
B M

OFICINES MUNICIPALS 972 47 00 05 
Fax 972 47 05 25 . Carrer Vall-llobera, s/n
ajuntament@caldesdemalavella.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 de la tarda.
Industrials i població.
POLICIA LOCAL
Mòbil d’urgències: 619 70 45 46
Comissaria: 972 47 09 02
policialocal@caldesdemalavella.cat
JUTJAT DE PAU 972 47 02 25
Casa Rosa. Carrer de Sant Grau, nº19
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. Per demanar hora: 972470005
Telèfon: 972470404. 
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 2
SERVEI D'ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
solc@caldesdemalavella.cat
Servei amb cita prèvia
Tel: 972480103 (cada dia excepte dimecres)
Te: 972480266 (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 10:30 a 14h.
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 21h.
Dissabtes: de 10 a 14h.
TEATRE – CINEMA MUNICIPAL
Carrer Jacint Verdaguer
SERVEI DE RECAPTACIÓ 
Casa Rosa.
972 47 20 09 Horari: De 9 a 2
ESPAI JOVE CA LA ROMANA 
Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n 
972480266. 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 dues setmanes)
Festius: d'11 a 1 (llevat de Nadal i Cap d'Any). 
Fora d'aquest horari i cada dues setmanes hi ha guàrdia
les 24 hores.
· FOLCH (c. Sta. Maria, 28; tel. 691207767)
Laborables: de 9 a 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9
Dissabtes: de 5 a 8 (un cop cada dues setmanes)
Fora d'aquest horari i cada dues setmanes hi ha guàrdia loca-
litzada al tel. 691207767: 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
CEIP SANT ESTEVE 972 47 23 44, C. Vall·llobera, nº 62
CEIP 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
C. Ponent, s/n (antic escorxador 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 dia anterior.
RENFE 902 24 02 02
SARFA 902 30 20 25
TEISA 972 20 02 75 
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Sots-21 masculí, a 2/4 de 6:
CE Caldes – Besc – CB Vilobí
Sènior masculí, a 1/4 de 8:
CE Caldes – UE La Salle Girona
A més, tots els equips de bàsquet de Caldes
que participaran en mini-partits, competi-
cions de tirs liures i concursos.

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Infantil, a les 10:
UE Caldes – Coma Cros UE A
Prebenjamí A, a 2/4 de 12:
UE Caldes – AE Vilobí A
Cadet, a les 4: 
UE Caldes – La Pera UE A

■ DIUMENGE, 27 DE FEBRER
TEATRE FAMILIAR
“PLORAMIQUES”, de la Cia. Estaquirot
Teatre.
A les 12 del migdia al Teatre-cinema muni-
cipal. Ho organitza: Ajuntament de Caldes
de Malavella.

ESPORTS
CLUB VOLEI JOVES CALDES
CV Joves Caldes – CV Mataró B

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Primera territorial, a les 4:
UE Caldes – Vilamalla, CF

■ DILLUNS, 28 DE FEBRER
PLE MUNICIPAL
A les 8, a la sala de sessions, a la Casa Rosa

■ DIMARTS, 1 DE MARÇ
JORNADES D’ECONOMIA CRÍTICA: 
PARLEM D’ALTERNATIVES
Arcadi Oliveras, economista i President de
Justícia i Pau.
A 2/4 de 8, a la Biblioteca Francesc Ferrer i
Guàrdia. Ho organitza l’Àrea de Joventut i
l’Assemblea de Joves de Caldes

■ DISSABTE, 5 DE MARÇ
HORA DEL CONTE
“El Rei Carnestoltes i altres contes dis-
fressats”, a càrrec de Va de Contes.
A les 12 del migdia a la Biblioteca munici-
pal. Ho organitza la Biblioteca F. Ferrer i
Guàrdia de Caldes de Malavella.

ESPORTS
CLUB ESPORTIU CALDES
Cadet masculí, a les 9:
CE Caldes – UA Tossa
Infantil femení, a 3/4 d’11:
CE Caldes – BC Fontajau

ESCOLA ESPORTIVA CALDES
Bàsquet aleví femení, a 2/4 d’1:
EEM – Unió Vedruna B

■ DIUMENGE, 6 DE MARÇ
EXCURSIÓ
CAPÇALERA DE L'ONYAR
Bonica matinal apta per a tota la família.
Organitzada pel Club Excursionista Caldes.

TEATRE 
Acte de celebració del Dia de la dona treba-
lladora.

Interpretació de “Les cartes”, de Víctor
Català (pseudònim de Caterina Albert), A
càrrec de Teresa Gelpí. A les 6 de la tarda,
al Teatre Municipal de Caldes de Malavella.
Ho organitza l’Ajuntament de Caldes,
Dones per Caldes i la Xarxa de Dones de
Caldes.

■ DILLUNS, 7 DE MARÇ
CLÍNIC SOBRE “ENTRENAMENT DEL
CAMP VISUAL”
A càrrec d’en Richi Serres Lara, sots-direc-
tor de l’Àrea de Formació de la Federació
Catalana, llicenciat en Educació Física, doc-
tor en Psicologia i professor universitari de
l’assignatura de Bàsquet a l’INEFC
Barcelona.
A les 8 del vespre, al pavelló municipal.
Adreçat a les persones que es dediquen a la
formació de base i a l’entrenament espor-
tiu. Organitzat per l’Ajuntament de Caldes i
el Club Esportiu Caldes amb el suport de la
Federació Catalana de Bàsquet.

■ DIVENDRES, 11 DE MARÇ
TEATRE
CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ PER A LA
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS
“BOSQUE DE BOSQUES” de Joaquín Araújo.
A càrrec del grup de teatre “Vistapalabra”. 
A les 9 del vespre, al Teatre-cinema muni-
cipal. Entrada gratuïta.
Ho organitza el Ministeri de Medi Ambient i
Medi Rural i Marí.

■ DISSABTE, 12 DE MARÇ
FESTA DE CARNAVAL 
A la tarda: gran rua de Carnaval pels
carrers de Caldes i al Polivalent municipal,
actuació amb espectacle infantil i ball de
disfresses.
A la nit: Ball de Carnaval amb Dj i
Discomòbil al Polivalent municipal.
Entrada gratuïta i servei de bar. Ho organitza:
Joves intrèpids i Ajuntament de Caldes de
Malavella.

ESPORTS
CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior masculí, a 1/4 de 8:
CE Caldes – BC Palafrugell
Preinfantil masculí, a les 9:
CE Caldes – CB Olot

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví A, a les 10:
UE Caldes – Montessori Palau CCE A

Aleví B, a les 10:
Riells i Viabrea CE A
Prebenjamí A 2/4 de 12:
UE Caldes – CE Anglès
Juvenil, a les 4:
UE Caldes - Porqueres UE B

■ DIUMENGE, 13 DE MARÇ
ESPORTS 
CLUB VOLEI JOVES CALDES
CV Joves Caldes – CV Vilassar de Mar

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Primera territorial, a les 4:
UE Caldes – Tossa – Sport As. Esp.

■ DIVENDRES,11 DE FEBRER
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA CALDES
Voleibol Infantil, A 3/4 de 7:
EEM A – EEM B

■ DISSABTE, 12 DE FEBRER
ESPORTS
CLUB ESPORTIU CALDES
Cadet masculí, a les 9:
CE Caldes – Bisbal Bàsquet
Júnior masculí, a les 4:
CE Caldes – CB Verges

ESCOLA ESPORTIVA CALDES
Voleibol benjamí A, a 2/4 d’1:
EEM Caldes – H.Bordils

Voleibol benjamí B, a 2/4 d’1:
EEM Caldes – H.Bordils

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Infantil, a les 10:
UE Caldes - Bell-lloc CP A
Prebenjamí B, a 2/4 de 12:
UE Caldes – La Cellera CF
Cadet, a les 4:
UE Caldes - Fornells UE B

■ DISSABTE 12 i DIUMENGE 13 DE FEBRER
CLUB DE LECTURA
El club de l’escapada. Sortida a Reus i a
Tarragona. A Reus a veure l’obra de teatre
“Peus descalços sota la lluna d’agost” de
Joan Cavaller, dirigida per Albert Mestres.
L’endemà, visita a Tarragona. Ho organitza
la Biblioteca F. Ferrer i Guàrdia de Caldes
de Malavella.

■ DIUMENGE, 13 DE FEBRER
EXCURSIÓ
CANAL DEL PRÍNCEP, GRA DE FAJOL
PETIT I GROS I COLL DE LA MARRANA
Apta per a gent preparada. Cal portar
grampons i piolet. Organitzada pel Club
Excursionista de Caldes

CINEMA FAMILIAR
“LOS VIAJES DE GULLIVER”
A les 5, al Teatre-cinema municipal. 
Preu: 5 €. Ho organitza l’Ajuntament de
Caldes de Malavella.

■ DIVENDRES, 18 DE FEBRER
CONSELL DE POBLE
De 8 a 10 del vespre al Casino. Sessió de
presentació de resultats i avaluació de l'any
2010. Presentació del PLEC i recollida d'a-
portacions (obert a membres del Consell de
Poble). Ho organitza l’Ajuntament de Caldes
de Malavella.

CLUB DE LECTURA
VINOTECA. Maridatge entre vi i literatura.
Lectura de textos per part de l’Olga Cercós
i tast de vins relacionats. Cal que reserveu
la vostra plaça. És totalment gratuït. A les 8
del vespre, a la Biblioteca municipal. Ho
organitza la Biblioteca F. Ferrer i Guàrdia de
Caldes de Malavella.

■ DISSABTE, 19 DE FEBRER
EXCURSIÓ
SORTIDA NOCTURNA A SOPAR
Excursió pels entorns de Caldes que acaba-
rà amb un sopar. Recomanada a partir de 6
anys. Organitzada pel Club Excursionista
Caldes

HORA DEL CONTE
“ELS SONS DE L’UNIVERS” (Contes musi-
cals). A càrrec de Xevi Compte. A les 12, a la
Biblioteca municipal. Ho organitza la
Biblioteca F. Ferrer i Guàrdia de Caldes de
Malavella.

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Bàsquet benjamí mixt:

EEM – At. Silenc

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví A, a les 10: 
UE Caldes – Quart UE A
Aleví B, a les 10:
UE Caldes Olímpic Malgrat CE B
Benjamí, a 2/4 d’1:
CDE Farners B – UE Caldes
Juvenil, a les 4:
UE Caldes- Esc. F. St. Feliu de Guíxols C

■ DIUMENGE, 20 DE FEBRER
MERCAT DE SANT ANTONI
A la plaça de l’Ajuntament nou. 
(Programes a part)

ESPORTS
CLUB VOLEI JOVES CALDES
CV Joves Caldes – CV AA Llars Mundet B

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Primera territorial, a les 4:
UE Caldes - Esc. F. Bosc de Tosca C

■ DIMARTS, 22 DE FEBRER
JORNADES D’ECONOMIA CRÍTICA:
“PODEM VIURE SENSE CAPITALISME”
Enric Duran, membre del Col·lectiu
Temporal Crisi. Va robar uns 400.000 euros
a diversos bancs  i va destinar-los a crear
publicacions i projectes que busquen alter-
natives al sistema capitalista
A 2/4 de 8, a la Biblioteca Francesc Ferrer i
Guàrdia. Ho organitza l’Àrea de Joventut i
l’Assemblea de Joves de Caldes

■ DISSABTE, 26 DE FEBRER
ESPORTS
CLUB ESPORTIU CALDES
DIADA DEL BÀSQUET
Preinfantil masculí, a les 9: 
CE Caldes  CB Farners
Júnior masculí, a les 4:
CE Caldes – BC Maçanet

www.caldesdemalavella.cat

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
De l'1 de febrer al 31 de març: 
• Clavegueram (4t trimestre 2010) 
• Quotes de conservació de Malavella Park (1r
semestre 2011) 
De l'1 de març al 30 d'abril:
• IVTM (anual 2011) 
• Recollida d'escombraries (1r semestre 2011) 
• Mercat setmanal (1r semestre 2011) 
• Clavegueram (1r trimestre 2011) 

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

PRE-INSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 
ALS CENTRES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Presentació de sol·licituds: del 14 al 25 de
febrer (la tramesa de sol·licituds per internet es
pot fer fins a les 24 h. del dia 24 de febrer)
Barem: Del 28 de febrer a l’11 de març
Llistes amb el barem: 15 de març
Sorteig: 15 de març
Reclamacions: del 16 al 18 de març
Resolució de reclamacions: 21 de març
Llistes amb el barem un cop resoltes les
reclamacions: 23 de març
Dia per revisar la reserva de places a 
l'aplicació: 24 de març
Publicació de l’oferta definitiva: 8 d’abril
Publicació de les llistes d'admesos: 2 de maig
Període de matriculació: del 6 al 10 de juny

CASAL ESCOLA OBERTA 
“Aventura comunitària. T’agraden els teus
veïns?”
Del 28 de febrer al 4 de març 
Adreçat a nens/es de P3 a 6è. Es farà a
l’Escola Sant Esteve amb els següents preus i
horaris:
De 8 a 9: 8 €; De 9 a 1: 40 €; De 9 a 3: 68,5 €;
De 9 a 5: 86,5 €
Per a inscripcions, cal entregar la butlleta
abans del 10 de febrer. Els alumnes del Sant
Esteve, a la bústia de l’AMPA. Els alumnes de la
Benaula, als tutors de classe. Per a consultes
podeu trucar a TOT OCI (Irene), de 9 a 17h, Tel.
629 325 484 o bé a totoci@totoci.net.
Organitzat per les AMPA de l’Escola Sant
Esteve i Benaula amb la col·laboració de
l’Ajuntament. Gestionat per Tot Oci.

ACREDITACIÓ SOBRE COMPTÈNCIES EN 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I 
COMUNICACIÓ, ARA A CALDES

Des d’ara és possible obtenir a Caldes l’ACTIC
(Acreditació de Competències en Tecnologies
de la Informació i la Comunicació). Aquest
certificat acredita que la persona que el pos-
seeix té els coneixements, habilitats i actituds
necessaris per desenvolupar-se en l’àmbit de
les tecnologies de la informació i comunica-
ció. Aquesta prova es pot fer a través del cen-
tre col·laborador de Caldes: Caldes, Serveis i
Formació. El cost és totalment gratuït per a
les persones en situació d’atur. Per a més
informació consulteu el seu web (www.csf-
caldes.com/actic) o bé directament al web de
la Generalitat (www.actic.cat).

CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS
Nivells:
Bàsic 1 (dimarts i dijous, de 2/4 de 9 a 10)
Suficiència 3 (dimarts i dijous, de 7 a 2/4 de 9).
A l’Aula del SES de Caldes.
Inici: 17 de febrer (de febrer a juny).
Inscripcions: dies 25 i 27 de gener i 1 de febrer,
a la Biblioteca municipal, de 5 a 2/4 de 7.
Informació: SCC de la Selva, Pg. S.Salvador, 25
- Sta.Coloma de Farners (Tel. 872 97 38 90).
Ho organitza el Consorci per a la Normalització
Lingüística i l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

XERRADES INFORMATIVES SOBRE 
LA SALUT DEL NADÓ

A càrrec de la Dra. Gispert (pediatra), Mireia
Monsuñer (infermera pediatria) i Maria Massa
(llevadora).
Inici: dijous, 3 de febrer i 3 i 10 de març.
Tots els dijous, de 2/4 d’11 a 2/4 de 12, al
Dispensari municipal - CAP de Caldes
Per a  informació i inscripcions podeu trucar a
Mireia Monsuñer al CAP de Caldes. Ho orga-
nitza l’Ajuntament de Caldes de Malavella
amb el suport del CAP de Caldes.

CURS TALLER DE MANUALITATS
Inici: 1 de febrer fins al 28 de juny (inclosos).
A la sala annexa Casa Rosa, de 3 a 6.
Professora: Carmen Sáez 
Inscripcions i informació: 972 47 04 33 (C.Sáez). 
Ho organitza la Xarxa de Dones de Caldes de
Malavella.

CURS "DIVERTEIX-TE APRENENT ANGLÈS"
En grup. Tots els dimarts i dijous, de 8 a 9 del
vespre. Els dimecres, de 7 a 9. Fins el mes de
juny. Observacions: obert a tothom. Cal ins-
cripció prèvia al 629975273 o a donespercal-
des@hotmail.com. Ho organitza l’Associació
Dones per Caldes

CURS de "PILATES MAT"  
Tots els dilluns i dimecres, de 8 a 9. (Cal esco-
llir una hora o dues a la setmana). Fins el mes
de juny. Observacions: obert a tothom, cal ins-
cripció prèvia al 629975273 o a donespercal-
des@hotmail.com. Ho organitza l’Associació
Dones per Caldes

CURS DE BALLS DE SALÓ (amb parella o sense)
Tots els divendres,  de 9 a 2/4 d’11 de la nit,
fins el mes de juny. Observacions: obert a
tothom, cal inscripció prèvia al 629975273 o a
donespercaldes@hotmail.com. Ho organitza
l’Associació Dones per Caldes

EXPOSICIÓ: LA LLUITA PER L’OPORTUNITAT
DE VIURE

Les dones durant la 2a República, la Guerra Civil,
el Franquisme i la construcció de la democràcia.
Al Casino Municipal, des del diumenge 6 de
març fins el diumenge 13 de març. Horaris:
dies laborables, de 5 a 7. Dissabtes i diumen-
ges, d’11 a 2 i de 5 a 8. 
Ho organitzen la Xarxa de Dones de Caldes,
l’Ajuntament de Caldes de Malavella  i el
Memorial Democràtic de la Generalitat de
Catalunya.

l'agenda
de FEBRER



ACORDS DEL CONSELL DEL POBLE
Per donar compliment als acords presos
pel Consell de Poble, l’Ajuntament convoca
una plaça d’auxiliar administratiu per donar
suport als Serveis Socials. Es tracta d’un
contracte per un any i per mitja  jornada.
Podeu consultar les bases i terminis al web
www.caldesdemalavella.cat i a l’Ajuntament
(telèfon 972470005).

CASAL DE SETMANA BLANCA
Del 28 de febrer al 4 de març es celebrarà a
l’Escola Sant Esteve el Casal de la Setmana
Blanca. L’Ajuntament de Caldes de
Malavella col·labora amb les AMPA de les
dues escoles de la nostra vila per realitzar
aquest casal els horaris del qual són els
següents:
- Acollida matinal, de 8 a 9
- Matí, de 9 a 1
- Matí + dinar, de 9 a 3
- Matí + dinar + tarda,  de 9 a 5
Les inscripcions es poden fer fins el 10 de
febrer a la mateixa Escola i es publicarà
una llista per verificar la vostra inscripció el
dia 9 de febrer.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA
CONSERVACIÓ DE LA RIERA DE SANTA
MARIA
En el ple de febrer s’ha aprovat la col·labo-
ració amb la Fundació Emys per a la custò-
dia del tram més urbà de la riera. L’objectiu
és pautar el desenvolupament d’actuacions
de gestió, restauració i millora d’aquest
tram de la Riera de Santa Maria. Aquest
conveni no implica cap aportació econòmica
de cap de les dues parts sinó que marca
una col·laboració per tal que la fundació
pugui desenvolupar projectes d’estudi i

seguiment dels seus valors naturals i pro-
posar actuacions de millora i acostament a
la població. Per altra banda, l’Ajuntament
disposarà així d’un assessorament tècnic
especialitzat en aquests hàbitats de cara a
l’adequació d’aquest espai per al seu ús de
passeig. Amb aquesta aprovació, la
Fundació Emys inicia els convenis per al
coneixement i protecció de zones humides
del nostre municipi amb la intenció d’esta-
blir nous acords amb propietaris particulars
de basses i zones de gran interès natural.

APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONNEXIÓ
DE L’ABASTAMENT D’AIGUA DES DE
L’ARTÈRIA COSTA BRAVA-CENTRE
En el ple passat es va aprovar el projecte de
connexió de la xarxa d’aigua amb el
Pasteral, que tindrà un cost de 572.363.96 €
i que compta amb el finançament del 50%
de la Generalitat de Catalunya. Ara comen-
ça l’exposició pública i se n’inicia el procés
de concurs públic per a la seva construcció
al llarg del 2011. El projecte preveu utilitzar
el mateix traçat que la línia del gas que ja
ha donat la seva autorització. Aquest traçat
facilita el procés d’obtenció de les servituds
i expropiacions ja que majoritàriament és
una modificació de les existents. Aquest
canonada es construirà en gran part en el
terme municipal de Llagostera per la qual
cosa es compta amb la col·laboració de
l’Ajuntament d’aquesta vila que ha posat
totes les facilitats. Els serveis tècnics i jurí-
dics d’ambdós ajuntaments estant treba-
llant conjuntament en tots els tràmits i ges-

els partits opinen
El BIM inclou en aquest espai les opinions dels grups municipals que desitgen intervenir-hi

L’activitat de la PIC s’està intensificant en la preparació de les properes eleccions
municipals del 22 de maig.  Ben aviat es podrà fer pública la llista, encapçalada per
l’actual alcalde de la PIC, en Joan Colomer, un cop l’Assemblea hi doni el vistiplau. En

aquests moments, un nombrós grup de persones està col·laborant en l’elaboració del progra-
ma electoral. A banda dels regidors que ja coneixeu, que continuen treballant en la tasca de
govern, els afiliats i simpatitzants que volen estan fent les seves aportacions. Es tracta de
sumar esforços i debatre les idees i els punts concrets que han d’acabar configurant el pro-
grama pels propers quatre anys.  Els que heu seguit la nostra trajectòria ja sabeu com pen-
sem i actuem. Des dels inicis hem volgut ser una plataforma oberta i participativa que pensa
i treballa amb i per la gent de Caldes. Si voleu participar-hi us podeu posar en contacte amb
nosaltres per qualsevol dels canals de comunicació que tenim oberts: www.picaldes.com,
pic@picaldes.com,  o bé al  facebook  (plataforma independent per caldes).

APROVACIÓ DEL PRESSUPOST
Una de les prioritats de CIU era la connexió de l'aigua del Pasteral. Per fi ha arri-
bat però una altra vegada més, han començat la casa pel teulat. No se saben els

litres d'aigua que ens donaran, no se’n sap el preu, si durant els mesos d’estiu podrem dis-
posar de tota l'aigua (el lògic és que quan es fa una obra d'aquesta envergadura se signi un
conveni del preu, litres, etc). Segur que amb aquest tarannà s’apujarà l’aigua ben aviat.
CIU va recriminar la falta de tacte cap els veïns de la plaça Sant Esteve ja que va anular una
reunió a última hora sense avisar a cap dels veïns, deixant-los a tots al carrer.
També vàrem recriminar que no serem mai un poble turístic si tenim unes Termes Romanes
úniques i les tenim tancades, si en els panells d'informació tant de l'estació con del poble no
hi ha ni uns tristos horaris d’autobusos.
Un altre punt que es va preguntar va ser pel decret d'alcaldia número 1 de l’any 2011 que diu
textualment "poder atendre necessitats urgents de la tresoreria municipal, sol·licitar al Servei
de Gestió Tributaria del Consell Comarcal de la Selva la provisió d'una bestreta per un import
de 200.000 €.

Aviat s’acabarà la legislatura. A part d’obres com el Dispensari i l’Ajuntament nou,
iniciades per Esquerra, allò important i necessari per a Caldes no s’ha fet. El Pla
General, suspès per la Generalitat. Tampoc no tenim els terrenys per fer l’Institut.

L’escola Benaula, ni començada. La PIC deia que a l’agost estaria acabada… De Residència i
Centre de Dia per la nostra gent gran, res de res. De la canonada del Pasteral (Esquerra obtin-
gué 600.000 € pel 2008) tot just hem aprovat, ara, el projecte. Però ni sabem el preu de l’ai-
gua ni quanta ens en donaran. L’obertura de les Termes Romanes s’endarrereix. L’atenció
sanitària d’urgències nocturnes és inexistent. De subvencions per a les obres d’urbanitza-
cions, ni un euro. Hem passat del nyap del camp de futbol d’Aigües Bones a la trista degrada-
ció de l’estadi Vall-llobera. Hem passat d’un Ajuntament, amb Esquerra, al servei de les enti-
tats, a un Ajuntament que fa pagar a entitats les obres. Hem passat, amb Esquerra, de rigor
en els comptes municipals i endeutament moderat, a un desgavell de la comptabilitat muni-
cipal, amb factures perdudes i el deute fregant els màxims permesos…

El projecte de subministrament d’aigua potable a Caldes, mitjançant la conne-
xió de la xarxa del municipi a l’artèria Costa Brava - Centre, i que  s’aprovà en el

Ple Municipal del 31 de gener passat, creiem que no preveu la millor solució. Un just plantejament
passaria per abastar Can Carbonell via nova canonada pública que sortís des d’aquesta connexió,
ja que el nou pou construït l’any passat no té el cabal esperat i, per tant,  no seria d'estranyar que
a curt termini aquest nucli torni a tenir escassetat d’aigua en l’època estival. Per altra part, i
seguint parlant d’aigua, si aportéssim diàriament una mitjana de 20-25 m3 d’aigua potable al
Tourist Club per un nou conducte, des del Llac del Cigne, resoldríem la potabilitat que no té l’ai-
gua actual a causa de l’alt contingut de nitrats.
Per tant, l’abastament d’aigua al municipi de Caldes s’ha de plantejar com a una solució  global
que prevegi criteris equitatius per unificar qualitats, quantitats, costos i tarifes. Convidem els altres
grups municipals a afegir-se a aquesta idea.

Som al final de la legislatura, moment de començar a fer balanç de la feina feta.
I això val per l’oposició, per l’equip de govern i pel conjunt de la corporació. Quan
els diferents partits presentàvem el programa electoral, coincidíem en no pocs

punts. Un d’aquests punts comuns seria el paratge de Sant Maurici, que comprendria el cas-
tell, l’ermita, el Prat i els accessos. A dia d’avui lamentablement res no s’ha aconseguit, ans
al contrari, es tallen accessos a la propietat i es coacciona a aquelles persones que voldrien
fer-ne ús (a la nostra manera d’entendre, de forma absolutament legítima). Segurament l’a-
provació del POUM donarà alguna sortida a tot plegat però fins que no arribi (i sembla que va
per llarg) la situació es degrada cada dia que passa.  En definitiva, hi ha una retallada de drets
de la ciutadania per part de particulars davant la qual des de l’Ajuntament no s’hi aboquen els
esforços que es requereixen. I no és l’únic exemple: podríem parlar de camins tallats com el
de Can Xiberta, amb una situació molt semblant. Han passat altres 4 anys de legislatura i no
s’ha solucionat res. Qui sap si durant els propers tindrem més sort?

tions pertinents. Aquesta obra permetrà
diluir la concentració de fluor a l’aigua de
boca i eliminar els problemes que puntual-
ment es tenen de valors per sobre dels
límits vigents. Alhora, serà una obra que
permet assegurar a llarg termini la dispo-
nibilitat d’aigua si se n’incrementa el volum
d’aigua necessari.

ESTAT DE LES FONTS D’AIGUA TERMAL
El cabal de les fonts que es va veure afectat
com a conseqüència del terratrèmol del 19
de desembre s’està recuperant tal com
semblava que havia de passar segons les
primeres anàlisis realitzades, com ja es va
explicar en l’anterior BIM. El control que
realitza la Direcció General de Mines de la
Generalitat de Catalunya continua indicant
que la qualitat i temperatura segueixen en
els nivells habituals i el cabal s’està recu-
perant. Aquest és un procés natural i s’ha
d’anar seguint l’evolució i fent les analíti-
ques i control necessaris per confirmar el
restabliment normal de la situació. Des de
l’Ajuntament s’ha estat treballant per resta-
blir el cabal de les fonts i en els propers
dies es faran unes tasques de manteniment
per tal d’acabar de normalitzar la surgèn-
cia normal de l’aigua termal. En tot
moment es segueix amb contacte amb els
responsables de la Generalitat i de les
empreses afectades per tal de coordinar
actuacions.

AIGUA
Les analítiques realitzades indiquen que
l’aigua és apta per al consum humà en tots
els sectors excepte el Tourist Club. En
aquest sector l’aigua no és apta per al con-
sum a causa de l’alteració per nitrats. Per
tant, es mantenen les restriccions d’ús

indicades en els darrers mesos. Les dades
completes es poden consultar al web muni-
cipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

BIM
Des de l’entrada d’una nova empresa de
repartiment de correus, hem detectat algu-
nes incidències  en el repartiment del BIM.
És la voluntat de l’Ajuntament que tots els
ciutadans rebin puntualment el Butlletí
d’Informació Municipal a les seves llars.
Per aquest motiu demanem que si us tro-
beu alguna incidència en el repartiment del
BIM o bé no el rebeu, ens ho comuniqueu
bé per correu electrònic a aquae@caldes-
demalavella.cat o bé per telèfon a
l’Ajuntament en horari d’atenció al públic.
Tant d’una manera com d’una altra, pre-
guem que especifiqueu la vostra adreça
correcta i esmenarem aquestes petites
incidències en el repartiment.  
En aquest BIM del mes de febrer ampliem
el calendari d’actes fins el dia 15 del mes
següent. Per tant, hi trobareu agenda d’ac-
tes fins el 15 de març.
Esperem que aquesta mesura serveixi per
conèixer puntualment dels diferents actes
que organitzen tant l’Ajuntament com les
diferents entitats del municipi.

CARNESTOLTES 2011
El proper dia 12 de març es celebra la festa
de Carnestoltes a la nostra població. L’acte,
organitzat pels Joves Intrèpids i
l'Ajuntament, consistirà en una rua pels
carrers del poble, un espectacle d'animació
infantil i un ball de disfresses amb Dj. Des
d'aquestes línies volem fer una crida a enti-
tats, col·lectius i persones a títol individual
a participar en aquesta tradicional celebra-
ció popular.

acció de govern i
notícies de Caldes

■ El ple ha aprovat provisionalment i per
unanimitat el projecte per connectar la
xarxa d’aigua de Caldes amb la xarxa Costa
Brava Centre. Aquesta mesura és el pas
que solucionarà el problema de l’alta con-
centració de fluor de l’aigua del nostre
municipi en èpoques de sequera ja que per-
metrà barrejar-la amb l’aigua que ve del
Pasteral. Aquesta mesura doncs soluciona
un problema de qualitat en moments pun-
tuals i no de quantitat ja que la gran part de
l’aigua continuarà sent de pous de Caldes.
Tot i això, s’obre la via perquè en un futur es
pugui obtenir més aigua del Pasteral en cas
que el creixement de Caldes en un futur ho
requereixi. 
El pressupost de l’obra és de 553.363,96 €,
la meitat dels quals subvencionats per la
Generalitat i l’Ajuntament de Caldes està
treballant conjuntament amb el de
Llagostera per modificar les servituds de
pas (s’aprofita el mateix recorregut que la
canonada de gas). El projecte estarà 30 dies
a exposició pública durant els quals s’hi
podran fer al·legacions.

■ El ple ha aprovat per unanimitat un con-
veni de col·laboració entre l’Ajuntament i la
Fundació Emys per a la conservació de
determinats trams de la riera de Santa
Maria. A partir d’aquest conveni, la
Fundació Emys es compromet a fer projec-
tes d’estudis sobre la riera de Santa Maria i
presentar propostes de millora de l’entorn
natural i cultural. Per la seva banda,
l’Ajuntament es compromet a tramitar els
projectes i actuacions, a senyalitzar els

trams de la riera on s’hi hagi intervingut i a
informar la Fundació en el cas que el con-
sistori vulgui fer alguna actuació a l’entorn
de la riera de Santa Maria. La Fundació
Emys aportarà les dotacions econòmiques
tot i que el conveni deixa oberta la participa-
ció de l’Ajuntament o altres organismes
públics. En alguns dels trams de la riera
susceptibles d’actuar-hi caldrà comptar
amb la participació de particulars ja que
són de propietat privada.

■ El ple ha aprovat per unanimitat la recep-
ció parcial de la urbanització del golf a
l’Ajuntament ja que s’hi han fet totes les
obres d’urbanització previstes (vials, clave-
gueram, pluvial, enllumenat, gas, teleco-
municacions i electricitat dels vials). Queda
pendent que el promotor faci la urbanització
d’una segona part per completar tot el pro-
jecte inicial.

■ El ple ha aprovat per unanimitat la reno-
vació del conveni entre l’Ajuntament i
l’Agència de Protecció de la Salut. L’acord
delega a l’Agència la gestió dels riscos per a
la salut relacionats amb la contaminació del
medi, les aigües de consum públic, els esta-
bliments públics i indrets habitats i els pro-
ductes alimentaris. També gestionarà les
denúncies en l’àmbit de la protecció de la
salut i promourà l’educació sanitària en
l’àmbit de la protecció de la salut
El conveni és el mateix que hi havia vigent fins
el 31 de desembre de 2010 tot i que hi ha peti-
tes variants que afecten sobretot al segui-
ment de l’aplicació de la nova llei del tabac.

PLE MUNICIPAL ORDINARI DE 31 DE GENER DE 2011

els plens


