
OFICINES MUNICIPALS 972 47 00 05
Fax 972 47 05 25 . Carrer Vall-llobera, s/n ajuntament@caldes-
demalavella.cat
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 2
i dissabtes de 9 a 1.
OBRES I SERVEIS
Horari: de dilluns a divendres de 12 a 2. Industrials i població.
POLICIA LOCAL
Mòbil d’urgències: 619 70 45 46
Comissaria: 972470902
policialocal@caldesdemalavella.cat
JUTJAT DE PAU 972 47 02 25
Casa Rosa. Carrer de Sant Grau, núm 19
Dimarts i dijous, de 10 a 1
REGISTRE CIVIL A les oficines municipals
CAP 972 47 01 09. Ctra. Llagostera, 4
URGÈNCIES 972 46 38 82 (CAP Cassà)
AMBULÀNCIES 972 41 00 10 / 061
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
C. Vall·llobera, 4. 
Telèfon: 972 47 04 04.
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 2.
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES 
solc@caldesdemalavella.cat
Servei amb cita prèvia
Tel: 972 48 01 03 (cada dia excepte dimecres)
Te: 972 48 02 66 (dimecres)
CALDES FM 107.9
Casa Rosa. 972 47 13 09
BIBLIOTECA MUNICIPAL 972 47 23 50
Carrer de la Llibertat, 6
Matins: de dimarts a divendres, de  2/4 d’11 a 2.
Tardes: de dilluns a divendres, de 4 a 9.
Dissabtes: de 10 a 2.
TEATRE – CINEMA MUNICIPAL
Carrer Jacint Verdaguer
SERVEI DE RECAPTACIÓ
Casa Rosa.
972472009 Horari: De 9 a 2.
ESPAI JOVE CA LA ROMANA 972 48 02 66 Plaça de 
l’Ermita de Sant Grau s/n calaromana@caldesdemalavella.cat 
OFICINA DE TURISME 972 48 01 03
Carrer Onze de setembre, s/n turisme@caldesdemalavella.cat
Horaris: Cada dia de 10 a 2 de dilluns a diumenge. Els 

divendres també de 3 a 6.
SERVEI D’AIGÜES 972 20 20 78
CORREUS 972 47 14 20 / C. Sta. Maria, 11 
FARMÀCIA
• CASANOVAS (C. Vall·llobera, 17; tel 972470096) Laborables: 
d’1/4 de 10 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9. Dissabtes: de 
2/4 de 10 a 2/4 de 2 i de 5 a 8 (a la tarda, un cop cada tres 
setmanes)
Festius: d’11 a 1 (llevat de Nadal i Cap d’Any).
Fora d’aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia les 24h. 
• FOLCH (c. Sta. Maria, 28; tel. 972 47 27 94) Laborables: de 9 a
2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9
Dissabtes: de 5 a 8 de la tarda (un cop cada dues setmanes).
Fora d’aquest horari i cada dues setmanes hi ha guàrdia localit- 
zadaaltel. 691207767: de 2 a 2/4 de 5 i de 2/4 de 9 a10.
• X. PLANAS (Ctra Llagostera, 29; tel. 972 47 11 10)
Laborables: de 9 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9.
Dissabtes: de 2/4 de 10 a 2/4 de 2 i de 5 a 8 (a la tarda, un cop 
cada tres setmanes) 
Fora d’aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia localitza-
da al tel 639547204: de 2/4 de 2 a 2/4 de 5 i de 2/4 de 9 a 10.
ZONA ESPORTIVA 669 29 25 81
Av. de Caldes s/n
LLAR D’INFANTS NINOTS 972 47 10 38. 
C.Garrotxa s/n
ESCOLA SANT ESTEVE 972 47 23 44, 
C. Vall·llobera, nº62 
ESCOLA LA BENAULA 972 47 28 31. 
C. de la Pau s/n
SES CALDES DE MALAVELLA
972 48 02 25 Av. dels Països Catalans, s/n
DEIXALLERIA MUNICIPAL
Horaris del 16 de setembre al 15 de juny:
Dilluns, de 3 a 6 de la tarda
Dimarts, dimecres i divendres, de 10 a 1 i de 3 a 6
Dijous i dissabtes, de 10 a 1
RECOLLIDA MOBLES I ESTRIS VELLS
972 47 00 05. Cada últim dimecres de mes.
Truqueu fins al dilluns abans.
RENFE 902 24 02 02
SARFA 902 30 20 25
TEISA 972 20 02 75
TAXI  972 47 09 37 / 606 390 599

MERCAT MUNICIPAL: Tots els dimarts, de 8 a 1, a la plaça de la Selva
FIRA MERCAT: Tots els diumenges, de 10 a 2, a la plaça de l’antic Ajuntament

EXPOSICIÓ
“Violència masclista en la parella. Desmuntem mites?”. Al Casino municipal.
El divendres, 25 de novembre, de 7 a 9 del vespre.
El dissabte 26 i el diumenge 27, d’11 a 1 i de 5 a 7.
Ho organitza la Xarxa de dones de Caldes de Malavella  i l’Ajuntament de Caldes de Malavella  amb la col·laboració de 
l’Institut Català de la Dona i el SIAD de Santa Coloma de Farners.

TALLER DE CAPGROSSOS
Els divendres 18 i 25 de novembre i 2, 9 i 16 de desembre al Casino Municial, de 8 a 9 del vespre.
La temàtica dels capgrossos serà el Camp dels Ninots.
Preinscripció i Material: 12 €
Inscripcions: el divendres, 11 de novembre a les 7 de la tarda, al local de la  Colla Gegantera  (plaça de Cruïlles)
L’organitza la Colla gegantera amb la col·laboració de l’Ajuntament de Caldes de Malavella. Per a mes informació: Emili 
(618118785) 

TALLER
“Aprèn a reciclar la teva roba”
Els dijous 3, 10, 17 i 24 de novembre, de 2/4 de 7 a les 8. 
A l’Espai jove. Organitzat per l’Espai jove “Ca la Romana”.

MICELIS: 2n CONCURS DE BOLETS A SANT MAURICI
Data a determinar en funció del temps. Concurs de bolets i castanyada a Sant Maurici. Per a inscripcions al concurs/dinar 
popular, truqueu al tel. 97248022. Organitzat per ADK. Per a més informació, segueix-nos al Facebook i al Myspace.

DISSABTE, 12 DE NOVEMBRE
CONCERT
Presentació d“Ets tu”, el nou disc d’Assumpta Fontanals i Antoni Mas. Concert en 
primícia a Caldes de Malavella. A 2/4 de 10, al Teatre – Cinema Municipal. Preu a de-
terminar. Organitzat per l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Infantil B, a  les 10,: UE Caldes – Banyoles CD C
Juvenil, a les 4: UE Caldes – Sant Ponç At. A

AIGÜES BONES FC
Futbol d’empreses, Veterans A: Aigües Bones FC – Vet. Riudarenes

DIUMENGE, 13 DE NOVEMBRE
TEATRE FAMILIAR
“El nen que riu”, a càrrec de la Companyia la Planeta Teatre.
A les 12, al Teatre – Cinema Municipal. Entrada: 6 €.

EXCURSIÓ
PASSEIG PER LA RIERA D’ARBÚCIES
Passeig per la riera i visita al museu dendrològic el Roquer d’Arbúcies. Excursió matinal i familiar. L’organitza el Club Ex-
cursionista de Caldes de Malavella

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Segona catalana, a 2/4 de 12,: UE Caldes – L’Escala, FC

INTRODUCCIÓ A L’STREET DANCE, AL POPPING I AL KRUMP 
De 5 a 7 del vespre en lloc per determinar 
Inscripcions a l’Espai jove. Organitzada per l’Espai jove “Ca la Romana”.

DIMECRES, 16 DE NOVEMBRE
CUINA PER A JOVES 
De 6 a 8, al Casino Municipal
Inscripcions a l’Espai jove. Organitzada per l’Espai jove “Ca la Romana”.

DISSABTE, 19 DE NOVEMBRE
XERRADA - DEGUSTACIÓ
“Alimentació natural i macrobiòtica”
A càrrec de Dolors Mussons, experta en cuina macrobiòtica.
De 5 a 7 de la tarda a la Dietètica de Caldes. Organitzat per la Dietètica de Caldes

ESPORTS
1a TROBADA DE BÀSQUET EN CATEGORIA PRE-BENJAMÍ (ESCOLES DE BÀSQUET)
De 2/4 de 10 a 12, al Pavelló municipal 

ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Pre-mini femení de bàsquet, a 3/4 d’11: EEM Caldes – Les Alzines B

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Infantil A, a les 10: UE Caldes – Breda, UE A
Aleví, a 2/4 de 12: UE Caldes – Flaçà, CD A
Cadet, a les 4: UE Caldes – Lloret, CF B

CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior masculí, a 2/4 de 6: CE Caldes – CB Quart B
Júnior fusters de Caldes, a 1/4 d’1: CE Caldes – CESET
Júnior vermell, a 3/4 d’11: CE Caldes  - BC Torroella

CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamí Grup D, a les 7 del vespre: CP Caldes – SHUM Grupo Maestre
Benjamí Grup C, a les 8 del vespre: CP Caldes - CPH Olot 

DUMENGE, 20 DE NOVEMBRE
ELECCIONS AL CONGRÉS DELS DIPUTATS
A partir de les 9 del matí i fins a les 8 del vespre, a l’Escola Sant Esteve.

6a FIRA D’OPORTUNITATS (dins la Fira – Mercat de diumenge)
 A la plaça de l’Ajuntament nou, de 10 a 2
 Adreçada a persones i entitats interessades en vendre, inter-

canviar i/o regalar objectes de la seva propietat 
 Preu de participació: voluntari en forma d’un quilo/litre 

d’algun producte de primera necessitat (ex: arròs/llet...). El que 
es reculli es donarà a Càritas de Caldes per a les famílies ne-
cessitades. Durant la fira Càritas tindrà una parada on es po-
dran deixar aportacions en metàl·lic i/o espècies. 

 Ho promou l’Ajuntament de Caldes de Malavella; amb la 
col·laboració de Càritas i Xarxa de dones. 
Informació i inscripcions: Oficina de Turisme 972480103. Les 
inscripcions es realitzaran mitjançant instància entregada de 
forma presencial a l’Ajuntament de Caldes de Malavella o bé a 
promocioeconomica@caldesdemalavella.cat. 

 Bases: 
- L’hora de muntatge de la Fira serà de 8 a 10 del matí. 
- Els vehicles hauran de ser fora del recinte de la fira abans de les 10 del matí, hora d’inici de l’activitat comercial. 
- Es col·locarà els participants en funció de l’ordre d’arribada. 
- El desmuntatge començarà a les 2, un cop finalitzada la Fira. 
- L’Ajuntament posarà a disposició taules i cadires als qui ho sol·licitin amb suficient antelació mitjançant la instància de 
participació. 
- Cada parada es farà responsable que el lloc que ocupi quedi en els mateixes condicions de com ho haurà trobat. 
- Les condicions de compravenda i/o intercanvi les establirà cada parada. 

ESPORTS
CLUB ESPORTIU CALDES
Júnior fusters de Caldes, a 1/4 d’1: CE Caldes – CESET
Júnior vermell, a 3/4 d’11: CE Caldes  - BC Torroella

CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamí iniciació, grup B, a 3/4 de 4: CP Caldes – SHUM Grupo Maestre

DILLUNS, 21 DE NOVEMBRE
XERRADA
“Vols anar a treballar a Europa?” 
De 5 a 7 a l’Espai jove “Ca la Romana” 
Inscripcions a l’Espai jove. Organitzada per l’Espai jove “Ca la Romana”.

DIMECRES, 23 DE NOVEMBRE
CURS
“Coneix les eines per a la recerca de feina”
Mòdul 1: La importància de tenir un bon currículum i una carta de presentació 
De 10 a 12 i de 6 a 8  
Inscripcions a l’Espai jove. Organitzat per l’Espai jove “Ca la Romana”.

DIJOUS, 24 DE NOVEMBRE
CONCERT DE L’AULA DE MÚSICA
L’Aula de Música celebra la diada de Santa Cecília al Teatre – Cinema Municipal
A 1/4 de 7: xaranga
A les 7: audició 
Organitzat per l’Aula de Música amb el suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella

DIVENDRES, 25 DE NOVEMBRE
CLUB DE LECTURA
“Pensar i fer música”, amb Josep Maria Mestres Quadreny. 
A 2/4 de 8 a la Biblioteca Municipal. Organitzat per la Biblioteca Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia.

DISSABTE, 26 DE NOVEMBRE
DANSA TRADICIONAL
Esbart Joquim Ruyra de Blanes.
A les 10 de la nit, al Teatre – Cinema Municipal. 
Entrades: anticipades socis, 5€; anticipades no socis, 6€. Abans de l’espectacle 8€
Organitzat per l’Agrupació Sardanista amb la col·laboració de l’Ajuntament de Caldes de Malavella

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Infantil B, a les 10: UE Caldes – Vilobí, AE A
Juvenil, a les 4: UE Caldes – Esc. Fut. Salt B

AIGÜES BONES FC
Futbol d’empreses, Veterans A: Aigües Bones CF – CF Esnupi 69

CLUB ESPORTIU CALDES
Sots-21 masculí, a 1/4 de 8: CE Caldes – Bisbal Bàsquet
Sènior femení, a les 4: CE Caldes – CB Olot
Infantil masculí, a 3/4 d’11: CE Caldes – CB Arbúcies

CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamí iniciació, grup B, a les 6: CP Caldes - CPH Olot

DIUMENGE, 27 DE NOVEMBRE
DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
- A les 7 del vespre, al Casino Municipal, inauguració de l’exposició “Violència masclista en la parella. Desmuntem mites?”. 
El dissabte 26 i el diumenge 27, també estarà oberta, d’11 a 1 i de 5 a 7.
- A  2/4 de 8, al Teatre - Cinema Municipal, xerrada sobre la violència de gènere a càrrec del Servei d’atenció i informació 
a les dones de Santa Coloma de Farners. 
Ho organitza la Xarxa de dones de Caldes de Malavella  i l’Ajuntament de Caldes de Malavella  amb la col·laboració de 
l’Institut Català de la Dona i el SIAD de Santa Coloma de Farners.

EXCURSIÓ
VOLTA AL PLA DE L’ESTANY
Bonic itinerari per terres de Banyoles. Excursió matinal i familiar. L’organitza el Club Excursionista de Caldes de Malavella

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Segona Catalana, a 2/4 de 12: UE Caldes – La Jonquera, UE

CV JOVES CALDES 
Volei Sènior femení: CV Joves Caldes - AEC Vallbona Granollers B 
Volei juvenil – cadet femení: CV Joves Caldes - CV Arenys S.O.L.A. S.L. 

DILLUNS, 28 DE NOVEMBRE
PLE MUNICIPAL
A les 8 del vespre, a la sala de sessions, a la Casa Rosa

DIMECRES, 30 DE NOVEMBRE
CURS
“Coneix les eines per a la recerca de feina”
Mòdul 2: Recerca de feina per Internet  
De 10 a  12 i de 6 a 8 a l’Espai Jove “Ca la Romana”
Inscripcions a l’Espai Jove . Organitzat per l’Espai jove “Ca la Romana”.

DIVENDRES, 2 DE DESEMBRE
PLATAFORMA D’ARTISTES EMERGENTS A SANT MAURICI
A partir de la mitjanit. Actuació d’artistes locals i posterior escenari obert per a jam session. Entrada d’1€ destinat ínte-
grament als artistes que participen al Plataforma. Organitzat per ADK.

DISSABTE, 3 DE DESEMBRE
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Infantil A, a les 10: UE Caldes – Ràcing Blanenc, FC A
Aleví, a 2/4 de 12: UE Caldes – Fund. Cat. Esp. Begur B
Cadet, a les 4: UE Caldes – Sils, CF A

ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
A 2/4 d’1, mini femení de bàsquet: EEM Caldes – La Salle Palamós

CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior masculí, a 2/4 de 6: CE Caldes - CB Farners B
Sots-21 masculí, a 1/4 de 8: CE Caldes – Bàsquet Lloret
Cadet femení, a les 9 del matí: CE Caldes – CB Verges

DIUMENGE, 4 DE DESEMBRE
EXCURSIÓ
SORTIDA AL TAGA
Excursió de tot el dia i familiar. L’organitza el Club Excursionista de Caldes de Mala-
vella

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Segona Catalana, a 2/4 de 12: UE Caldes – Bisbalenc, At.

CLUB ESPORTIU CALDES
Júnior vermell, a 3/4 d’11: CE Caldes – CB Palafolls

DIUMENGE, 11 DE DESEMBRE
TEATRE FAMILIAR 
“La cigala i la formiga”, a càrrec de la companyia Xip Xap.
A les 12, al Teatre – Cinema Municipal. Entrada: 6 €.

DILLUNS, 12 DE DESEMBRE
XERRADA
“Habitatge i joves, com fer-ho perquè sigui més fàcil”
Coneix els aspectes relacionats amb la cerca de pis de lloguer, el contracte, els ajuts i els serveis d’assessorament dispo-
nibles.
De 6 a 8, a l’Espai jove “Ca la Romana”. Organitzat per l’Espai jove “Ca la Romana”.
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Serveis i adreces d’interès



Properament publicarem un butlletí explicant la situació econòmica de l’Ajuntament i altres temes 
d’actualitat. Val a dir que el bon treball que estem realitzant ha servir de reclam perquè gent nova 
s’hagi incorporat al nostre grup municipal. 
Continuem  treballant amb l’objectiu d’optimitzar les despeses i d’aprofitar tots els recursos que 

tenim. En aquest sentit, l’equip de govern ha impulsat una iniciativa pionera consistent en compartir recursos 
amb Ajuntaments de l’entorn. La iniciativa ha estat molt ben acceptada i ja ha donat els seus fruits. En parlem 
a l’”Acció de govern”. Estem preparant els pressupostos per l’any que ve. Seran uns pressupostos de conten-
ció econòmica però, tal i com ens havíem compromès en el programa electoral, proposarem no apujar els 
impostos.
Tenim por que les obres de desdoblament de la N-II tornin a encallar-se en funció dels resultats de les prope-
res eleccions al Congrés de Diputats. Per això demanem el un altre cop el suport dels caldencs perquè CIU 
obtingui els vots necessaris per ser la clau d’un govern estatal.

Acció de govern i notícies de Caldes

 NOVES OBRES DE REHABILITACIÓ DE CAL FERRER DE LA PLAÇA
S’han obert les pliques de la subhasta per les obres 
de rehabilitació del pati i d’una sala a Cal Ferrer de 
la Plaça. L’empresa que ha fet l’oferta més baixa és 
Decoblock, amb 82.992’37 €, un 31’55% menys res-
pecte el preu inicial de subhasta. 
Aquestes obres són una ampliació de la primera fase 
que s’havia pressupostat inicialment amb 600.000 €. 
El FEDER (Fons Europeu per al Desenvolupament 
de les Regions) havia de finançar la meitat del pres-
supost (300.000 €) però com que les obres van 
costar finalment 400.000 €, la subvenció corres-
ponent del 50% es rebaixava a 200.000€. Per això, 
l’Ajuntament va presentar l’ampliació del projecte 
per aprofitar al màxim la subvenció prevista inicial-
ment. La condició per la concessió de la subvenció 
és que les obres s’acabin abans del 31 de desembre.

 CALDES, PIONERA EN COMPARTIR RECURSOS
Caldes i els municipis veïns han endegat una iniciativa a instància de l’Alcalde de Caldes, Sal-
vador Balliu, consistent en què els Ajuntaments comparteixin recursos i serveis de manera 
que es racionalitzin i reaprofitin. La idea es pot materialitzar, per una banda, compartntr ma-
terial en funció de la disposició d’un municipi i de la necessitat d’un altre, amb la qual cosa 
s’estalvien diners pel lloguer de material. Per altra banda, es pot fer un front comú a l’hora de 
contractar serveis com el de la llum, la poda... per negociar amb unes millors condicions amb 
les empreses proveïdores. L’avantatge d’aquest acord és que no requereix de consorcis, que 
n’encareixen molt la gestió, sinó que, els Ajuntaments arriben a acords puntuals. La proposta 
caldenca ha tingut molt bona acceptació i de moment els Ajuntaments de Vidreres, Cassà de la 
Selva i Vilobí d’Onyar ja van cedir material (taules, cadires, carpes...) a l’Ajuntament de Caldes 
durant la celebració de la Fira de l’Aigua. L’equip de govern espera potenciar aquests lligams 
de cooperació que serveixen per optimitzar els recursos i estalviar diners.

 AVANÇOS EN L’ESCOLA BENAULA
Continuen els contactes amb Ensenyament per tal de desencallar les obres de l’Escola Ben-
aula. Aquesta vegada, l’Ajuntament ja s’ha adreçat directament a la Conselleria d’Ensenyament. 
Estem esperançats dels resultats de les converses encara que no respirarem fins que l’inici de 
les obres sigui un fet.

 LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA A CALDES
La situació econòmica actual ha comportat que l’Ajuntament 
no compti amb la subvenció de la Generalitat per al tècnic de 
participació ciutadana que dinamitzava les sessions del Consell 
de Poble. Per aquest motiu, l’equip de govern s’ha vist obligat 
a replantejar la participació ciutadana.
Valorem molt positivament el treball que el Consell de Poble 
ha fet durant els últims dos anys i l’Ajuntament inclourà com a 
prioritàries les propostes que s’han presentat aquest any per 
millorar Caldes. Per altra banda, esperem comptar amb el Consell de Poble per transmetre-li 
l’acció de govern o recollir les seves opinions sobre  les necessitats del municipi.
En la línia de la participació ciutadana, us recordem que disposeu de l’espai Consensus (http://
www.consensus.cat/caldesdemalavella/) per enviar cartes als regidors de l’equip de govern i 
ben aviat instal·larem una bústia de suggeriments a l’entrada de l’Ajuntament. Us animem a 
utilitzar aquests dos serveis.

 REUNIONS AMB LES URBANITZACIONS PENDENTS DE RECEPCIONAR
L’Ajuntament està acompanyant les 
urbanitzacions que estan en pro-
cés d’urbanització. De totes, el Tou-
rist Club és la que està en una fase 
més avançat ja que té el projecte 
d’urbanització pràcticament acabat. 
En aquest cas, la urbanització es fa 
per cooperació i això implica que és 
l’Ajuntament, a través del Consell Co-
marcal qui assumeix la recaptació de 
les quotes dels veïns. El Llac del Cig-
ne continua fent passos però li falta 
redactar el projecte. En aquest cas, la 

junta és de compensació, tot i que la gestió es porta des de l’Ajuntament. Per últim, Malavella 
Park té redactats el projecte de parcel·lació i d’urbanització i està pendent d’un informe de 
l’Agència Catalana de l’Aigua per l’aprovació definitiva. En aquest cas, s’ha triat la modalitat de 
compensació, ja que la junta s’encarrega de tot el procés.
L’Ajuntament ha fet i té previstes diverses reunions amb les juntes i amb els veïns per tal 
d’informar i mostrar el suport del Consistori en aquest camí que ha d’acabar amb la recepció 
d’aquestes tres urbanitzacions de Caldes.

 SENYALITZACIÓ A L’N-II I INICI DE LES OBRES
L’Ajuntament ha reclamat a instàncies dels veïns del Tourist Club que es millori la senyalització 
de l’accés a aquesta urbanització ja que l’actual comporta perill per les persones que hi volen 
accedir. Per altra banda, durant el novembre s’haurien d’adjudicar les obres de desdoblament 
de la carretera que previsiblement haurien de començar al febrer de l’any vinent.

 REUNIÓ AMB ELS AFECTATS PER LES OBRES DE L’EIX TRANSVERSAL
L’Ajuntament s’ha reunit amb propietaris de Franciac i amb tècnics de Cedinsa,  l’empresa  
concessionària de les obres de l’Eix transversal, per estudiar la canalització de les aigües en el 
tram de Franciac. Els veïns han manifestat la seva por que la canalització de les aigües a la riera 
de l’Agulla pugui provocar inundacions en els seus terrenys. L’Ajuntament s’ha compromès a 
reunir-se amb l’Agència Catalana de l’Aigua per tal d’estudiar el cas. 

 CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE SEGURETAT
El 3 de novembre passat es va constituir la Junta de Seguretat de Caldes, un organisme com-
post per la Delegació del Govern a Girona, per Protecció Civil, pels Bombers, pels Mossos 
d’Esquadra, per la Guàrdia Civil, per la Policia Local i per l’Alcalde de Caldes de Malavella. El 
principal objectiu és compartir informació i coordinar-se per facilitar així que cada cos de se-
guretat compleixi amb les seves competències i pugui col·laborar amb els altres cossos. 

 VISITES INSTITUCIONALS
Caldes rebrà durant aquest novembre dues visites insititucionals. El dijous, 10 de novembre, 
serà el torn del president del Consell Comarcal de la Selva, Robert Fauria. Per altra banda 
el Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig visitarà Caldes l’endemà, el 
divendres, 11 de novembre.

 PARTICIPACIÓ A LA FIRA MUNICIPÀLIA
L’Ajuntament de Caldes ha assistit a la Fira Municipàlia de Lleida, una fira 
adreçada a ajuntaments en la qual es debat sobre la gestió municipal i, 
alhora, diverses empreses mostren productes adreçats específicament a 
ajuntaments. L’equip de govern s’ha interessat per serveis tant diversos 
com unes reixes d’embornals antirobatòries, el control de la presència 
de coloms i cartells lluminosos d’informació municipal.

Res no heu aconseguit després de llargs anys d’assassinar i extorsionar. Renuncieu a la violència per 
aconseguir la independència del País Basc. I ara què? En la vostra trajectòria deixeu la cuneta plena 
de cadàvers. Mai no reconeixereu que la vostra lluita no ha servit per a res. Només ha sembrat odi 
i dolor. 

Senyors del Partit Popular, se us nota tant que no us ha agradat que ETA renunciï a la violència... Els vostres 
pronunciaments fruit de l’afany de tornar al  govern del país fan venir nàusees. No vàreu parar de posar pals 
a les rodes perquè no passés el que feliçment ha passat. Els socialistes diem que l’èxit és de tots i, lògicament, 
ressaltem el que és innegable: ETA s’ha rendit quan governàvem els socialistes. 
Ara fa temps que toqueu el tema de la crisi i en culpeu el govern. Mireu, el poble no és tant ignorant i el 20 de 
novembre es pronunciarà. Potser guanyareu les eleccions però oblideu-vos de la majoria absoluta i de Catalun-
ya. Tornareu políticament al que sou: un partit residual.

Com a portaveu del Partit Popular i dels nostres votants haig de dir que continuem pensant que 
no es treballa el suficient i la prova continua estant en què només es celebra un ple cada dos mesos 
i, a sobre, s’ha de dir que l’últim va estar perdut ja que es va centrar en mocions que, de fet, ni co-
rresponen ni són competència del nostre Ajuntament i municipi, com és ara la immersió lingüística i 

la central nuclear d’Ascó. Ens hauríem d’haver centrat en els problemes de Caldes i en resoldre’ls. Nosaltres 
continuarem treballant-hi.

Han passat més de 100 dies de la constitució de l’Ajuntament, dies que se suposen de gràcia 
perquè tothom pugui adaptar-se a les seves noves obligacions polítiques. El que passa és que la 
gràcia continua i no es veuen resultats de la feina que diuen que estan fent. CIU continua afe-

rrat al discurs de profunda crisi econòmica, mai menyspreable, però sí utilitzat, des del punt de vista d’Esquerra, 
com a argument per a la seva poca activitat, manca d’habilitat i creativitat que requereix aquesta situació. So-
bretot, al que no donarem suport és a què paguin la crisi els mateixos de sempre. 
D’altra banda, creiem que s’ha empitjorat des del canvi de govern, en la comunicació i la participació. S’ha de 
vetllar perquè els ciutadans estiguin informats en tot moment del que està passant i se sentin partícips de 
l’evolució del poble. Per exemple: els BIM arriben tardíssim a les cases, ha desaparegut l’activitat del Consell 
de Poble... Què en volen fer?

Alguns pensen que no ens afecta el que passa a altres llocs del país i és per això que a nivell 
local es justifica la inhibició. Diuen que Caldes no ha sortit malparada en les retallades de 
sanitat, que “no ha perdut res a nivell local” però... i les reivindicacions que feien als seus 

programes els partits del govern? Què passa amb les urgències? No haurem perdut alguna cosa més valuosa 
encara? Potser ara que els administradors ens consideren “usuaris” quan acudim al CAP ja no necessitem 
metges que ens curin, necessitem l’atenció de gestors econòmics que optimitzin la despesa.
ICV-EUiA considera que l’exercici de la política és un exercici sa de democràcia, el problema resideix en qui a 
nivell personal o en grup en fa un mal ús, fent-la servir per a l’enriquiment personal o actuant en contra dels 
interessos socials i econòmics de qui els han votat. 
Nosaltres creiem apropiada la dita: “qui s’equivoca d’amic, s’equivoca d’enemic”. Esperem que el dia 20 els 
votants no s’equivoquin d’amics. Més a: http://dempeusperlasalut.wordpress.com/

Llar d’infants o Ludoteca hiperdeficitària?
Ja és sabut que s’ha posat en marxa un servei complementari per acollir els nens que no han pogut 
entrar a la Llar d’infants. Com s’ha fet i quin cost té? El fet que no funcioni com a llar d’infants sinó 

com a ludoteca comporta una sèrie de desavantatges. El principal és que no es puguin percebre els 1.600 € 
anuals per nen que subvenciona la Generalitat. A més, com que el servei es dóna en uns locals diferents, no es 
pot compartir personal i, per tant, hi ha un sobrecost.  Si a això hi sumem el lloguer del local (que fins al juny 
de 2011 no es pagava)  representa que aquesta ludoteca té un sobrecost de més de 30.000 € anuals respecte 
a la Llar d’Infants. Hem de recordar que és per acollir 10 nens. Això es totalment insostenible. S’ha actuat amb 
precipitació i ho demostra el fet que s’ha contractat l’empresa que hi posa el personal a dit, sense cap mena 
de concurs.

Els partits opinen

 DADES SOBRE L’ÚS DEL SERVEI D’ATENCIÓ CONTINUADA DE SANITAT
Arrel de la preocupació manifestada des de l’Ajuntament de Caldes, el Departament de Salut 
ha facilitat dades sobre l’atenció continuada (quan el CAP de Caldes està tancat) de la primera 
quinzena de setembre, segons les quals el CAP de Cassà ha rebut una mitjana d’1,67 trucades 
diàries de caldencs i ha ofert 2 serveis d’ambulància de dia en els 15 dies esmentats a persones 
del nostre municipi. El Departament considera amb aquestes dades que el servei d’atenció 
continuada a Caldes és el suficient i que no s’han conculcat els drets adquirits de la població.

 6a FIRA D’OPORTUNITATS 
El 20 de novembre es farà la 6a Fira d’oportunitats 
dins de la Fira – Mercat de diumenge. Serà de 10 
a 2, a la plaça de l’Ajuntament nou. Hi pot assistir, 
amb prèvia inscripció, tothom qui estigui interessat 
a vendre, intercanviar o regalar objectes. En època 
de crisi, és una bona oportunitat per oferir produc-
tes que ja no fem servir o adquirir-ne d’altres que 
ens poden fer servei. El preu de la participació és 
voluntari en forma d’un quilo/litre d’algun produc-
te de primera necessitat que es donarà a Càritas 
de Caldes per a les famílies necessitades. Durant la 
fira, aquesta entitat tindrà una parada on es podran 
deixar aportacions en metàl·lic i/o espècies. La Fira 
d’oportunitats està organitzada per l’Ajuntament 
de Caldes de Malavella amb la col·laboració de 
Càritas i de la Xarxa de Dones. Per a més informa-
ció, podeu consultar l’agenda del BIM. 

 LES INSTÀNCIES DE LES ENTITATS
Demanem a les entitats que facin les instàncies de reserva de locals i material amb un mínim 
d’antelació de 15 dies. D’aquesta manera, des de l’Ajuntament es podrà fer una bona planifi-
cació dels espais i dels recursos i serà més fàcil que les associacions puguin fer les activitats 
amb normalitat.

 CRIDA AL CIVISME
Sabem que bona part dels caldencs segueixen les normes bàsiques de 
convivència a l’espai públic, com llançar la brossa a les escombraries o 
recollir els excrements dels gossos de propietat, entre altres però vo-
lem fer una nova crida a aquelles persones que les infringeixen perquè 
les compleixin, per respecte als altres i a sí mateixos. Us fem saber que 
la Policia Local incrementarà la vigilància amb risc de sanció per als 
infractors. Una nova modalitat d’incivisme és el robatori sistemàtic de 
bombetes al Casino Municipal.  No calen comentaris.

 ANUNCIEU-VOS A LA RÀDIO DEL POBLE
Les empreses, negocis, botigues... que ho desitgin poden anunciar-se a Caldes FM, l’emissora 
municipal de Caldes de Malavella. És una publicitat propera i econòmica. Demaneu-nos-
en informació a la ràdio (972471309 o caldesfm@caldesdemalavella.cat) o a l’Ajuntament 
(972470005).

 ESTAT DE L’AIGUA
Tal i com vam dir en l’últim número, l’analítica d’octubre confirmava que l’aigua era apta per 
al consum de boca. Les últimes pluges fan preveure que les properes analítiques han de con-
solidar que l’aigua del nucli, del Llac del Cigne i de Can Solà Gros II són aptes per a beure. Tan 
bon punt tinguem els resultats els publicarem a www.caldesdemalavella.cat/Aigua/qualitat.htm

PROMOU: Ajuntament de Caldes de Malavella; 
amb la col·laboració de Càritas i Xarxa de dones.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Oficina de Turisme 972480103. Les inscrip-
cions es realitzaran mitjançant instància entregada de forma presencial a l’Ajuntament 
de Caldes de Malavella o bé a promocioeconomica@caldesdemalavella.cat.

A Plaça de l’Ajuntament nou
De 10 a 14 hores

6a Fira d’Oportunitats
Diumenge 20 de novembre Caldes de Malavella


