos testimonis reals, es donen 
les claus per saber intervenir, com a 
pares, a les baralles dels nostres fills, 
per canalitzar la seva agressivitat, per 
evitar traumes quan senten que no són 
els favorits, per ajudar-los a fomentar 
una autoestima alta, perque gestionin 
bé les emocions negatives com l’en-
veja, la gelosia... En definitiva, perquè 
creixin feliços i la calma regni de nou 
a la nostra llar. 

El pinzell màgic
François Jay; Zhong Jie

En Chen somia arribar a ser pintor. 
Malauradament, no té prou diners 
per comprar pintures. Ni tampoc per 
comprar un pinzell. Persegueix el seu 
somni, i un bon dia, la seva obstinació 
es veu recompensada amb el present 
que li ofereix un home vell: un pinzell 
màgic! Des d’aleshores, tot el que en 
Chen dibuixa pren vida. Però el cap del 
poble, cobdiciós i mancat d’ànima, no 
descansarà fins apropiar-se d’aquell 
pinzell meravellós.

Tens fotos de la Cavalcada de 
Reis 2010?
Si vols que les teves imatges formin 
part d’una exposició fotogràfica de 
la Cavalcada, porta’ns les teves fotos a 
l’Equipament de Promoció Econòmica 
i Cultural (La Fabriqueta), de dilluns 
a divendres, de 9 a  14h
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