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La nostra candidatura  

Gent de Caldes, Gent per Caldes, Gent com tu

Elisabeth Segura i Gubern
Casada i mare de 
dos fills, compa-
gina la seva de-
dicació a l’Ajun-
tament com a 
regidora d’Urba-
nisme, Cultura, 
Ensenyament, 
Esports amb la de 
gestora immobili-

ària i dissenyadora de moda. Ha 
impulsat la nova programació cul-
tural i esportiva, els concerts d’es-
tiu i la commemoració del Combat 
de Caldes. Ha fet possible la re-
modelació de l’Escola Bressol i no 
ha parat fins que s’ha aconseguit 
rehabilitar una bona part del CEIP, 
quaranta anys després de la seva 
inauguració. Formació continuada 
en administració local en cursos 
impartits per la UAB i la ACM.

Marcos 
Blázquez 
García
71 anys, indus-
trial, membre de 
diverses associa-
cions de Caldes, 
durant els dar-
rers anys i en di-

ferents moments ha estat regidors 
Hisenda, Serveis Públics, Govern 
Local i Medi Ambient. Ha estat l’ar-
tífex de la renovació de l’enllume-
nat per estalviar i del canvi del sis-
tema de  neteja viària, de platges 
i de tractament de residus que ha 
resituat  Caldes per sobre la mitja-
na comarcal en recollida selectiva i 
rendiment per habitant.

Àngel Rusiñol Esteban
Ha estudiat tèc-
niques de venda, 
branding i marke-
ting de Ciutat a la 
UPF i altres cen-
tres superiors. 
Va treballar en 
el negoci famili-
ar de pastisseria 
durant més de 15 

anys i actualment combina la seva 
feina en un empresa de mobiliari 
de cuina amb la de regidor de Pro-
moció Econòmica, Comerç i Turis-
me. Ha fet possible que el nom de 
Caldes com a destinació turística 
sigui conegut arreu, ha impulsat 
promocions i iniciatives singulars i 
ha gestionat amb encert que Cal-
des disposi d’una Oficina de Turis-
me homologada i incorporada a la 
xarxa nacional.

Francesc Garcia Cuyàs
Nascut al Prat de 
Llobregat l´any 
1968, casat amb 
dos fills. És Cirur-
già i Adjunt de Ci-
rurgia del Hospi-
tal Germans Trias 
i Pujol des del 
2001 a més de 
Doctor en Cirur-

gia General i Digestiva. Membre 
de la Sectorial de Sanitat i Regidor 
en diferents àrees de competèn-
cia des del any 2008.  Actualment 
manté la activitat assistencial bà-
sica compaginant-la amb la Co-
ordinació General de les TICs del 
Sistema Sanitari i la Direcció de 
la Fundació TICSalut i en la seva 
responabilitat al front de l‘Àrea de 
Salut ha impulsat múltiples actua-
cions i campanyes, destacant les 
formatives, les preventives i la de 
Caldes, municipi cardioprotegit.

Mònica Serra 
Nieto
Nascuda a Grano-
llers, viu a Caldes 
des del 2000 i tal 
com ella mateixa 
va dir, ho fa “per-
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Joaquim Arnó 
Porras

Nascut a Caldes d’Estrac, 
casat i amb dos fills. Té 
la diplomatura post grau 
en Administració per l’ 
UAB, aula d’alts estudis 
electes. Màster en Go-
vern Local per la mateixa 
universitat. Des de l’any 
1995 i fins el 2007 va ser 
regidor per Convergència 
i Unió a l’oposició. L’any 
2007, va ser escollit Al-
calde. Des del 2008, és 
Vicepresident de la sec-
ció de Villas Termales de 
la Federación Española 
de Municipios y Provin-
cias i des del 2011 és 
president del “Consorci 
de Viles Termals de Ca-
talunya”. Participa habi-
tualment en conferències 

sobre termalisme en diversos certàmens i fires, exportant la Vila 
Termal de Caldes a arreu del món.

què pensa que no hi ha un lloc 
millor per viure i criar la meva fi-
lla”. És tècnica en Comerç Exterior 
i Direcció d’Operacions,  acumula 
més vint d’anys d’experiència en 
el mon empresarial, i des de fa sis 
mesos s’ha fet càrrec de la regido-
ria de Serveis Socials, impulsant 
encara més les tasques d’atenció 
a les persones del poble amb més 
necessitat i fomentant activitats 
dedicades a la Gent Gran. Actual-
ment està realitzant la Diplomatu-
ra de postgrau en gestió dels ser-
veis socials locals.

Joaquim Noya Rafecas
Veí de Caldes des 
de fa 56 anys, 
actualment em-
presari jubilat, 
va regentar amb 
èxit el cèlebre 
“Kim’s Bar” del 
Parc Maragall 
durant bona part 
de la seva vida 

professional. Actualment és mem-
bre de la Junta de l’Agrupació de 
Pensionistes i de la 3ª Edat i vocal 
del Patronat Mercedes Torres. Es 
presenta per primera vegada en 
unes eleccions municipals impul-
sat pel seu desig de contribuir a 
fer de Caldes un poble socialment 
avançat, modern i competitiu.

Maria Mercè Martínez Marcen
57 anys, casada 
i mare d’un fill, 
treballa des de fa 
42 anys en una 
empresa interna-
cional del sector 
de la cosmètica. 
És presidenta de 
l’Agrupació Local 
de CDC i de la 

Federació de CiU des de fa 4 anys 
i tanca la llista electoral perquè vol 
simbolitzar així el seu compromís 
amb la construcció del futur més 
immediat del nostre poble i també 
del nostre país.

Martí Dabàn Canaleja
67 anys, jubilat 
i escriptor. Col-
labora des de fa 
més de 25 anys 
amb una associ-
ació cultural com 
a conseller i tre-
sorer. També ha 
participat en di-
verses activitats 

culturals a Caldes. Es presenta 
per primer cop amb la voluntat de 
contribuir al progrés i millora del 
conjunt dels caldencs amb hones-
tedat, compromís i dedicació. Es 
membre actiu de la Comissió de la 
Cavalcada dels Reis.

Josep Lluís Fernàndez 
Fernàndez

Nascut a Lugo a 
l’any 1967. Ca-
talà d’adopció, 
porta més de 
42 anys vivint a 
Catalunya, els 
últims 16 anys 
a Caldes. Casat i 
amb un fill d’11 
anys. Màster en 

Direcció de Restaurants i Hotels, 

la seva trajectòria professional 
sempre ha estat lligada al món 
de la Restauració Organitzada. 
Apassionat per la seva família i 
amic dels seus amics, convençut 
de que la millor manera de fer 
política municipal és que aquesta 
sigui transparent, honesta, par-
ticipativa i propera al ciutadà. És 
membre actiu de l’Associació de 
Pescadors i de la Comissió de la 
Cavalcada dels Reis.
 

Josep Maria Casal i Lacostena
69 anys, casat 
amb dos fills i dos 
nets, ara jubi-
lat, és enginyer, 
màster en màr-
queting interna-
cional i ha es-
tat soci-director 
d’una empresa 
de consultoria. 

Viu a Caldes des de fa 12 anys i 
durant aquest temps s’ha compro-
mès en el teixit associatiu local. 
Membre actiu de l’ANC de Caldes 
i de l’Associació de la Gent Gran, 
considera que avui en dia hom no 
pot restar aliè a la transformació 
del país i de la societat.
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Un nou Parc Maragall

Que el Parc és un senyal d’identitat caldenc des de 
fa més de dos-cents anys és inqüestionable. Què ha 
conegut diverses etapes i fisonomies, també. Al 1829 
s’hi va construir una de les primeres pistes de tennis de 
terra batuda de l’estat espanyol, i a la segona meitat 
del segle passat, la “bolera” va aconseguir fama inter-
nacional. També el golf i els “cavallitos”, el “Vilmar” i el 
“Kim’s” entre d’altres.
A finals dels 90, el govern socialista li va donar la seva 
estructura actual, després que als 80, s’enderroqués 
el menjador de l’hotel Colon que sobrevolava el pas de 
vehicles que abans enllaçava els dos passejos. Una es-

tructura, la dels 90, que gairebé en la seva totalitat va 
venir condicionada per l’omnipresent Hotel Colon i que 
va comportar també la desaparició de l’antiga Plaça de 
les Barques substituïda pel recorregut de vianants que 
serveix d’espaiós accés al hotel i balneari actuals.
Malgrat s’hagin millorat les condicions de l’entorn, amb 
la passera de fusta sobre el Bassiot que ha eliminat les 
pudors de les clavegueres que durant anys es van man-
tenir a cel obert, i també amb la ubicació ben delimita-
da d’espais infantils, el cert és que el disseny modular 
dels serveis i establiments no ha acabat de funcionar, 
com tampoc ho fan les dues terrasses adjacents que, 
en comptades ocasions, acullen algun que altre espec-
tacle o festa, i res més.
CiU porta temps darrera la idea de remodelar aquest 
espai. Des de fa mesos es mantenen reunions amb els 
titulars dels negocis instal·lats i també amb veïns i en-
titats del poble i tothom està d’acord en que el Parc 
necessita una renovació. També ho han dit, per activa 
i per passiva, els tallers de participació del nou POUM 
que s’està redactant.
Nova definició dels usos i dels espais, possible canvis 
d’ubicació dels serveis, la millora de les dotacions i la 
potenciació de les activitats socials, esportives i ciuta-
danes seran els eixos de la renovació que es portarà a 
terme en els propers mesos si CiU aconsegueix la con-
fiança majoritària dels ciutadans.
Aquest és un altre dels compromisos de CiU amb els 
caldencs i caldenques.
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Platges accessibles, netes i atractives

El retorn dels espigons, necessa-
ri per retenir la sorra que ara es va 
escapolint, condicionarà l’aspecte de 
les noves platges de Caldes. Estem 
convençuts que retornarà l’encant 
que abans tenien i permetrà obrir 
un nou ventall de possibilitats que, 
si som capaços entre tots de fer-ho 
bé, pot significar l’empenta definitiva 
que necessita el nostre front marí-
tim per a consolidar-se com un dels 
atractius més importants del nostre 
municipi.
El projecte de CiU és basa, efectiva-

ment, en aquest retorn i en dotar-lo 
d’accessibilitat, recorregut per a via-
nants, equipaments i serveis públics. 
Això permetrà dimensionar molt mi-
llor les platges actuals tot dotant-les 
de millor accessibilitat i majors do-
tacions. creant, entre d’altres, zones 
lúdiques d’esbarjo i de pràctica es-
portiva. 
La consolidació i ampliació de la con-
cessió administrativa de tota la zona 
de la Varada a la Platja de les Bar-
ques que l’Ajuntament ha aconseguit 
del Departament de Costes, ja va en 

aquesta línia. Ara té la consideració 
de zona portuària que abans no tenia 
i per tant, s’hi podran fer activitats 
que abans no eren possibles. 
CiU potenciarà les pràctiques nàuti-
ques de la futura Escola del Mar que 
s’hi bastirà en col·laboració amb les 
entitats que ja hi tenen un important 
protagonisme, com són l’Associació 
de Pescadors i la Creu Roja del Mar. 
Com ja hem dit en anteriors ocasi-
ons, Caldes i el mar formen un bino-
mi impossible de destriar i que ens 
proposem potenciar.
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Mòdul Platja núm. 3: recuperat !

En aquests moments es troba en 
fase de licitació després d’anys de 
lluita, però només la tenacitat i per-
severança de l’alcalde Joaquim Arnó 
ha fet possible, primer que no s’en-
derroquessin els quatre que hi havia 
i segon, que ara es pugui reconstruir 
el que falta.
A l’accedir a l’alcaldia al 2007, Arnó 
es va trobar que la Demarcació de 
Costes obligava a l’enderrocament 
dels quatre mòduls de la platja, atès 
que el període de concessió de 20 

De programes, promeses i bones intencions

Com sempre passa quan les eleccions truquen a la porta, els candidats i les candidatures s’esforcen en presen-
tar el millor de cada casa. A part de les qualitats dels qui tenen la valentia de figurar a les llistes, normalment  
s’inclouen en els respectius programes propostes, proclames, afirmacions i negacions de tota mena.
Deixant molt clar que la bona voluntat i els bons propòsits es donen per suposats , no estaria de més que els 
candidats i candidates fessin un esforç per actualitzar la seva informació sobre l’estat i el perquè de les 
coses per evitar proposar allò que ja s’està fent o per anunciar propostes impossibles.
Igualment seria desitjable que no es perdés de vista el caràcter local de les eleccions del 24 de maig 
i s’evités la generalització de les propostes i la seva manca de concreció. Els veïns i veïnes de Caldes han de 
poder triar entre opcions polítiques que diguin les coses pel seu nom, que es comprometin en actuacions con-
cretes i que a més de fer un llistat de problemes  diguin com i quan els resoldran.
I és que a vegades sembla que no es tingui en compte que tot el que es fa o es vol fer, comporta o 
comportarà un cost i que en el cas que ens ocupa, el de la gestió d’un ajuntament, els recursos i fonts de 
finançament són extraordinàriament limitats. O que en l’organització administrativa del nostre país hi ha 
qüestions que no són de competència municipal per molt que afectin el dia a dia dels ciutadans.
Sí, ja sabem que quan es diu això, la resposta immediata dels qui no defineixen ni concreten es invocar la 
il·lusió, la imaginació i la capacitat de gestió –la seva, és clar–. I és aquí on novament el ciutadà, que sí que 
coneix els problemes concrets que l’afecten, es pregunta el perquè no se l’hi ofereixen respostes concre-
tes en lloc de fiar-ho to a la imaginació dels candidats. 
En ple segle XXI, on tot se sap o es pot saber, on la informació circula lliurement per internet i les xarxes 
socials, ja no hi ha espai polític per els xecs en blanc. S’ha de dir les coses pel seu nom i els qui es volen 
dedicar a la cosa pública han de “mullar-se” en les respostes més que no pas en les preguntes.

anys (1986-2006) s’havia sobre-
passat amb escreix i no hi havia cap 
possibilitat de pròrroga ni renovació. 
Arnó, primer va aconseguir aturar 
l’enderroc i després va demanar una 
nova concessió pels quatre mòduls 
(febrer 2009) que de seguida es va 
veure escapçada amb el nº3, el de la 
punta dels Tres Micos, perquè, al ser 
una nova petició, s’havien d’adaptar 
a la normativa de la Llei de Costes 
sobre la distància mínima entre mò-
duls. Per això, la concessió que es va 

atorgar al 2010 només va afectar als 
altres tres mòduls
Després, Arnó ha persistit en la ne-
gociació a tres bandes entre la De-
marcació de Costes, la Direcció Ge-
neral de Ports i el propi Ajuntament, 
fins aconseguir que el mòdul nº 2, el 
que hi ha a la Platja de les Barques, 
fos inclòs dins la zona portuària de 
la Varada i per tant desaparegués el 
problema de la distància entre mò-
duls i el nº 3 passés a ser viable.
El resum és fàcil. Caldes ha tingut 
4 mòduls durant vint anys. Al 2010 
Costes només en va renovar tres 
perquè un no estava la distància 
adequada, però Arnó es va compro-
metre a recuperar el que faltava. 
Ara, Caldes torna a tenir-ne quatre 
perquè un és concessió de Ports de 
la Generalitat i tres són de la Demar-
cació de Costes. 
Ha costat, però bé està el que bé 
acaba. Enrere queden les acusacions 
gratuïtes i falses que en el seu dia 
es van proferir contra CiU i Joaquim 
Arnó. El temps i la tenacitat de l’al-
calde han posat les coses al seu lloc, 
com a mínim fins al 2025, data en 
que s’acaben les concessions i que si 
és vol, caldrà renovar. 
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Tard o d’hora, el viaducte fora !!
Quan fa poc més de seixanta anys ens el van enco-
lomar a canvi d’un grapat de fanals que il·luminaven 
la Riera per sobre els fulls dels arbres i deixaven les 
voreres a la penombra, ningú va gosar aixecar la veu 
en contra. Quatre pintades de quatre “eixelebrats” i 
para de comptar. Sens dubte, eren altres temps i al-
tres prioritats.
Ara però, quan està en discussió la definició de la mo-
bilitat del conjunt del Maresme, l’opció de desviar el 
trànsit de la N-II que avui passa pel viaducte es dibui-
xa en l’horitzó com una possibilitat real. Si la majoria 
de vehicles te una alternativa, el viaducte deixa de 
ser indispensable per travessar Caldes, i si és així, 
derruir-lo i dissenyar una variant passant per l’actual 
autopista, passa d’utopia a realitat.
Fa pocs mesos, J.Baró (PSC) reclamava públicament 
l’enderroc. Ho celebrem perquè pensem que és una 
qüestió de poble i no de partits. 
CiU ja ho va demanar al 1995 i sempre ho ha incorpo-
rat als seus programes electorals. Durant anys però, 
la reacció del PSC local, ha estat més de burla que 
d’una altra cosa. Només va canviar quan, amb CiU al 
govern municipal, es va afegir a la petició d’enderroc 
que va fer l’Ajuntament aprovant mocions que vam 
enviar a totes les administracions implicades. 
Ara ho tornarem a fer. Demanarem que qualsevol so-
lució que es plantegi per la mobilitat al Maresme in-
clogui sempre la gratuïtat de l’autopista i la supressió 
del viaducte de Caldes.
Igualment com ha passat amb el retorn dels espigons, 
a vegades, els somnis es fan realitat i aquest dos, els 
dels espigons i el de la supressió del viaducte, CiU de 
Caldes els porta al seu carnet d’identitat des de fa 
molts anys !!!!!

Segueix-nos a 

facebook:  CiU Caldes d’Estrac            
twiter: @ciucaldestrac

web:  CiU – al Portal Entitats del web Ajuntament  
(http://www.caldetes.cat)



Canviant per millorar
Enllumenat sostenible a nivell europeu
Igual com han fet les principals ciutats i pobles d’Euro-
pa i alguns de Catalunya, en els darrers anys Caldes ha 
renovat el 70% de l’enllumenat públic, col·locant bom-
betes de menor consum i instal·lant equips intel·ligents 
de regulació que permeten reduir la intensitat durant 
les hores nocturnes. Així, a l’hivern, entre les 12 i les 
6,  automàticament es redueix el 50% de la intensitat 
dels fanals  i a l’estiu a partir de la una. D’aquesta ma-
nera s’estalvia un 70% de la factura elèctrica i a més, 
els equips instal·lats permeten graduar la lluminositat 
punt a punt i incrementar-la allà on faci falta per causa 
justificada.

Després que al 2007 passés a ser de titularitat pública 
per iniciativa del govern de CiU, s’ha reconstruït l’ermita 
i s’ha condicionat tot el recinte, pintant els nínxols 
i reparant els més antics. També s’ha reconstruït la 
tanca exterior que dóna al Parc de la Ginesta i s’han 
canalitzat les aigües pluvials per mirar de garantir 
l’estabilitat de tot el terreny.

Esport a primera línia de mar
Nova ubicació de les pistes de petanca, esport popular 
de llarga tradició a la nostra vila. Abans les pistes eren 
a la zona de la Ratlla, a l’extrem del terme municipal, 
res a veure amb l’emplaçament actual a la platja, amb 
pistes ben condicionades i amb els serveis necessaris 
a l’abast.

Seguretat al recorregut escolar fins 
l’institut “Sot del Camp”
No sense esforç i insistència, el govern de CiU ha fet 
possible que la Diputació de Barcelona actués a la 
carretera de la seva titularitat i habilités un pas de 
vianants i una àmplia vorera amb mesures de protecció 
per tal de protegir el trajecte que els alumnes de Caldes 
fan cada dia fins l’institut sigui el més segur possible.

El cementiri és municipal i s’han millorat 
les instal·lacions


