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PARLEM-NE

ELECCIONS MUNICIPALS 27 DE MAIG 2007

S’ha iniciat una nova legislatura: els resultats electorals del passat 27 de maig van servir per a renovar la majo-
ria absoluta per part del grup municipal d’ERC de Calldetenes, encara que no tan còmodament com s’esperava ini-
cialment. A destacar la irrupció de la candidatura Poble en Marxa Independents per Calldetenes, i el discret paper
del nostre grup municipal de CIU i Independents de Calldetenes. Els resultats electorals que van tenir lloc el pas-
sat 27 de maig al nostre poble van ser els següents:

• El grup municipal d’Esquerra Republicana va aconseguir 655 vots (el 54,86% dels vots), xifra que li ha reportat
6 regidors. En les anteriors eleccions de l’any 2003 havia aconseguit 8 regidors.

• El grup de Poble en Marxa va aconseguir 291 vots (el 24,37% dels vots), xifra que li ha permès aconseguir 3
regidors. La força política de Poble en Marxa era la primera vegada que es presentava, és a dir, ha passat de no
tenir representació a l’ajuntament a tenir 3 regidors.

• El grup municipal de Convergència i Unió i Independents de Calldetenes va aconseguir 225 vots (el 18,84 %), xifra
que li ha permès aconseguir 2 regidors. En les anteriors eleccions de l’any 2003 havia aconseguit 3 regidors.

GRÀCIES PEL VOSTRE RECOLZAMENT I PER LA VOSTRA CONFIANÇA

Volem donar les gràcies a totes les persones que heu confiat en el nostre esforç, en les nostres idees que us vam
transmetre en el programa electoral, i que heu dipositat en nosaltres la vostra confiança. Encara que no hem acon-
seguit els resultats que esperàvem, ens mantenim ferms en les nostres idees i en el nostre programa. Volem tre-
ballar en positiu, apropar-nos a les persones, respectant l’opinió de tots, però també respectant el nostre progra-
ma i la vostra confiança. El nostre compromís d’informar i treballar pel poble es mantenen plenament en vigor.
Prova d’això és aquest butlletí d’informació municipal que teniu entre mans, amb el que us volem donar a conèi-
xer els primers passos del nostre ajuntament en aquesta nova etapa. 

En aquest butlletí hi podreu trobar informació sobre els actes –plens municipals- que han tingut lloc després de
les eleccions, amb els seus acords, règims de funcionament, regidories i altres novetats. També us volem recor-
dar que estem oberts a les vostres idees, suggeriments i crítiques. Si ens ajudeu podrem millorar el nostre treball
i contribuir així a millorar Calldetenes. Envieu-nos els vostres comentaris per email mitjançant la pàgina web
www.calldetenes.info o bé al mòbil 680 355 111.

Grup Municipal de Convergència i Unió i Independents de Calldetenes

Cens electoral 1.741 100%
Total votants 1.199 68,87%
Abstenció 542 31,13%
E.R.C 655 54,86%
P.E.M 291 24,37%
C.I.U 225 18,84%
Vots en blanc 23 1,92%
Vots nuls 5 0,42%



PARLEM-NE | CALLDETENES2 ciu

PLE D’INVESTIDURA: 16 DE JUNY DEL 2007

El ple d’investidura és el primer ple que té lloc després de les eleccions, i serveix per escollir l’alcalde en funció
del número de regidors aconseguits per a les diferents forces polítiques. Els regidors han de votar un dels dife-
rents caps de llista de les anteriors eleccions. Al nostre poble no hi va haver sorpreses: Jaume Mas, candidat per
a ERC-AM va obtenir els 6 vots dels seus regidors, Miquel Erra, candidat per a Poble en Marxa, va obtenir els 3
vots dels seus regidors i Marc Verdaguer, candidat de CIU, va obtenir els 2 vots dels seus regidors. Després d’a-
quest ple, l’alcalde escollit ha de treballar per a constituir l’ajuntament, amb les diferents regidories, constitucions,
retribucions salarials, etc. Tot això té lloc en el Ple de Cartipàs.

Discurs de Marc Verdaguer, cap de llista de CiU i Independents de Calldetenes:

“Les eleccions han quedat endarrera. Ens hem reunit avui aquí per elegir alcalde i constituir l’ajuntament del nos-
tre poble. El passat 27 de maig els habitants de Calldetenes van decidir confiar de nou l’alcaldia al Sr. Jaume Mas.
Acceptem aquesta decisió i felicitem en Jaume per a ser alcalde 4 anys més.

Les friccions que hi van poden haver en el passat període electoral han de quedar oblidades i tancades. Hi ha
cares noves i partits nous en aquesta taula. És per això que és moment de donar la benvinguda als regidors nous
i començar de nou. Tal i com vam dir abans del dia 27 de maig, “Calldetenes som tots” i com a tal, a l’ajuntament
hem de ser-hi tots. Tots els que estem asseguts en aquesta taula som persones compromeses i amb ganes de
treballar pel poble. És per això que demanem que es treballi en aquest sentit, que es treballi en positiu, i que fem
les coses entre tots. Us imagineu on podem ser capaços d’arribar si constituïm un ajuntament en el qual hi tre-
ballin plegats i amb il·lusió tots els seus regidors? S’han d’enfocar les coses amb aquest tarannà i buscant els
punts d’unió entre els programes dels diferents grups, que evidentment, n’hi ha molts. Per aquest motiu, sent con-
seqüent amb el nostre programa, la nostra manera de pensar i amb els resultats electorals ens oferim per a tre-
ballar en aquest sentit. (....)“

(Es pot llegir el discurs sencer del cap de llista de CIU i Independents de Calldetenes, Marc Verdaguer, a la pàgi-
na web del grup municipal: www.calldetenes.info.)

Començant per a dalt i d’esquerra a dreta, Màrius Valls (ERC), Josep Guiteras (ERC), Marc Verdaguer (CIU), Albert
Pradell (PEM), Eva Freixa (PEM) i Miquel Erra (PEM). A baix i també d’esquerra a dreta, Jaume Parramon (ERC), Joan
Quintana (ERC), Anna Maria Arumí (ERC), Jaume Mas (ERC) i Josep Brachs (CIU).



CALLDETENES | PARLEM-NEciu 3

PLE DE CARTIPÀS: 27 DE JUNY DEL 2007

Els principals punts que s’acordaren en el ple de cartipàs el passat 27 de juny foren:

• Periodicitat de les sessions plenàries de l’ajuntament. 
S’aprova per unanimitat que les sessions ordinàries del Ple tinguin lloc l’últim dilluns, no festiu, de cada tri-
mestre, a les 20 hores, a la sal de Plens de l’Ajuntament. Sí és festiu, s’endarrerirà al dilluns següent. Ho sigui
que ja ho sabeu, hi sou tots convidats a assistir!

• Delegació de regidories:
- Urbanisme i obres municipals. Regidor delegat: Màrius Valls.
- Sanitat, medi ambient i esports. Regidor delegat: Joan Quintana.
- Joventut i festes: Regidor delegat: Josep Guiteras.
- Cultura i Hisenda: Regidor delegat: Anna Maria Arumí.
- Educació i premis literaris. Regidor delegat: Jaume Parramon.
- Enllumenat, clavegueram, cementiris, aigua i vies públiques: Marc Verdaguer.

• Nomenament de Tinents d’Alcalde:
- Primer Tinent d’Alcalde: Jaume Parramon.
- Segon Tinent d’Alcalde: Anna Maria Arumí.
- Tercer Tinent d’Alcalde: Màrius Valls.

• Aprovació de retribucions: 
- Càrrec d’alcalde: 721,76 € per 14 pagaments anuals.
- Primer Tinent d’Alcalde: 800 € bruts al mes.
- Segon Tinent d’Alcalde: 600 € bruts al mes.
- Tercer Tinent d’Alcalde: 500 € bruts al mes.
- Per assistència a cada sessió plenària: 35 €
- Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 216 €
- Per assistència als grups de treball: 30 €
- Pel desenvolupament de les delegacions de regidories: 250 € per 14 pagaments anuals.

PER QUÈ REGIDORIA SÍ? PERQUÈ CALLDETENES SOM TOTS!

Contràriament al què algú altre ha pretès difondre pel poble, el grup municipal de CIU i Independents de
Calldetenes, no hem canviat la nostra manera de pensar. Tal i com hem dit públicament, -veure discurs ple d’in-
vestidura- volem treballar pel poble de manera positiva, volem sumar entre tots, i ho volem fer respectant el nos-
tre programa i respectant la confiança que ens heu dipositat. 

Com vàrem dir abans de les eleccions, volem construir un ajuntament plural, on tots hi puguem dir la nostra, ente-
nent que quants més punts de vista diferents hi hagi més bé es faran les coses per Calldetenes. Tant en la cam-
panya electoral com en el ple d’investidura, vàrem expressar la nostra manera de pensar i fer les coses, de bus-
car els punts en comú dels diferents programes per tal de poder treballar tots. Volem treballar pel què creiem:
construir un poble que s’hi visqui bé i on tothom s’hi trobi representat.

Els fets de que s’hagi establert una periodicitat en els plens, que estigui prevista la publicació d’un butlletí d’in-
formació municipal desvinculat a qualsevol partit polític entre d’altres, ens fan pensar que estem avançant en posi-
tiu pel nostre poble. I ens hi volem sumar. Per aquest motiu hem acceptat la regidoria, i ens agradarà compartir
amb tots vosaltres idees, suggeriments, propostes per tal de fer-la entre tots. Esperem també que ben aviat s’hi
pugui sumar el grup de Poble en Marxa.
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Com qui no vol la cosa, ja ens trobem al mes d’agost,
la calor apreta i molts de nosaltres ens trobem de
vacances o ben apunt. El grup municipal de
Convergència i Unió i Independents de Calldetenes us
desitja unes BONES VACANCES ! ! ! I perquè ho siguin
del tot us hi ajudem amb alguns consells i algunes pro-
postes per gaudir de l’estiu. D’altra banda també
recordar-vos que a la tornada de vacances, pel setem-
bre, ens trobarem amb un mes carregat d’activitats, en
el que un bon grup de persones ja està treballant per
tal que poguem gaudir d’una bona Festa Major!

PROTEGIM-NOS DEL SOL

Els primers banys de sol són els que necessiten més
atenció. Les cremades del sol, a banda de causar un
envelliment de la pell, són un factor de risc important
de càncer de pell. Evitar-les costa molt poc.

• Cal protegir-se amb cremes protectores des del pri-
mer dia i 30 minuts abans d'exposar-se al sol.

• Les primeres exposicions al sol no han de ser mai
de més de 20-30 minuts. Quan la pell comença a
agafar color podem allargar el temps d'exposició.

• Cal evitar exposar-se a les hores de màxima insola-
ció (migdia).

• També quan anem d'excursió o simplement estem
llargues estones a l'aire lliure hem de vigilar amb el
sol i protegir-nos totes les zones que estan exposa-
des (cap, cara, espatlles, braços, cames...).

PROTEGIM-NOS DE LA CALOR

Les temperatures molt extremes i la calor produeixen
una pèrdua de líquids i de sals minerals que poden
provocar deshidratació i esgotament. Si aquesta situa-
ció es perllonga, es pot patir un cop de calor, situació
que pot ser greu. Alguns del símptomes són: tempera-
tura alta, mal de cap, nàusees, set intensa, sonolència
i fins i tot convulsions i pèrdua del coneixement.

Davant d'un cop de calor, traslladeu a la persona a un lloc
més fresc, doneu-li aigua, mulleu-la i venteu-la, i aviseu els
serveis sanitaris (061). Alguns consells per evitar-ho:

• Eviteu sortir a les hores del migdia. Si ho heu de fer, pro-
tegiu-vos amb gorres i procureu caminar per l'ombra.

• Reduïu l'exercici físic intens i eviteu practicar-lo a les
hores de més calor.

• Beveu aigua i sucs sovint, encara que no tingueu set.
• Utilitzeu roba lleugera, de colors clars i que no sigui

ajustada.
• Refresqueu-vos la cara.
• A casa, durant les hores de sol, tanqueu les persia-

nes de les finestres i obriu-les de nit, per refrescar-la.

PASSEJADES PER LA NOSTRA COMARCA:

Passejada al Castell de Lluçà

La ruta té com a punt d’interès principal la natura i l’ar-
quitectura, es pot fer a peu amb un trajecte total de
3,5 km i un desnivell de 150 metres.

Lluçà (760 m) és un nucli dispers de cases i masies
que compta amb nombrosos i destacats vestigis histò-
rics. Al poble es visitarà l'església de Santa Maria de
Lluçà i, en un turó veí, les restes d'un antic castell
medieval i l'ermita romànica de Sant Vicenç, de finals
del segle X. El trajecte discorre, a més, per un bell
entorn natural de prats, camps de conreu i un bosc
poblat de pins, roures i avets.

Link de referència: http://www10.gencat.net/pro-
bert/AppJava/ruta.jsp?id=199&comarca=24

Del pantà de Sau a Susqueda amb mountain-bike

Ruta per fer amb bicicleta de muntanya. La distància a
recórrer és de 30 km, amb un desnivell de 40 m i una
durada de 2 hores. Està parcialment senyalitzada i és
de dificultat mitjana. 

Agradable trajecte del pantà de Sau al de Susqueda
entre boscos d'alzines, castanyers, faigs i roures, amb
un paisatge engorjat en alguns trams i majestuós i
imponent en d'altres a causa de la presència dels cin-
gles de Tavertet, Rupit i el Far, que dominen el paisat-
ge al nord.

Link de referència: http://www10.gencat.net/pro-
bert/AppJava/ruta.jsp?id=161&comarca=24

AJUDA’NS A FER EL PROPER PARLEM-NE! 

De què voleu que parlem? Proposeu-nos temes o demaneu-nos informació sobre temes del vostre interés i en

parlarem. Envieu-nos les vostres idees a través de la pàgina web o bé al mòbil 680355 111.


