
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, 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. 
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 2/11 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 17:00 a 20:00h (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

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
De l’1 de setembre al 31 d’octubre 
Cementiri (anual 2011) 
Guals (anual 2011)
Ocupació subsòl (anual 2011) 
Recollida d’escombraries (2n semestre 2011)
Mercat setmanal (2n semestre 2011) 
Clavegueram (3r trimestre 2011) 

MERCATS
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

AULA DE MÚSICA
Inici del curs a l’octubre. Inscripcions a través del web http://www.aulamusicacaldes.com

CURS DE CATALÀ BÀSIC 1
Inici a l’octubre. Classes els dimarts i dijous, de 2/4 de 9 a 10 de la nit. Organitzat pel Consorci per a la 
Normalització Lingüística. Amb el suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

CURS DE TEATRE PER A NENS I NENES (de 6 a 12 anys)
A càrrec de David Estany. S’hi treballarà el cos, l’espai escènic, treball de personatges, el ritme, la veu , 
improvisacions i es prepararà un taller per mostrar al públic a final de curs.
Horaris: tots els dimecres, de 2/4 de 6 a 7, a partir del 5 d’octubre del 2011 i fins al 13 de juny del 2012 
exceptuant els dimecres dins espais de vacances escolars o festes. 

CURS DE TEATRE PER A JOVES (de 12 a 16 anys)
A càrrec de Marc Ciurana. S’hi farà una introducció a la interpretació, al treball de cos i veu i diferents 
jocs teatrals per aconseguir una unitat de grup. S’incentivarà la creació. A partir d’aquí es proposarà un 
tema específic sobre gent jove i es crearà una dramatúrgia per portar a escena a final de curs. 
Horaris: tots els divendres de 2/4 de 6 a 7 a partir del 7 d’octubre del 2011 i fins al 15 de juny del 2012 
exceptuant els dimecres dins espais de vacances escolars o festes.

Els dos cursos de teatre estan organitzats per l’Ajuntament de Caldes de Malavella

DISSABTE, 15 D’OCTUBRE
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
A 2/4 d’1, mini femení de bàsquet: EEM – Onyar Migdia

CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior femení, a les 4: CE Caldes – CB Sant Antoni

UNIÓ ESPORTIVA
Juvenil: UE Caldes - CD Bescanó B
Infantil A: UE Caldes – Esc. F. Salt B

DIUMENGE, 16 D’OCTUBRE
PEDALADA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC
Bicicletada popular per camins veïnals dins els actes de la Set-
mana de la Mobilitat Sostenible i Segura.
Sortida de la Plaça de la Selva a les 9 del matí.
Durada prevista: 3 hores
Cal portar casc, aigua, esmorzar i la bicicleta revisada i en con-
dicions
Hi haurà un obsequi per a tots els participants.
Vine a pedalar i regala aire net!
Organitzada per l’Ajuntament amb el suport del Club Excursionista de Caldes

11a TROBADA DE CANT CORAL
Amb la participació de la Coral Tossenca, dirigida per Fidel 
Aromir, l’Orfeó de Sabadell,  dirigit per Llorenç Castelló, 
i la “Coral Cantaires de Caldes”, dirigida per Assumpta 
Fontanals.
A l’Església parroquial, a les 6 de la tarda. L’organitza la 
Coral de Cantaires de Caldes de Malavella. Amb el suport 
de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

TALLER
“Consciència femenina”, a càrrec de Raquel Buendia, monitora de Qui Gong, naturòpata i terapeuta
floral.
De 10 a 2 de la tarda. Preu: 20€. Organitzat per la Dietètica de Caldes. Tel. 972 47 24 27

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Segona Catalana: UE Caldes - AE Roses

DISSABTE, 22 D’OCTUBRE
ACTE DE RECONEIXEMENT ALS JUTGES DE PAU
Lliurament de les distincions de la Associació Catalana en pro de la Justícia de Pau per premiar el mèrit 
i antiguitat dels jutges de pau per la seva contribució al desenvolupament de la Justícia
Al Teatre-cinema municipal, a la 1 del migdia.

CONTES PER A INFANTS
“La Castanyera i altres contes de tardor” a càrrec de l’Espina de la Sardina.
A les 12 del migdia, a la Biblioteca Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia.. Organitzats per l’Ajuntament 
de Caldes de Malavella.

ESPORTS
CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior masculí, a 2/4 de 6: CE Caldes – CB Salt B
Sots-21 masculí, a 1/4 de 8: CE Caldes – BC Torroella
Infantil masculí, a 3/4 d’11: CE Caldes – CB Bescanó
Cadet femení, a les 9: CE Caldes – Palafolls

DIUMENGE, 23 D’OCTUBRE
SORTIDA A BUSCAR CASTANYES
Sortida al matí a buscar castanyes i menjada, a la tarda, a la zona esportiva. Organitzada pel Club Excur-
sionista de Caldes.

ESPORTS
CLUB ESPORTIU CALDES
Júnior vermell, a 3/4 d’11: CE Caldes - CB Blanes B.
Júnior fusters de Caldes, a 1/4 d’1: CE Caldes – CB Vilablereix

CLUB VOLEI JOVES CALDES
Juvenil/cadet: CV Joves Caldes – CVB Barça B

DIVENDRES, 28 D’OCTUBRE
XERRADA
“Farmaciola natural per a tota la família”. Xerrada sobre remeis i teràpies naturals que poden ser-nos 
útils. Coneix-les i practica-les. Fes la teva pròpia farmàcia natural! 
A càrrec de Gema Hernández, naturòpata, acupuntora, homeòpata, terapeuta de shiatsu i de flors de 
Bach.
A les 7 de la tarda, al Casino Municipal. Entrada lliure.
Organitzada per la Xarxa de Dones de Caldes amb el suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella i 
de l’Institut Català de la Dona.

CLUB DE LECTURA: “NIX TU, SIMONA”
Trobada del grup per a comentar l’obra de teatre “Nix tu, Simona” amb el seu autor, Albert Pijoan.
A 2/4 de 8 a la Biblioteca municipal Francesc Ferrer i Guàrdia. Ho organitza l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella.

DISSABTE, 29 D’OCTUBRE
ESPORTS
CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamí iniciació, a les 5: CP Caldes – CH Farners
Prebenjamí, a les 6:  CP Caldes – Shampa Carme Guasch i Darne
Benjamí, a les 7: CP Caldes – CH Lloret

CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior femení, a les 4: CE Caldes – Sant Gregori B

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Juvenil: UE Caldes - FC Ràcing Blanenc B

DIUMENGE, 30 D’OCTUBRE
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Segona Catalana: UE Caldes - CD Bescanó

CLUB VOLEI JOVES CALDES
Juvenil/cadet: CV Joves Caldes – Vòlei Vilassar A

DIMARTS, 1 DE NOVEMBRE
CASTANYADA POPULAR I BALL
Al Local Social Can Solà Gros a les 4 de la tarda.
Ho organitza l’Associació Veïns de Can Solà Gros I.

DISSABTE, 5 DE NOVEMBRE
ESPORTS
CLUB PATI CALDES
Prebenjamí, a les 7: CP Caldes – Hoquei Club Ripoll

ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
A 2/4 d’1, mini femení de bàsquet: EEM – FE Begur
A 3/4 d’11, pre-mini femení: EEM- CB Llagostera

CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior masculí, a 2/4 de 6: CE Caldes – FD Cassanenc
Sots-21 masculí, a 1/4 de 8: CE Caldes – CE Palamós

DIUMENGE, 6 DE NOVEMBRE
ESPORTS
CLUB ESPORTIU CALDES
Júnior vermell, a 3/4 d’11: CE Caldes – CE Palamós B
Júnior fusters de Caldes, a 1/4 d’1: CE Caldes – FD Cassanenc.

DIVENDRES, 11 DE NOVEMBRE
TALLER DE RISOTERÀPIA
“El riure, un bon desestressant” A càrrec d’Anna Garrofé .
Al Casino Municipal, de 7 a 9 del vespre.
Preu: 5 €. Inscripció per correu electrònic a xarxadedones@hotmail.com o per telèfon al 628783881. 
Places limitades. 
Ingrés en el compte de la Caixa 2100 8181 71 2300044063 (especifiqueu el nom i cognoms)
Ho organitza la Xarxa de dones de Caldes de Malavellla amb el suport de l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella i de l’Institut Català de les Dones 

DISSABTE, 12 DE NOVEMBRE
ESPORTS
CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamí iniciació, a les 6: CP Caldes – Girona CH

CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior femení, a les 4: CE Caldes – B Lloret
Infantil masculí, a 3/4 d’11: CE Caldes – CB Sant Hilari
Cadet femení, a les 9: CE Caldes – CB Calonge

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Juvenil: UE Caldes – At. Sant Ponç

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

DIUMENGE, 13 DE NOVEMBRE
PASSEIG PER LA RIERA D’ARBÚCIES
Passejarem per la riera i després visitarem el museu dendrològic el Roquer d’Arbúcies. Organitzat pel 
Club Excursionista de Caldes.

TEATRE FAMILIAR
“El nen que riu”, a càrrec de la companyia La Planeta.
A  les 12 del migdia al Teatre-cinema municipal.
Ho organitza l’Ajuntament de Caldes de Malavella, amb el 
suport del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya - Cultura ENGIRA.

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Segona Catalana: UE Caldes - FC L’Escala

CLUB VOLEI JOVES CALDES
Juvenil/cadet: CV Joves Caldes - CV Tiana

AGENDA

www.caldesdemalavella.cat
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BIM

Serveis i adreces d’interès



No és fàcil normalment i encara menys per culpa de la situació actual, dirigir-se a la gent progressista 
i d’esquerres que històricament han votat al Partit Socialista però per altra banda penso que ja n’hi 
ha pou d’aguantar comentaris de dretes que l’únic que pretenen és treure’n profit a les urnes. Altres 

partits estan governant en altres comunitats autònomes i no destaquen precisament per la seva honradesa i 
encara menys per fer una bona gestió.
Es crearà properament l’agrupació del Partit Socialista a caldes. Ja som suficients els que hi estem afiliats per 
poder implantar-la en el nostre poble. Farem saber la data i el lloc on celebrarem l’acte. 
Para acabar, des del PSC diem i convidem que la societat ubicada a Sant Maurici canviï d’actitud. Si no rectifi-
quen ens tindran a davant. No permetran que segueixin pel camí que lamentablement han pres.

Des de l’equip de govern estem fent mans i mànigues perquè l’Ajuntament tiri endavant i se 
sobreposi al context econòmic actual en què tots vivim. Quan vàrem guanyar les eleccions vam 
entrar amb il·lusió i amb ganes de governar però ens vam trobar amb una gran hipoteca de l’equip 

de govern anterior que suposa un llast que de moment encara arrosseguem i del qual costarà despendre’s. El 
nostre principal objectiu és que l’Ajuntament augmenti els ingressos i retalli les despeses. Volem aconseguir-ne 
la solvència sense que això comporti retallades en els serveis bàsics dels nostres vilatans. Paral·lelament a tot 
aquest joc d’equilibris, volem deixar clar que treballem dia a dia amb la mateixa il·lusió del començament i amb 
l’esperança de fer de Caldes un poble millor per a viure-hi. 

Acció de govern i notícies de Caldes

AIGUA APTA PER AL CONSUM
Les dues últimes analítiques (la darrera, del 3 d’octubre) constaten que l’aigua és apta per a 
l’ús de boca al nucli, Llac del Cigne i Can Solà Gros II. En els darrers mesos s’hi havia detectat 
la presència de fluor en quantitats superiors al màxim permès. L’última prova constata que la 
concentració d’aquest mineral és d1,1 ppm quan el màxim permès és d’1,5 ppm. Malgrat que 
els resultats són positius des de setembre, l’Ajuntament no aixecarà encara el ban d’avís del 20 
de juliol per precaució a causa de la manca de pluges dels darrers mesos. Cal mantenir doncs la 
prudència a l’espera que les properes analítiques confirmin altre cop els resultats positius.
Per altra banda, les analítiques indiquen també que l’aigua és apta per a l’ús de boca a Aigües 
Bones, Can Solà Gros I, Can Carbonell i Tourist Club.
Podeu fer el seguiment de les analítiques puntualment a www.caldesdemalavella.cat i, cada mes, 
en el BIM.

INCIDENTS EN ELS PREPARATIUS DE SANT MAURICI
Els llogaters de la casa de Sant Maurici van fer perillar la celebra-
ció de l’Aplec de Sant Maurici fins a poques hores abans de la festa. 
L’Ajuntament va haver d’intervenir de mitjancer i va aconseguir que 
l’Aplec es fes per 167è any. El consistori ja està fent gestions per ga-
rantir que l’any que ve es pugui celebrar normalment.

ADJUDICADES LES OBRES PER PORTAR AIGUA DEL PASTERAL
L’Ajuntament ha adjudicat les obres de connexió amb la xarxa d’aigua del Pasteral a l’empresa 
Xavier Alsina. Les obres s’iniciaran properament i estaran acabades abans no s’acabi l’any. El 
pressupost final s’ha reduït en un 47,28% respecte al previst inicialment i se situa en 247.230€, 
subvencionats en un 50% per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

ADJUDICADA L’OBRA DE LA COBERTA DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE 
FRANCIAC
L’Ajuntament ha adjudicat la construcció de la coberta de 
la pista poliesportiva de Franciac a Boadas-Roura. La pro-
posta contempla el cobriment de la pista i la reestructu-
ració de les escales de manera que facin també la funció 
d’escenari. A més, s’arranjarà el paviment del voltant de les 
escoles i s’aprofundirà el pou que hi ha a la zona. Tot això es 
fa respectant l’entorn i procurant que es mantingui la visió 
del campanar i de les escoles velles que es té actualment des de l’autovia.

PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI
L’equip de govern convocarà un ple extraordinari per tractar-hi dos temes que no es van poder 
incloure per qüestions de calendari en el darrer ple. Per una banda, es proposarà l’aprovació 
dels comptes municipals i, per altra banda, la signatura d’un conveni amb la Junta de compen-
sació d’Aigües Bones pel qual aquesta lliurarà a l’Ajuntament els diners que han sobrat de les 
obres d’urbanització (150.000€). El consistori, si s’aprova aquest punt de Ple, invertirà els diners, 
d’acord amb els veïns d’Aigües Bones, en la construcció d’una pista polivalent per a ús dels veïns 
de la zona i de la resta de nuclis de Caldes. 

EL CAP MANTÉ ELS SERVEIS
El CAP Gerard Masllorens manté els serveis i horaris actuals 
després que alguns municipis de la Selva interior hagin patit re-
centmentalgunes retallades de serveis per part del Departament 
de Salut. Els servei d’urgències es manté igualment a Cassà de la 
Selva. Malgrat que no és la situació més idònia, els vilatans poden 
gaudir dels mateixos serveis que rebien fins ara.

CANVI D’ENLLUMENAT AL VEÏNAT D’ISRAEL 
L’Ajuntament ha realitzat el canvi d’enllumenat al veïnat d’Israel que permetrà una il·luminació 
dels carrers més eficient i amb estalvi d’energia. El canvi d’enllumenat ha costat 49.679€, dels 
quals 23.000 provenen d’una subvenció de la Generalitat.

ÈXIT DE LA 7A FIRA DE L’AIGUA
La 7a Fira de l’Aigua s’ha tancat amb un èxit de participa-
ció, amb més de 5.000 visitants. Enguany s’ha aconseguit 
involucrar les empreses de Caldes, que han muntat més 
parades que mai (balnearis, embotelladores, golf, comer-
ços, serveis...). Una jornada de lleure per a molts caldencs 
però també molt profitosa per als comerços, serveis i la 
restauració, que ha viscut un cap de setmana amb moltes 
pernoctacions i àpats.

INICI DEL PLA SINGULAR A LA SECCIÓ D’INSTITUT CALDES
Caldes ha iniciat el Pla Singular, que té intenció d’ajudar nois i noies que no assoleixen el nivell 
curricular a aconseguir l’ESO, alhora que afavoreix el primer contacte amb el mercat laboral. El 
Pla sorgeix d’un conveni a tres anys entre l’Ajuntament, la Generalitat, la secció d’Institut i les 
empreses col·laboradores. Els nois i noies compaginaran els estudis específics per aconseguir 
el títol amb pràctiques gratuïtes a Tesar, a les Germanes Hospitalàries i a l’Ajuntament (a la llar 
d’infants i a la Brigada municipal) per tal que agafin experiència i puguin orientar-se laboralment.

INICI DEL CURS ESCOLAR I DE L’ACTIVITAT FÍSICA AMB NORMALITAT 
La secció d’Institut Caldes de Malavella, les escoles Sant Esteve i Benaula així com la llar d’infants 
Ninots i el casal d’infants han començat el curs amb normalitat. El mateix es pot dir del Servei 
d’Activitat Esportiva Municipal (SAFM) i de l’Escola Esportiva Municipal, que han ampliat el calen-
dari i l’oferta, amb pràcticament totes les places cobertes.

ÈXIT DE L’ESCOLA DE PARES
Enguany ha començat amb gran èxit l’escola de pares i mares, un recurs que ofereix orientació, 
eines i assessorament a les mares i pares sobre com educar els seus fills. L’escola de pares i mares 
està organitzada per l’Ajuntament i ja s’hi han inscrit 45 persones.

BATUDA A CAN CARBONELL
Els propers dies 15, 22 i 29 d’octubre es farà una batuda de senglars a Can Carbonell i Santa 
Seclina que han proliferat últimament i suposen un perill per al trànsit. En aquests dies es faran 
talls en camins veïnals per qüestions de seguretat.

NETEJA DE LA RIERA DE SANTA MARIA
En les últimes setmanes s’ha netejat la llera de la riera de Santa 
Maria ja que la vegetació hi havia crescut. De manera paral·lela, 
l’Ajuntament redactarà properament un estudi topogràfic que ha 
de donar pas a un projecte que solucioni definitivament el proble-
ma de l’estancament de l’aigua i de les males olors.

PREPARATIUS PER A LA CAVALCADA DE REIS
La regidoria de Cultura vol dinamitzar la Cavalcada de Reis i ja ha tingut els primers contactes 
amb l’equip organitzadora. S’hi volen introduir diferents canvis que facin la festa més lluïda.

ONZE DE SETEMBRE
L’Onze de setembre, la Diada Nacional de Cata-
lunya, va transcórrer amb normalitat. S’hi van ce-
lebrar l’Aplec de Terranegra, amb bicicletada inclo-
sa per part del Club Excursionista, les sardanes a 
càrrec de l’Agrupació Sardanista, i el dinar popu-
lar de l’Associació de la tercera edat “Casa Rosa”. 
Com a novetat, l’equip de govern va recuperar 
l’organització de l’acte institucional amb els cants 
dels Segadors i de la Senyera, a càrrec de la Coral 
Cantaires de Caldes i la lectura de dos manifestos 
reivindicatiu, l’oficial i el manifest sardanista, seguit de l’ofrena floral per part de les entitats i 
partits polítics.

PLE MUNICIPAL ORDINARI DE 26 DE SETEMBRE DE 2011

 El ple municipal ha aprovat per majoria absoluta amb els 12 vots favorables de CiU (5), de la 
PIC (4), d’ICV-EUiA (1), d’ERC (1) i del PSC (1) i amb l’abstenció del PP, una moció presentada 
per ERC en contra de la petició per part d’Hisenda de la devolució de part de la bestreta co-
rresponent a la participació en els tributs de l’Estat corresponents als exercicis 2008 i 2009 i 
que puja a 414.796 €. La moció contempla que l’error de càlcul l’ha comès l’Estat, que els diners 
ja els ha gastat l’Ajuntament en concepte de serveis i que el consistori assumeix competències 
que no li pertoquen, amb la qual cosa la devolució serà una càrrega més per a les arques muni-
cipals. 

  El ple ha aprovat per majoria absoluta la moció presentada per ERC i ICV-EUiA en contra 
de la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel compliment de la sentèn-
cia del Tribunal Suprem espanyol que ataca la immersió lingüística de l’escola catalana i instar la 
Generalitat a no acatar-ne la sentència. Ho ha fet amb els 12 vots favorables de CiU (5), de la 
PIC (4), d’ICV-EUiA (1), d’ERC (1) i del PSC (1) i del vot contrari del PP. 

 El ple ha aprovat per unanimitat la moció presentada per ICV-EUiA en contra de les retalla-
des del Departament d’Ensenyament. La moció denuncia que la Generalitat no ha complert 
amb els convenis negociats amb les associacions de Municipis de Catalunya per als anys 2010-11 
i demana que no s’apliquin les retallades en un àmbit tant sensible com la llar d’infants i les es-
coles de música i de dansa. En el cas de Caldes l’import de la retallada puja a 20.000 €.

 El ple ha aprovat una moció d’ICV-EUiA en contra de l’allargament per 10 anys de la llicència 
de funcionament de la central nuclear d’Ascó que ha realitzat el govern espanyol. La moció ar-
gumenta problemes de funcionament de la central, que  està en un terreny inestable i que hi ha 
altres fonts d’energia més respectuoses i segures. S’ha aprovat per majoria absoluta amb els 8 
vots favorables de CiU (5), d’ICV-EUiA (1), d’ERC (1) i del PSC (1), el vot contrari del PP i les 4 
abstencions de la PIC.

Com a portaveu del Partit Popular de Caldes de Malavella em veig amb l’obligació de comunicar al 
meu municipi com i quina és la manera de treballar de l’Ajuntament. Fem plens cada dos mesos i 
últimament ja ni es parla dels problemes que realment afecten el nostre municipi. Ens fan perdre el 
temps debatent i votant sobre problemes que no són de la nostra competència com, per exemple, 

la central nuclear d’Ascó. A més, els regidors que formen govern a Caldes ens demostren en cada ple que no 
tenen clares quines són les seves tasques ni com resoldre’n els problemes. Continuem vivint en una vila mal 
senyalitzada on cada vegada hi ha més punts de perill d’accidents i continuem tenint la plaça més incoherent! A 
algú li ha quedat clar si a la Plaça Sant Esteve es pot o no estacionar? Si algú ho té, que faci el favor d’aclarir-li 

al portaveu del PSC, que és qui s’hauria d’encarregar del bon funcionament de la circulació viària de Caldes.

Esquerra-AM no para de treballar per aportar propostes que millorin l’economia de 
l’Ajuntament de Caldes. En aquest darrer ple del mes de setembre vam presentar dues mo-
cions, una d’elles en suport a l’Escola Catalana i l’altra contra el retorn dels imports de la 

bestreta de la participació en els tributs de l’Estat Espanyol. Aquesta darrera permetria millorar la tresoreria 
de l’Ajuntament i, de fet, va tenir el suport de la majoria dels membres al Ple, a excepció del Partit Popular, 
que amb els seus discursos demagògics, sempre mira cap a una altra banda. Treballem, estenent la mà i presen-
tant idees o millores i, per tant, lamentem profundament que l’equip de govern que forma CIU i PSC no hagi 
presentat cap proposta per aquest ple. De fet, no ens hauria d’estranyar ja que a hores d’ara encara no sabem 
cap on van, no ho van dir a la campanya electoral i tampoc no ho fan ara. A veure quan ensenyen “les orelles”.

Tot i l’augment del cost d’aquest equip de govern, els plens passen a ser bimensuals i, a més, 
no s’hi presenten punts a discutir. Hom pot interpretar que aquest equip no té idees o no 

desitgen la participació de la resta de grups. En el ple passat s’han presentat 4 mocions: 3 d’ICV-EUiA i 2 d’ERC 
(hem coincidit amb la de la immersió lingüística). Totes s’han aprovat gràcies a què el PP no té majoria. 
La rectificació sembla un gest al qual alguns polítics són al·lèrgics. El Sr. Alcalde no ha volgut rectificar la infor-
mació d’unes obres inexistents de senyalització a Aigües Bones que manifestaven en el BIM47.
Des de la posada en marxa del Camp de Futbol de Can Bernardí hem  denunciat els cops de pilota que pa-
teixen alguns veïns en els seus domicilis i hem sol·licitat l’ampliació de la xarxa per pal·liar aquesta situació. 
Lamentem la poca consideració que cap a ells té la representant del PP quan suggereix al BIM47 que la tanca 
es canvia per obtenir el nostre vot. Més informació: http://elcalidoscopicaldenc.blogspot.com

Sap negociar l’Alcalde Balliu? Recentment hem pogut veure manifestacions del nostre Alcalde 
queixant-se que ha de pagar lloguer pels terrenys de l’escola Benaula i pel local on hi havia l’Aula de 

música. S’ha d’aclarir que fins que va entrar el nou equip de govern no es va haver de pagar ni un euro per 
aquests dos conceptes gràcies a acords amb els propietaris que, lògicament, cal anar renovant. Doncs bé, quan 
ha estat l’hora de renegociar aquests acords, resulta que reconeix públicament que no se’n surt i encara es 
queixa! Forma part de la seva feina i, per tant, és la seva obligació trobar les millors condicions per a l’economia 
municipal. Nosaltres ens posem públicament a la seva disposició per ajudar-lo en el que convingui pel bé de 
Caldes. Per acabar, volem mostrar la nostra preocupació per la manca d’activitat de l’equip de govern CIU-
PSOE, que no ha presentat cap proposta en el darrer Ple. Quina vergonya! 

Els plens Els partits opinen


