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El necessari (i recomanable)
debat de les idees i propostes

Aquest passat dimecres 13 de

maig ha tingut lloc el debat
que abans de cada elecció organitza la televisió comarcal que
es pot veure a les llars caldenques. En efecte, el candidat socialista Joan Baró i el nostre, Joaquim Arnó van tenir oportunitat
de confrontar propostes, idees i
projectes. Només eren ells dos
perquè al ser una televisió pública qui organitzava, s’havia de
cenyir al que la llei estableix de
que només hi poden participar
els partits que ja tenen representació a l’Ajuntament.
ERC no hi va assistir per aquesta
raó, tot i que havia tingut oportu-

nitat de participar-hi si ho hagués
demanat a la Junta Electoral, ja
que aquesta ho hagués acceptat
si els altres partits hi estaven conformes, qüestió aquesta que ja es
va posar de relleu en sentit positiu a la reunió que els partits van
mantenir fa uns dies per repartir
els espais de publicitat al carrer.
Al començar al debat televisiu, el
candidat de CiU, Joaquim Arnó,
va explicar aquests fets i va proposar que el debat a tres bandes tingués lloc la darrera setmana de la campanya electoral
a la Sala Cultural de Caldes,
amb accés públic i amb totes les
garanties necessàries. Ràpida-

ment, Baró va acceptar el repte
i van quedar en traslladar-ho al
partit republicà.
Estem a l’espera de resposta.
Per la nostra part no quedarà.
Pensem que seria un molt bon
exemple de normalitat democràtica que per primera vegada en
molts anys es pogués realitzar
aquest debat sense problemes i
que els ciutadans caldencs poguessin escoltar de viva veu les
propostes, els arguments, els
pros i els contres dels candidats
per poder tenir així més elements
a l’hora de decidir el seu vot.
Esperem que sigui possible d’una
vegada per totes !!

Podeu veure el debat per internet accedint al canal “CiU Caldes” i també al web de la televisió m1tv

Segueix-nos a
facebook: CiU Caldes d’Estrac			
twiter: @ciucaldestrac
web: CiU – al Portal Entitats del web Ajuntament
(http://www.caldetes.cat)
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El festival de música de Santa
Florentina es trasllada a Caldes
Per la seva indubtable transcendència
reproduïm íntegra la nota de premsa
que ha publicat l’Ajuntament de Caldes i
que ha tingut ampli ressò als mitjans de
comunicació.

transportant des de les zones d’aparcament del
pàrquing N-II, esplanada i altres. Està previst que
la pròpia entitat organitzadora es faci càrrec de
l’adequació de les instal·lacions i de tota la logística que porta implícita cada concert o representació que inclou la venda anticipada d’entrades
a “TicketMaster” igualment com en les anteriors
edicions.
El Festival, que cedirà els seus beneficis a la Fundació Clarós, s’iniciarà el dissabte 11 de juliol
amb el recital líric de la soprano russa Katerina Tretyakova que acudirà a Caldes després de
la seva tanda de representacions a tota Europa
acompanyada del reconegut tenor Carlos Cosías i
Ricard Estrada al piano. Un concert aquest, que
es celebrarà a l’Església Parroquial, espai que
també acollirà alguns dels concerts.
De fet, el debut a la carpa del Parc Muntanyà,
no serà fins el cap de setmana següent, 17 i 18
de juliol, amb dues representacions de la famosa
òpera “Carmen” de Bizet, amb 30 músics, 15
veus i 12 cantants. Després, el Festival oferirà
fins un total de 12 espectacles més durant els
mesos de juliol i agost, alguns de tan destacats
com el del recent creat Ballet Rus de Barcelona
“Elogi a la dansa” amb Daniel Blanch al piano i
Kalina Macuta al violí, el “Clàssics de pel·lícules” de l’Orquestra de Cambra de París dirigida
per Horts Sohm o l’actuació destacada del Cor
del Gran Teatre del Liceu, un “Concert Americà” amb tres sopranos o la Gala de Tenors.
Està previst que més endavant, a meitat del mes
de juny, es presenti oficialment tot el contingut del
Festival i es donin a conèixer més detalls de l’organització dels espectacles i de les activitats complementàries que es pensen portar a terme amb
col·laboració amb entitats i comerços locals.

D

urant 16 anys i 120 representacions, el cicle de concerts i representacions de música clàssica ha tingut lloc al Castell de Santa Florentina
a Canet de Mar, aconseguint un molt ampli i
reconegut prestigi a nivell fins i tot internacional. A partir d’aquest estiu, gracies a les gestions
de l’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó, oferint espais adients, els concerts es faran al Parc de Can
Muntanyà.
Fa dos anys, el castell que durant tant temps havia
acollit el festival, va canviar de propietaris i els
nous no van voler que seguís. Per això, Carlos
Hartmaan, el promotor i organitzador del certamen, no ha dubtat en acceptar l’oferiment de l’alcalde i el passat 12 de maig van signar el conveni
de col·laboració que oficialitza el trasllat.
La signatura però, ha estat l’últim dels actes previs perquè les negociacions per establir els detalls tècnics, logístics i econòmics han durat mesos, com ho demostra la imatge de l’audiència
amb el President de la Generalitat, Artur Mas,
per presentar-li el canvi d’ubicació i demanar que
mantingui el suport financer que fins ara ja s’havia
atorgat anualment al Festival.
La nova ubicació serà a la part alta del Parc
Muntanyà on s’instal·larà una àmplia carpa que
cobrirà escenari i espectadors i que permetrà incrementar el seu nombre fins la ratlla de les 500
butaques. Espectadors que hi accediran amb
un sistema d’autobús llançadora que els anirà
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La tarja ciutadana: VIP-Caldes
J

a fa temps que s’estudia i en
els propers mesos pot ser una
realitat que CiU impulsarà decididament si els ciutadans ens fan
confiança. Es tracta de la posada
en circulació de la tarja ciutadana
“VIP-Caldes” (nom provisional)
que es repartirà gratuïtament
entre tots els vilatans que la podran utilitzar per a les tasques
administratives i activitats de
l’Ajuntament, però també amb
els comerços, serveis i establiments que s’hi adhereixin.
La idea és molt senzilla. Estem
parlant d’una tarja magnètica
individualitzada (de l’estil de
les targes de crèdit, per entendre’ns) , de perfils definits com
poden ser els de residents, estudiants, pensionistes, menors,
etc., que permetrà realitzar totes

les operacions i gestions que
pertoquin al ciutadà que la tingui.
Des del pagament d’impostos o
taxes, la prestació d’ajuts i beques, l’accés al wifi, al correu
electrònic i l’expedició de documents, fins l’aplicació immediata
dels abonaments o bonificacions que apliqui l’Ajuntament per
aquelles qüestions que es preveuen a les Ordenances Municipals.
També servirà per accedir al Balneari Termal, al Transport Públic,
a la Biblioteca o l’Arxiu, per adquirir entrades pels actes i activitats que s’organitzin com poden
ser la Festa Major, l’Estiu Cultural, etc, per a les activitats pròpies del Complex Poliesportiu i
també per participar en cursets,
seminaris i altres actuacions que
es portin a terme al llarg de l’any.

Igualment, mitjançant convenis
de col·laboració, també es podrà
utilitzar per participar en les promocions i descomptes que puguin portar a terme els comerços
i entitats de la vila.
L’objectiu final d’aquest projecte
no és altre que el de la simplificació dels tràmits burocràtics
i de facilitar l’accés als serveis
públics i del municipi per part
dels ciutadans. Des de CiU pensem que a més, amb aquesta
iniciativa es fomenta la implicació ciutadana i el sentit de
pertinença, i que a més, pot tenir un efecte multiplicador de
les activitats i també pot ser molt
útil de cara la promoció econòmica del teixit comercial i de
serveis de Caldes.

CiU Caldes:
Canal propi
a YouTube

			

CiU ha creat el seu propi canal d’imatges i
vídeos a internet. S’hi pot trobar tot el material
audiovisual sobre la candidatura i la campanya,
permanentment actualitzat.
https://www.youtube.com/channel/UCsbB_miXqUcMNSpJc_1mJ9w?view_as=public
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CiU es compromet a treballar per l’Estat català
L’alcalde i candidat de CiU firma un document amb l’ANC, que
inclou promoure un govern municipal de majoria independentista

Joaquim Arnó, en representació de la candi-

datura de CiU, ha firmat un compromís amb
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) en el
qual es compromet a treballar per un Estat
català si repeteix com a alcalde de Caldes.
El text, també preveu la continuïtat del municipi a l’Associació de Municipis per a la Independència.
Un segon compromís és que des de l’Ajuntament de Caldes es promourà que les eleccions del 27 de setembre tinguin un caràcter

plebiscitari, i també que es prenguin decisions si es configura una majoria independentista al Parlament: “Proposarem que el
nostre alcalde o alcaldessa al capdavant, es
posi a disposició del govern del país per tot
el que consideri oportú en la gestió de la
constitució de l’Estat català”.
Finalment el text signat també inclou la referència a “facilitar l’elecció com alcalde o
alcaldessa d’una de les llistes que i cloguin
aquests punts”.

El programa del PP
o el compendi de
l’absurd (amb injúries
i mentides incloses)

A

quests darrers dies hem assistit a la irrupció en campanya
de la llista fantasma del Partit
Popular, ja que igual com han fet
en altres municipis, quasi tots els
seus integrants no són del poble
ni el coneixen. Només els dos primers són de Caldes, pressumptes
agressors d’un regidor i en espera
de judici, això sí.
Tots els partits tenen dret a plantejar les propostes que considerin
oportunes però hi ha uns límits
que no s’haurien de traspassar si
no es vol caure en el ridícul. Tampoc s’hi val dir mentides ni difamacions, i pel que hem vist, el
programa del PP que s’ha repartit,
en va ple. De moment, CiU ja l’ha
posat a disposició del seu departament jurídic per a que procedeixi en conseqüència.
Per exagerades i falses, potser ni
caldria replicar-les, però per higiene democràtica en fem un breu
recull: a l’Ajuntament de Caldes
no hi ha càrrecs de confiança,
tampoc es mengen mariscades,
ni es pot reduir en 700 mil € el
pressupost de personal com proposa el PP, sense fer fora a com a
mínim, a la meitat de la plantilla.
Tampoc es poden fer ni una mínima part de les seves grans
promeses si a més es redueix la
fiscalitat en els percentatges que
citen. Pel cap baix, si s’apliqués
tot el que diuen, els ingressos
baixarien més de 400 mil € més,
amb la qual cosa, una bona part
dels serveis que ara es presten
s’haurien de deixar de fer. Ahh ! i
asfaltar la Riera costa pel cap baix
un milió d’euros.
No és cert el sou que atribueix a
l’alcalde (és la mentida recurrent
de cada elecció). La xifra que cita
precisament és la que li tocaria
cobrar a l’alcalde de Caldes si
s’apliqués la Llei Montoro, la del
ministre del seu partit. La veritat,
és que l’alcalde, abans amb el PSC
i ara amb CiU, amb dedicació exclusiva, cobra bastant menys.
N’hi ha més, moltes més, però no
les replicarem totes. No els farem
el “caldo gros” com és diu col·loquialment. I demanaríem que els
altres partits tampoc els hi fessin.
És el mínim que es pot fer i demanar en casos com aquest.
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Programes de govern:

conèixer, comparar, triar, votar
El dia 24 els caldencs hauran de decidir mit-

és un document sensat, ponderat i realista,
se’ns pot acusar –amb raó !- de no ser objectius, però és la veritat. Si diem que es basa en
l’experiència i en el coneixement de la realitat
del municipi i de la seva gent , també se’ns
pot titllar de prepotents, però resulta que és
cert. Si argumentem que els seus continguts
són perfectament assumibles i realitzables en
base l’estructura financera i administrativa de
l’Ajuntament, també se’ns pot dir que això ho
diuen tots, però resulta que és així.

jançant el seu vot quina o quines formacions
polítiques obtenen la seva confiança majoritària per a formar el govern municipal. Ho faran en consciència triant entre les opcions que
se li presenten i que aquests dies els bombardegen amb abundant i divers material de
propaganda, els saluden amb somriures dels
candidats d’orella a orella i els prometen quasi
tot el que es pot prometre (i el que no) a canvi
del seu vot.
No obstant, hi ha un aspecte que de moment
està quedant molt en segon terme i del que
amb prou feines se’n parla: el respectiu programa de govern. Un programa que se suposa
és el manual d’objectius, propostes i comportament s que haurà de guiar l’actuació d’una
determinada candidatura si li toca governar.
Per ara, tres dels quatre partits que es presenten a les eleccions ja l’han fet públic. El
quart, potser espera els darrers dies o potser
és que encara no el te a punt, però de moment es limita a fer córrer eslògans i frase
ben intencionades, que diuen molt, però no
concreten res.
Si diem que el programa de govern de CiU

En definitiva el que volem és que els caldencs
i caldenques coneguin bé el nostre programa
i comprovin que no els enganyem quan diem
el que diem. L’estem explicant als actes, a les
xarxes socials, a la revista i també casa per
casa. Però alhora, també ens agradaria molt
que s’estudiessin els de les altres formacions, que comprovin el que diuen i com ho
diuen, i que els comparin amb el nostre. Si
de veritat ho fan, estem convençuts de que
tenim força possibilitats que acabin confiant
amb nosaltres, i si ho fan, segur que no els
defraudarem. És la nostra promesa, el nostre
repte i el nostre compromís !!!

Servei gratuït per que puguin votar les
persones amb dificultats de mobilitat
(Noticia publicada al web de l’Ajuntament d’interès pels veïns i veïnes)
El proper diumenge 24 de maig, dia d’eleccions municipals, el col·legi electoral del municipi en
col·laboració amb la Creu Roja de Caldes d’Estrac, posarà a disposició de la ciutadania un servei gratuït d’ambulància per facilitar el desplaçament des del domicili fins al col·legi electoral
a totes aquelles persones amb dificultats de mobilitat de manera que tothom pugui exercir el
seu dret a vot amb comoditat.
Els interessats en aquest servei l’hauran de sol·licitar entre els dies 18 i 23 de maig a la Policia
Local (telèfon: 629 359 359) o bé a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà ( telèfon 93 791 00 05) .
També es podrà demandar el servei en aquesta adreça electrònica: ajuntament@caldetes.cat
El servei d’ambulància serà en horari de matí de 10:00 a 13:00 hores.
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Compromís amb el Pont del Sergent:
farem la passera per a vianants

É

s una vella aspiració dels veïns
de la zona que quan plou i baixa
la riera del Gorg queden incomunicats. Fins ara no ha estat possible
fer-la per raons pressupostàries
però per l’exercici proper de ben
segur ja li haurà arribat l’hora.
Es tracta de construir una passera
o pont de vianants que enllaçarà
el carrer Pont del Sergent amb la

carretera de Sant Vicenç, i que permetrà salvar la torrentera. Tindrà
el punt de partida a la vorera del
carrer i seguirà en forma de rampa fins arribar al nivell del forjat de
la terrassa que cobreix la riera per
després enllaçar amb la vorera de
la carretera de Sant Vicenç.
Els estudis tècnics i de viabilitat
ja estan fets i només cal dispo-
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sar de la partida pressupostària
necessària. CiU es compromet
a fer-la el més aviat possible i
amb aquesta finalitat, si governa
l’Ajuntament, es reunirà ràpidament amb els veïns per acordar
els terminis i les condicions de
les obres que, es suposa no durarien més de dos mesos.

Canviant per millorar
La despesa social s’ha
multiplicat per 7
Des dels escassos 22 mil € de l’any
2001, fins els més de 166 mil del
2014, passant pels més de 200 mil
dels anys de major incidència de la
crisi, l’atenció social ha disparat el seu
pressupost per atendre les necessitats
més bàsiques dels ciutadans. Des de
l’Àrea de Serveis Socials que compta
amb un equip de professionals de
primer nivell que s’ocupen d’atendre
i facilitar recursos es porta a terme
una important tasca d’ajut que sovint
compta amb el suport d’altres entitats
locals com la Creu Roja, Càritas, la
Parròquia, el Patronat Mercè Torres i
alguna més. També des de les àrees d’Ensenyament, Salut i Esports s’han habilitat partides especials
per atendre altres necessitats bàsiques com les beques de menjador, d’estudi, de transport escolar i
campanyes de vacunació i formació.

Les entitats de Caldes actives com mai
Quedi clar que no és mèrit nostre sinó de cada
una de les entitats i associacions de Caldes que
porten a terme les seves activitats pròpies.
Això sí, des del Govern de CiU sempre se’ls ha
procurat facilitar la tasca i se’ls ha aplanat el
camí sempre que ha estat possible. Ja sigui amb
aportacions econòmiques, suport administratiu,
suport logístic i habilitant nous espais com per
exemple els del nou Magatzem de la Brigada i el
que pretenem posar en marxa al local annex del
Complex Poliesportiu. Segons el recompte que
hem pogut fer repassant l’hemeroteca, han estat
un promig de 200 activitats públiques a l’any
(més de quatre a la setmana) que donen fe de
la vitalitat i empenta del nostre teixit associatiu.

Reparacions i reposicions constants a la
via pública
És cert que no es pot abastar tot, però deunidó la
tasca que durant aquests darrers anys s’ha portat
a terme de petites obres de reparació, substitució
i millores tant a la via pública com als principals
equipaments públics. En citem només uns quants:
tancament parcs infantils per seguretat i higiene,
reposició estàtua Joan Maragall, reparació Pessebre
Monumental, mur carretera Sant Vicenç (costat
Escales Fondo), reposició balustrada Passeig
Anglesos, Servei Deixalleria mòbil, Espai lúdic Gent
Gran a la Bassa, Remodelació “La Fabriqueta”,
Rocòdrom, Tancament retràctil piscina, vorera
entrada vehicles N-II, Caseta Creu Roja i zona
varador, carrer Mercè, reposició ferm i entrada a
l’esplanada, accessos platges mobilitat reduïda,
nous panels informatius, molts altres, alguns dels
quals ja s’han citat en anteriors comentaris.

NOTA: Per respectar el dret de la pròpia imatge i evitar el seu ús polític,
només reproduïm fotos genèriques
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Sí a Caldes,
Sí als nostres candidats

M
oltes gràcies a tots els qui vau
assistir. Veritablement feia goig veu-

re la Sala, plena a vessar. Demanem disculpes als qui no vau poder
seure. Ens sentim molt commoguts
pel vostre recolzament. També
pel que hem rebut dels qui no vau
poder venir. Sabem que l’horari de
dissabte vespre era difícil per conciliar tasques i obligacions amb el fet
d’acompanyar-nos. Gracies de nou a
tots i a totes !!!!!

Vam presentar els candidats, que
són gent de Caldes que volen tre-

ballar per Caldes i també els eixos
principals del nostre programa de
govern. Un programa basat en propostes concretes que ja fa dies anem
explicant i que seguirem fent-ho, perquè pensem que els veïns i veïnes
de Caldes tenen dret a saber el
què, el com, el quan i el perquè de
les propostes.
El més important però és que el
nostre programa és en positiu.
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No va contra res ni contra ningú. Ho
vam dir i ho seguirem dient: per nosaltres Caldes és el que importa. Per
això, estem convençuts que si treballem junts, tots sumem i és aquí, en
aquesta feina on ens trobareu.

Sí a Caldes!, sí a la seva gent!!
El Programa de Govern complert es pot
consultar al web CiU al Portal Entitats del web
de l’Ajuntament.

