ràpidament solucions que garanteixin el
seu bon funcionament que, de retruc, és
el que atorga confiança, suport i seguretat
al conjunt dels ciutadans i ciutadanes de
Caldes.

L’assistència i
la vigilància de
les platges sota
mínims
Veíns i veines donen el crit
de l’alerta.
Per segon any consecutiu, el Govern que
presideix Rosa Pou (ERC) ha menystingut
els serveis i la qualitat de l’atenció que
durant anys ha prestat la Creu Roja Local i
ha concedit el servei de vigilància i socors
de les platges a una altra empresa.
Emparant-se amb excuses administratives
banals, es juga amb la seguretat de les
persones, i ja s’estan patint les conseqüències d’haver convocat un concurs
amb uns preus tant baixos que només s’hi
ha presentat l’empresa que l’ha guanyat.
No és gens estrany doncs que els incompliments de contracte estiguin a l’ordre del

dia. El primer, i més vergonyós, és el de
comprovar com l’atenció d’emergències
i serveis es realitza, altre cop, en un
mòdul (d’obres) que per res s’ajusta a les
necessitats sanitàries mínimes que marca
la llei, mentre que a pocs metres, n’hi ha
un de magnífic que si les compleix, però
que es manté tancat i barrat.
Igualment suposa un risc intolerable que,
malgrat sigui obligatori per contracte,
durant la major part de l’horari de vigilància diari (de 10 a 18 hores, els dies
feiners i fins les 19 els festius), no hi
hagi cap vehicle aquàtic a punt per si se’l
necessita.
La resposta que dóna l’empresa per
veu dels seus vigilants, és que en cas
d’urgència, la llanxa o la moto aquàtica
amb llitera acudiria immediatament des
d’Arenys, sense que els sembli importar
massa que, en cas d’un accident, el temps
de resposta pot ser un factor decisiu en el
salvament
Malgrat la temporada de bany acaba
de començar, ja hi ha hagut queixes de
banyistes i usuaris. Algunes relacionades
amb el servei deficient (sovint inexistent)
de banys assistits per a persones amb
mobilitat reduïda. Tant és així que, a instàncies de la Creu Roja local, el govern
ha autoritzat que aquesta entitat també

pugui prestar el servei, permetent així,
de passada, un nou incompliment de
l’empresa que per contracte te l’obligació
de fer-ho, i de fer-ho bé.
No cal dir que el PDC no està gens
conforme amb la degradació del servei
que s’està produint. Per culpa de la
nefasta gestió de l’alcaldessa, en dos
anys, Caldes ha passat de disposar d’un
servei de vigilància prestat per la Creu
Roja, amb un mínim de cinc socorristes
permanentment atents, una moto, una
llanxa aquàtica, una ambulància i un
mòdul d’atenció amb tots els serveis
a punt, a la situació actual de que amb
prou feines s’arriba als tres vigilants,
no es disposa de cap vehicle i que a
sobre, es presta el servei des d’un mòdul
reconvertit i ridícul, que no acompleix cap
dels paràmetres mínim d’atenció sanitària
que marca la llei.
Vet aquí el que el poble de Caldes hi ha
“sortit guanyant”!!!. No hi ha dret que es
jugui amb la seguretat de les persones
només per no voler reconèixer l’error de
l’any passat. Tant de bo no hi hagi ocasió
de lamentar-ho encara més, després que
en el darrer Ple del 23 de juliol, quan el
Partit Demòcrata va denunciar aquestes
irregularitats, el Govern no va demostrar
sorpresa i es va comprometre a solucionar-ho d’immediat!
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Govern d’imprevisió i
descontrol
Que el Govern Municipal (ERC-PSC) no
te cap pla ni cap programa ja fa temps
que se sap i s’ha comprovat. Que actua
a remolc de les circumstàncies i a cops
d’efecte, també. Són tants els exemples
que ho certifiquen que no cal ni enumerarlos. Malauradament la ciutadania ja ho
està constatant a cada dia que passa.
Quan no és l’enllumenat que crema inútilment a tota potència durant tota la nit,
és l’aspecte deplorable que presenta
el poble, malgrat faci quatre dies hagin
començat a posar-hi remei després de
les queixes de molts veïns/es i de que el
Partit Demòcrata els hi hagi reclamat amb
insistència!!
La pèrdua de qualitat (i de seguretat)
en el servei de vigilància a les platges

La vergonya que
fa més d’un any
que dura
Mercedes Torras: símbol de
la incapacitat del Govern.
S’acompleix més d’un any des de que
el Govern Municipal va decidir col·locar
aquestes tanques per evitar el pas de vianants per la vorera contigua a la façana
de l’edifici del Patronat Mercedes Torras.
El motiu era per manca de seguretat
davant un possible esfondrament.
Ha passat el temps i res ha canviat. Res
s’ha fet i tot està igual. Ni s’ha enderrocat allò que es va qualificar com a perillós d’enfonsament, ni s’ha procedit a
fer l’actuació complerta que s’hi hauria
d’haver fet i que el Govern anterior ja tenia
encaminada i al 2016 ja hauria començat:
la d’una nova construcció d’habitatges
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després d’apartar de nou la Creu Roja
Local és més que evident i només cal
desitjar que no ens n’haguem de lamentar
durant l’estiu.
El problema de l’edifici Mercedes Torres
de l’inici de la Riera segueix sense
solució mentre fa més d’un any que s’hi
mantenen les tanques (probablement les
pitjors que tenien a ma) per desviar el
pas de vianants, amb tots els perills que
comporta.
Una seguretat per cert, que també obliga a
mantenir tancat, per falta de manteniment,
una bona part del Parc Muntanya més
enllà de la zona de la Pèrgola.
Després de mesos de dir que PDC menteix i enganya, ara el Govern ha canviat

socials amb equipaments cívics a la
planta baixa. Mentre, es mantenen les
tanques per a vergonya dels caldencs i
es segueix jugant amb foc perquè molts
vianants opten per resseguir la vorera per
la calçada de vehicles per evitar la zona
tancada. Cal que el Govern no esperi

(per fi!) el pressupost municipal, i ha incorporat el superàvit d’anys anteriors perquè ja admet que són impossibles els
ingressos que havien fixat de la plusvàlua
del Colon i de la venda d’un terreny
municipal. El problema financer però
subsistirà i es comprovarà a final d’any
quan els ingressos i les despeses reals
no quadrin i es generi un important dèficit.
En definitiva: una mala gestió difícil d’entendre i justificar per molt que es parli de
problemes administratius (fals!) o dient
que “la culpa és dels d’abans” (encara
més fals!). Més aviat al contrari: ara, el
Govern diu que es gastarà més de 400mil
€ del superàvit d’anys anteriors que, ves
per on, mai es diu que en bona part,
també són dels temps “dels d’abans!!

més i actuï. No hi ha excusa que valgui!
Primer, assegurant de veritat l’edifici.
Segon, enllestint els projectes que calgui i
Tercer, mentrestant, canviant les tanques
per altres de més bon aspecte. És una
llàstima que pels qui ens visiten, aquesta
sigui la primera imatge rebin de Caldes!!

Joan Baró (PSC) enganya
als veïns de Torrevella
El passat 27 de juny va tenir lloc una
reunió de veïns de Torrevella amb el
regidor per a tractar diverses qüestions
de la via pública relacionades amb aquest
sector de Caldes. Naturalment el veïns es
van queixar de la manca de manteniment
de la zona.

Mai tanta
deixadessa
Ningú cuida les zones
verdes.
A finals de gener les dues empreses que
cuidaven zones verdes, parterres i demés
espais enjardinats van finalitzar el seu
contracte anual. El resultat, tant penós
com vergonyós salta a la vista. Més deixadesa que mai i l’aspecte del poble,
lamentable.
Això sí, Joan Baró (PSC) i l‘alcaldessa
Rosa Pou (ERC), han tingut la gosadia,
-que esperem ningú vingui a comprovar
per estalviar-nos d’un bon ridícul-,
d’incorporar Caldes dins el grup de
municipis que participen en la campanya
“Viles Florides” que consisteix en tenir el
poble el màxim de ben florit i enjardinat. A
qui volen enganyar? Sens dubte, un sarcasme més d’aquest govern!!
De raons per explicar el que està passant,
n’hi ha varies, però de fet es resumeixen
en una: la manca de previsió del govern
que, sabent que s’acabava el contracte
de les empreses de jardineria que venien
fent aquesta feina, només li calia renovar
contracte o convocar nou concurs per
adjudicar el servei a temps. Res d’això
s’ha fet, només a última hora i davant les
dimensions del desastre, s’ha contractat
una altra empresa per a que ajudi a la
Brigada durant l’estiu.“
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Els joves de
Caldes no es
deixen enredar
Castiguen la farsa política de
l’alcaldessa i no acudeixen a
les assemblees convocades.

Joan Baró, per sortir-se’n, no va dubtar
en enganyar-los, primer, dient que no
s’havia pogut renovar les empreses de
jardineria perquè “l’Estat havia canviat la
llei” (que és a cert, a partir del març, però
que no és motiu per a no fer contractes tal
i com l’Ajuntament ha fet en altres casos)
i afirmant després que ja s’havia iniciat el
procés administratiu per a fer-ho, quan la
veritat és que encara no s’havia fet res al
respecte (només cal entrar a la pàgina
web de l’Ajuntament i anar a la secció
d’Anuncis Oficials per a comprovar-ho).

El passat 20 de juliol, l’alcaldessa Rosa
Pou (ERC), el regidor de Joventut, David
Salvà (ERC) i el tècnic de l’àrea, no se’n
sabien avenir del buit evident amb que
el jovent de Caldes va castigar la seva
peculiar invitació a participar en una
assemblea que, suposadament havia de
servir per a preparar activitats i començar
a elaborar un Pla Jove que, cal recordarho, no fa ni un any el Govern Municipal
va aprovar directament, sense consultar
ningú, ni tant sols la resta de Grups Polítics, i molt menys, als propis joves.

Honestament pensem que no hi ha
justificació possible davant tanta incompetència. No pot ser que les persones
que ocupen els llocs de responsabilitat
a l’Ajuntament i que cobren per la seva
dedicació, no siguin capaços d’actuar correctament i preveure les solucions als
problemes amb temps suficient perquè
no siguin els ciutadans/es els qui acabin
pagant les conseqüències.

Res d’estranys doncs que aquests no
hagin donat cap credibilitat a la propaganda del Govern: No hi va anar ni UN!
I és que tots s’han adonat que, després
de dos anys sense actuar, actuar, ara el
Govern fa veure que se’n recorda dels
joves i els crida a una assemblea quan
sap que, de fet, no li queda temps per a
fer res, ja que al maig de l’any que ve hi
ha eleccions municipals i possiblement,
canvi de Govern.
Curiosament, demana al joves que participin, però alhora, sense consultar, ja els
diu que es traslladarà l’Espai Jove a un
lloc més cèntric sense especificar quin!
Fins i tot, Rosa Pou (ERC) es nega a dirho quan se li pregunta en sessió plenària,
davant els representants democràtics i la
ciutadania caldenca!!
El problema de l’Espai Jove no és
d’ubicació, sinó de continguts. Ha d’oferir
allò que els joves no poden trobar per si
mateixos quan es connecten a les xarxes
socials des de casa o des de l’escola.
L’Espai s’ha de dissenyar d’acord amb els
seus interessos, afeccions i necessitats,
no des de l’excessiu dirigisme dels polítics
locals actuals.
No obstant, un cop comprovat el fracàs
i superat la primer impacte, barreja d’incredulitat i sorpresa, de seguida va sorgir
el veritable tarannà que ha guiat i guia
l’acció d’alcaldessa i del regidor. “No importa, millor que no hagi vingut ningú, així

podrem fer el que vulguem...“ se’ls hi va
sentir dir mentre provaven de consolar-se
mútuament...
A partir de llavors, es tracta de fer veure
que tot va bé i que els joves participen
dels seus plans (els del Govern, no els
dels joves), enlloc de reconèixer que alguna cosa no s’està fent bé i buscar-hi solucions. És la vella/nova tàctica de sempre:
manipular i només dir el que interessa,
encara que no sigui del tot veritat.

Zona blava:
imprevisió al
límit
Els parquímetres s’espatllen cada dos per tres per
falta de manteniment

de la Regidoria de Via Pública, va decidir
acomiadar l’empresa responsable, sense
cap motiu aparent, més enllà del repetit
de que “no hi havia diners per res”.
Durant un temps, els parquímetres
han patit múltiples incidències que en
la majoria dels casos eren resoltes a
precari, gracies a la bona voluntat dels
responsables del control de la zona blava.
Uns responsables, per cert, que abans
eren dos i des de l’any passat només és
un, també per decisió del regidor Baró.
Ara, ja no hi ha bona voluntat que valgui.
Algunes màquines, senzillament ja no
funcionen, en alguns casos, per falta de
paper per imprimir els tiquets. La solució
del Govern va ser patètica: recobrir-les
amb bosses de brossa que, dos dies
després, van ser retirades.

La manca de previsió del Govern que
presideix Rosa Pou (ERC) sembla no
tenir aturador. Els parquímetres de les
zones blaves, o no funcionen o ho fan
parcialment i durant poc temps. El motiu,
sembla increïble, però és cert: per falta de
manteniment.

Es tracta d’una nova demostració del
desgavell que presideix l’acció del Govern
de Rosa Pou. A més del ridícul que suposa, aquest cas és especialment greu
perquè no s’ha d’oblidar que, malgrat els
caldencs poden aparcar gratuïtament, hi
ha uns 500 abonats que han pagat 80€ per
poder-hi estacionar durant l’any i que ara,
es poden sentir legítimament estafats. I
ja no diguem dels que han aparcat sense
tiquet i han rebut la corresponent sanció!

Poc després de començar el seu mandat
arrel de la moció de censura del gener
de 2016, Joan Baró (PSC) responsable

Incomprensible i inaudit. Especialment si
es te en compte que a més d’aquests 500
abonats que ja han pagat (uns 36mil €/

Explota la
policia!
El malestar fa temps era notori i ha anat
creixent. La Policia Local feia mesos que
acumulava disgust pels incompliments
del seu regidor responsable, Joan Baró
(PSC) en qüestions que es consideraven
bàsiques com per exemple les de renovació del seu vestuari, la dotació de material i l’extemporaneïtat d’algunes de les
seves ordres i de les d’algun altre regidor
i/o funcionari municipal.
A principis d’any, el Cos Policial no va
encaixar bé que no se’ls tingués en
compte en la negociació del conveni
col·lectiu que els treballadors municipals
varen mantenir amb el Govern Municipal
i que va acabar amb importants reconeixements dels quals, la Policia n’ha quedat
exclosa.

any), també hi ha la recaptació per tiquets
que l’any passat, segons xifres del propi
Ajuntament, va superar els 200mil €.
Com gosa algú argumentar que no hi ha
diners per un simple manteniment o per
pagar el sou de dos vigilants?? Els hauria
de caure la cara de vergonya pel ridícul
espantós a que sotmeten Caldes.

Després, la tensió ha anat pujant de to
amb diversos episodis de gestió conflictius, fins arribar a la presentació d’un
escrit signat per tots els agents, inclòs
el seu Cap, en el qual, entre d’altres
qüestions, expressen la seva negativa
a treballar hores extres, després que
fossin acusats de fer-ne massa i de fins
i tot provocar-les, amb baixes i absències
no justificades. Diuen, els agents, que
només faran les que l’alcaldessa ordeni
expressament i per decet.
L’escrit, de redactat duríssim, reitera la
queixa pels incompliments del regidor
Joan Baró i també sobre algunes accions
de la Secretaria-Interventora, a qui acusen d’incongruent pel seu paper en la
polèmica de les hores extres, ja que
actualment ella mateixa acumula les tasques dels ajuntament de Caldes i de Sant
Cebrià de Vallalta.

Especialment contundents són les seves afirmacions de que la Secretaria
manté “l’organització administrativa de
l’ajuntament en un CAOS TOTAL” i la
de que “possiblement algú s’hauria de
plantejar revisar l’autorització atorgada en
el seu moment” en clara al·lusió a l’alcaldessa, a qui l’escrit acaba demanant que
“adverteixi a la Secretaria que es limiti a fer
les tasques que li pertoquen i s’abstingui
d’atribuir-se funcions orgàniques amb
la Policia que excedeixen les seves
competències”.
És sens dubte un al·legat molt fort que
reflecteix a les clares que estem davant
una crisi sense precedents que no es pot
seguir ocultant.
No cal dir que pel PDC, la Policia Local,
mereix tot el respecte i que, a la vista del
que es planteja en els escrits, cal arbitrar
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