Del 16 d’octubre al 15 de novembre

Per recordar

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
Setembre-octubre: Cementiri- Guals - Ocupació Subsòl, Escombraries (2n semestre
2016), Mercat setmanal (2n semestre 2016) i
Clavegueram (3r trimestre 2016).

INSCRIPCIONS AL SERVEI D’ACTIVITAT FÍSICA MUNICIPAL
Més informació, a www.caldesdemalavella.
cat o a les oficines de l’Ajuntament.
CLUB DE PASSEIG
Els dijous · 9:30h · Casa Rosa. Gratuït.
Organitzat per l’Àrea d’Esports.

VOLS FER TEATRE?
Transpunt teatre, una companyia amb més
de 50 anys d’història a la nostra vila, et vol
convidar a formar-ne part. Escriu-nos a
traspuntcaldes@gmail.com i explica’ns què
t’agradaria fer en el món del teatre amateur.
Caldencs i caldenques de totes les edats, us
volem a vosaltres. Podem fer grans coses
junts. Animeu-vos i escriviu-nos!!! Facebook: Traspunt; @traspuntteatre.

Dissabte, 22 d’octubre

Mostra de teatre Memorial Emili
Bota
20h · Teatre Municipal · 5 €.
«El verí del teatre», amb el grup H6 Teatre.
Organitzat per l’Ajuntament, Carisma Teatre i
Traspunt Teatre.
Esports. Escola Esportiva Municipal
10:30h · Minbàsquet fem: EEM Caldes– Vedruna Palamós
12:00h · Minibàsquet msc: EEM Caldes – Salle
Palamós
12:00h · Pre-mini msc. bàsquet: EEM Caldes
– CB Salt 08
Esports. Club Patí Caldes
19:45h · 2a Catalana: CP Caldes – CP Blanes
Atlètic

Diumenge, 23 d’octubre
AJUTS PER SORTIDES ESCOLARS
Del 3 al 17 d’octubre. Adreceu-vos als Serveis
Socials de l’Ajuntament (972 47 04 04).
CURSOS I TALLERS DE L’ESPLAI
«LA CAIXA»
L’UPC farà el curs “Connecta’t a la xarxa” del
14/11 al 14/12/16. Les inscripcions ja estan
obertes.
A part dels tallers habituals, aquest trimestre
s’han programat dues noves activitats: Dibuix i Qi-Gong.
TRIBU DE MARES
Espai de trobada de mares per compartir
vivències, inquietuds, reflexions, experiències...
Tots els dimarts (excepte festius).10 – 12h ·
Sala del 1r pis de la Casa Rosa. Gratuït però
amb inscripció prèvia: xarxadedonesdecaldes@gmail.com
CURS DE COSTURA
A partir del 5 d’octubre. Dimecres, de 16 a
19h. · Sala Annexa de la Casa Rosa. Informació i inscripcions: 972470287.

Mercats. Fira-mercat
10-14h · Plaça de l’antic Ajuntament.
Visites. Visita turística guiada
11h · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.
Entitats. Trobada gegantera
Matí · Roda de Ter.
Amb la participació de la Colla Gegantera de
Caldes.
Esports. Club Futbol Sala
16h · Polivalent: FSCM B - Fergus Hotel Lloret C
18h · Polivalent: FSCM A – FS Sant Cebrià de
Vallalta

Mercats. Fira-mercat
10-14h · Plaça de l’antic Ajuntament.
Visites. Visita turística guiada
11h · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.
Excursió: Circular al Moixeró
Sortida de tot el dia i amb desnivell important.
Organitzada pel Club Excursionista de Caldes
de Malavella.
Esports. Club Volei Joves Caldes
Mati · Infantil: CVJC -Sant Celoni

Club de lectura juvenil
17h · Biblioteca
Organitzat per l’Espai Jove i la Biblioteca.

Esports. Club Volei Joves Caldes
16h · Cadet: CVJC – Mataró
18h · Juvenil: CVJC – Mataró
18h · Sènior: CVJC - Mataró

No t’ho perdis!

No t’ho perdis!

Presentació de pel·lícula
«La senyora de la 212», de Mateu Ciurana.
12h · Casino Municipal · Gratuït pels mecenes i amb una petita aportació per la resta
de públic. Amb la presència de de tots els
actors i tècnics.

Sessió de participació ciutadana
sobre Sant Maurici
20h · Casino Municipal
Organitzada per l’Ajuntament.

Club de lectura
19:30h · Biblioteca.
“L’Oncle Vània”, de Txékhov.

Dissabte, 29 d’octubre

Entitats. Activitat holograma
11 – 1h. Lloc a concretar.
Classe impartida per Xavier Barnés. Organitzada per l’Associació AUGER.
Esports. Club Patí Caldes
17:30h · Benjamí: CP Caldes CP Blanes Atlètic B
Esports. Club Esportiu Caldes
9:00h · Infantil fem: CE Caldes – CEEB Tordera
16:00h · Cadet fem: CE Caldes – CB Verges
17:30h · Júnior fem: CE Caldes – CB Blanes

Diumenge, 30 d’octubre

Mercats. Fira-mercat
10-14h · Plaça de l’antic Ajuntament.

Visites. Visita turística guiada
11h · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.

No t’ho perdis!

Visites. Visita turística guiada
11h · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.

Dimarts, 18 d’octubre

Mercats. Mercat Municipal
8-13h · Plaça de la Selva.

Divendres, 21 d’octubre

Entitats. Xerrada
Aprendre a morir, aprendre a viure. Amb Albert
Paradeda, escriptor. 19:30h · Biblioteca.
Organitzada per la Xarxa de Dones i la Biblioteca.

Visites. Visita turística guiada
11h · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.

No t’ho perdis!

Esports. Club Futbol Sala
16h · Polivalent: FSCM B – Celrà FS

Dimarts, 1 de novembre
Mercats. Mercat Municipal
8-13h · Plaça de la Selva.

Dissabte, 5 de novembre

Inici del taller de programa de ràdio
17h · Espai Jove «Ca la Romana»
Tens ganes de fer un programa de ràdio dels i
per als joves? Vine a preparar-lo!

Esports. Club Esportiu Caldes
9h · Infantil fem: CE Caldes - CB Vall d’en Bas

Dimarts, 25 d’octubre

Mercats. Mercat Municipal
8-13h · Plaça de la Selva.
Unitat mòbil ITV: Tractors i ciclomotors
9:00 - 12:30h. Aparcament del pavelló.
Reserveu hora a través de www.citaprevia.cat /
972 49 29 12

Dijous, 27 de novembre

Edició especial del Club de passeig
Amb col·laboració del CAP de Caldes.
9:30h · Casa Rosa. Gratuït.
Organitzat per l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

Esports. Club Patí Caldes
17:30h · benjamins: CP Caldes - CPH Olot B
19:45h · 2a Catalana: CP Caldes - CH Lloret
Esports. Club Esportiu Caldes
19h · Sènior fem: CE Caldes – Pia Olot

Dissabte i diumenge 5 i 6 de
novembre
Excursió: Banyuls - La Jonquera
Inscripció prèvia per fer reserva de refugi.
Organitzada pel Club Excursionista.

Diumenge, 6 de novembre
Mercats. Fira-mercat
10-14h · Plaça de l’antic Ajuntament.

Butlletí d’Informació Municipal
Octubre 2016 · Número 109 · Caldes de Malavella

Mercats. Fira-mercat
10-14h · Plaça de l’antic Ajuntament.

Entitats. Trobada de dones
18h · Casino. Gratuït.
+ info: xarxadedonesdecaldes@gmail.com.
Ho organitza la Xarxa de Dones.

Dilluns, 17 d’octubre

Esports. Escola Esportiva Municipal
10:30h · Minibàsquet fem: EEM Caldes – Vedruna Palafrgell
12:00h · Minibàsquet msc: EEM Caldes – CEB
Girona

Diumenge, 13 de novembre

Mostra de teatre Memorial Emili
Bota
19h · Teatre Municipal · 5 €.
«Els colomins», amb Traspunt Teatre.
Organitzat per l’Ajuntament, Carisma Teatre i Traspunt Teatre.
Esports. Club Volei Joves Caldes
Matí · Infantil: CVJC - Vilassar

BiM

Dissabte, 12 de novembre

Esports. Club Patí Caldes
18:30h, juvenils: CP Caldes - CPH Olot

Excursió: A collir castanyes
Apta per a tota la família.
Organitzada pel Club Excursionista.

Esports. Club Esportiu Caldes
11:00h · Sènior 25 fem: CE Caldes – Farners
16:00h · Cadet msc: CE Caldes – FD Cassanenc
17:45h · Sènior masc: CE Caldes – Salle
Girona

L’agenda
Diumenge 16 d’octubre

Divendres, 28 d’octubre

Esports. Club Esportiu Caldes
16:00h · CE Caldes – Vedruna Palamós
17:45h · CE Caldes - Palafrugell

16a Fira d’oportunitats
10-14h · Parc de la Sardana
Preu: aportació d’aliments de 1a necessitat
Inscripcions: 24 octubre - 11 novembre
(fins a les 14h), a l’Oficina de Turisme o bé
a l’adreça de correu electrònic següent:
promocioeconomica@caldesdemalavella.cat.
Més informació, en programes a part.

Dimarts, 8 de novembre

Mercats. Mercat Municipal
8-13h · Plaça de la Selva.

Esports. Club Futbol Sala
18h · Polivalent: FSCM A – C.E.F.S. Granollers
Esports. Club Esportiu Caldes
11h · Cadet fem: CE Caldes – Vedruna Palafrugell
Esports. Club Volei Joves Caldes
Matí · Infantil: CVJC – Avap
16h· Cadet: CVJC – Sant Celoni
18h · Juvenil: CVJC – Sant Celoni
20h · Sènior: CVJC – Sandor

Serveis i adreces d’interès
OFICINES MUNICIPALS: Tel. 972 47 00 05.
Fax: 972 47 05 25 / ajuntament@caldesdemalavella.cat.
Carrer Vall-llobera, s/n.
De dilluns a divendres, de 2/4 de 9 a 2/4 de 3.
Dissabtes, de 9 a 2/4 de 2.
REGISTRE CIVIL: A les oficines municipals.
SERVEI DE RECAPTACIÓ: Tel. 972 47 20 09.
Carrer de Sant Grau, núm 19. Casa Rosa.
Els dimarts, de 9 a 2.
POLICIA LOCAL: Tel. 972 47 09 02 · Tel. 619 704 546
policialocal@caldesdemalavella.cat.
Carrer Onze de Setembre, s/n.
CAP CALDES: Tel. 972 47 01 09 Ctra. Llagostera, 4.
TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA:
902 760 050
URGÈNCIES SANITÀRIES: 061
FARMÀCIES: (Per a més informació: www.cofgi.cat)
• CASANOVAS: Tel. 972 47 00 96. C. Vall·llobera, 17.
• FOLCH: Tel. 972 47 27 94. C. Sta. Maria, 28.
• X. PLANAS: Tel. 972 47 11 10. Ctra Llagostera, 29.
SERVEIS SOCIALS: Tel. 972 47 04 04.
C. Vall·llobera, 4. De dilluns a divendres, de 9 a 2.
OFICINA DE TURISME: Tel. 972 48 01 03
turisme@caldesdemalavella.cat.
C. Vall·llobera, s/n. Tots els dies, de 10 a 2.
El dissabte, també de 4 a 6.
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
Servei amb cita prèvia
Tel. 972 48 01 03 (cada dia excepte dimecres).
Tel. 972 48 02 66 (dimecres).
solc@caldesdemalavella.cat.
CALDES FM 107.9: Tel. 972 47 13 09.
Carrer de Sant Grau, núm 19. Casa Rosa.

BIBLIOTECA MUNICIPAL: Tel. 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: C. Jacint Verdaguer.
ESPAI JOVE CA LA ROMANA: Tel. 972 48 02 66
calaromana@caldesdemalavella.cat
Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n
JUTJAT DE PAU: Tel. 972 47 02 25.
C. de St Grau, 19. Casa Rosa. Dimarts i dijous, de 10 a 12.
ZONA ESPORTIVA: Tel. 669 29 25 81. Av. de Caldes s/n.
LLAR D’INFANTS NINOTS: Tel. 972 47 10 38.
C. Garrotxa s/n.
ESCOLA SANT ESTEVE: Tel. 972 47 23 44.
C. Vall·llobera, 62.
ESCOLA LA BENAULA: Tel. 972 48 00 56.
C. de la Pau s/n.
SES CALDES: Tel. 972 48 02 25.
Av. dels Països Catalans, s/n.
DEIXALLERIA MUNICIPAL: Tel. 872 012 018
C. Ponent, s/n.
Matins: de dimarts a dissabte, de 10 a 1.
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 3 a 6.
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS:
Tel. 872 01 20 18.
AVARIES XARXA D’AIGUA: Tel. 972 20 20 78
AVARIES XARXA ELÈCTRICA: Tel. 800 76 07 06
CORREUS: Tel. 972 47 14 20. C. Sta. Maria, 11.
RENFE: Tel. 902 320 320.
SARFA: Tel. 902 30 20 25.
TEISA: Tel. 972 20 02 75.
TAXI: Tel. 972 47 09 37 / 606 390 599.

Tota l’actualitat municipal de Caldes a:
Revista Municipal AQUAE

Rebeu-la gratuïtament a casa:
aquae@caldesdemalavella.cat

twitter.com/AjCMalavella
facebook.com/AjCaldesMalavella
www.caldesdemalavella.cat

Els partits opinen

Notícies breus de Caldes de Malavella
Nova edició exitosa de la Fira de l’Aigua
La 12a edició de la Fira de l’Aigua celebrada el 2 d’octubre passat ha deixat
un bon regust. Els visitants han gaudit d’un extens programa d’activitats
pensades per a diferents gustos però enfocades sempre a un públic familiar.
En aquesta edició hem desplaçat la ubicació de la
Fira i hem situat els punts neuràlgics a les Termes
Romanes, a la pl. dels Donants, a la pl. de Sant
Esteve i a la pl. de l’Església. Des de l’Ajuntament
hem volgut combinar els actes de sempre amb
altres relacionats amb els passat romà de Caldes.
Les Termes Romanes era el lloc ideal per fer-ho
i aquest monument històric juntament amb els
jardins de Sant Grau i el Castell de Caldes han
estat una molt bona carta de presentació del
municipi en un dia amb tanta afluència de gent.
Les activitats han tingut la Fira d’artesania i
l’espai de balneoteràpia com a puntals. S’han fet
visites guiades als dos balnearis i al doll de Sant
Narcís i s’ha pogut visitar el Castell de Caldes
en la fase final de restauració i adequació. Hem
vist el Ball de l’Hereu Riera i el lluït espectacle
«Dones d’aigua». En la part gastronòmica,
s’ha organitzat un taller - degustació de cuina
romana, el concurs de ratafia i de coques de
ratafia, el tast de gintònics benèfic i el concurs
de menjadors de calamars a la romana que s’ha

acabat passat per aigua.
També ha estat concorreguda la Fira
d’entitats i les nombroses activitats per a
la mainada (ludoteca, bombolles de sabó i
diverdutxa, inflables i jocs gegants, tallers...).
Han complementat el programa les sardanes,
l’exposició «3 de Caldes» una caminada verda
fins al Golf PGA resort i el Ral·li fotogràfic.
L’Associació de comerç i Serveis ha organitzat
un sorteig de 1.000 € i un altre de tres espatlles
de pernil. Agraïm a tothom qui ha fet possible la
Fira i als caldencs per haver-hi participat!

Festa Major de Franciac i
Aplec de Sant Maurici

Caldes se suma a la festa
del patrimoni

Un nou parc de salut al Llac
del Cigne

S’acaben les obres Castell
de Caldes

La Festa Major de Franciac es va celebrar del
16 al 18 de setembre amb l’objectiu d’oferir tot
d’activitats adreçades a públics de totes les edats.
El repic de campanes del divendres va donar pas
a tres dies d’actes variats com una obra de teatre,
cremat, un festival infantil, un ball, la missa,
dues sessions de sardanes i una exposició.
Per altra banda, l’Aplec de Sant Maurici va
acollir novament una bona gentada que va
gaudir d’una caminada dels Amics de l’Hereu
Riera fins al paratge caldenc tan nostrat i estimat
pels caldencs, l’ofici solemne, sardanes en sessió
de matí i tarda, el Ball de l’Hereu Riera (el
guanyador va ser en Pau González), l’arrossada
popular i el rés del rosari.

Caldes de Malavella s’ha adherit un any més
a les Jornades Europees del Patrimoni (JEP)
organitzant tres activitats. El dissabte 17 de
setembre es va fer una visita guiada al Balneari
Prats i tot seguit se’n va fer una altra al Balneari
Vichy Catalan. L’endemà es va oferir de forma
gratuïta la visita guiada pel municipi que
s’ofereix cada diumenge i que passa per les
Termes Romanes i el Museu del Camp dels
Ninots, entre altres.
Les JEP són la festa del patrimoni i molts
municipis i entitats de Catalunya s’hi han afegit
organitzant activitats gratuïtes per a tots els públics
amb l’objectiu de promoure el coneixement del
ric patrimoni que tenim al nostre país.

Recentment ha entrat en funcionament un
nou parc de salut a Caldes situat al Llac del
Cigne. Aquest parc de salut és un conjunt
d’aparells situats a poca distància uns dels
altres, dissenyats per realitzar exercici
físic, i amb els quals es treballen de manera
homogènia i segura totes les parts del cos.
Aquesta actuació es va fer a partir de les
peticions que van fer la junta de conservació
del Llac del Cigne i per la necessitat dels veïns
de la urbanització. El nou equipament busca
millorar la zona esportiva del Llac del Cigne,
promoure l’exercici saludable i facilitar l’accés
a la pràctica esportiva apropant-la al màxim
de persones possible.

Les obres del Castell de Caldes s’han acabat.
Ha estat una obra complicada i feta amb molta
cura per la singularitat de l’edifici. L’aparició
de restes romanes va endarrerir-les però ha
permès deixar al descobert uns interessants
murs romans. La remodelació permetrà
allotjar l’equip d’arqueòlegs que treballa cada
any al jaciment del Camp dels Ninots. A la
planta baixa hi haurà una exposició centrada
en el “Món Termal” a Caldes de Malavella,
amb explicacions sobre el vulcanisme, l’aigua
termal, els balnearis... Està projectada per
l’IPHES i serà una infraestructura turística i
de promoció econòmica de primer ordre per
Caldes.

Festa de Sant Grau i
Trobada gegantera

Gran acceptació de les
visites teatralitzades

El 6 de novembre, estrena
de «La senyora de la 212»

Arriba nova formació amb
l’Elabora’t tardor-hivern

Celebració del Dia del
Patró de la Policia Local

La Festa del barri de Sant Grau està agafant en els
últims anys una nova volada amb la implicació
de l’Associació Gastronòmica de Caldes. Així, el
divendres 30 de setembre vam poder veure els
Castellers de les Gavarres aixecant castells, una
comitiva va sortir carregada de vi novell per
beneir-lo amb l’acompanyament de Perkusuks
i, ja al vespre, es va fer un sopar seguit d’un
concert amb havaneres i cançons de taverna.
El dilluns 3 i el dimarts 4 d’octubre, els dies de
Sant Grau i de la Mare de Déu del Remei va arribar
el torn dels actes més tradicionals i religiosos:
resos del rosari, misses i audició de sardanes. Els
actes van ser organitzats per l’Associació de Veïns
del Barri de Sant Grau amb el suport del Consell
Parroquial i de l’Agrupació de Sardanistes.
Per la seva banda, la Colla Gegantera de
Caldes de Malavella, després d’unes setmanes
en ruta, es van plantar a la nostra vila el
dissabte 1 d’octubre i va organitzar la XXVIII
Trobada Gegantera del nostre municipi amb
l’acompanyament d’11 colles geganteres més.
Tot un espectacle geganter!

El quinzè aniversari de les visites teatralitzades
ha estat un èxit ja que en totes les sessions s’han
esgotat les entrades, amb una mitjana d’unes 75
persones per sessió i un total de 600 persones.
L’èxit de convocatòria ha fet que es prorrogués
l’espectacle un dia més, l’1 d’octubre.
“Els Guies Ufissials” (en Marc Ciurana com a
Fonsu, la Mireia Peña com a Remei i la Sílvia
Cadenet com a Swellen), han recorregut diversos
indrets de Caldes tot explicant anècdotes i
aspectes interessants de la història i patrimoni
del nostre municipi, tot amanit amb situacions
còmiques que han fet les delícies del públic.
Enguany, com a novetat s’ha visitat
l’embotelladora i el Balneari Vichy Catalan i
s’ha recuperat la visita als jardins de la Casa Pla
i Deniel. Per segon any també s’han visitat les
Termes Romanes després de la seva restauració
i museïtzació. Acabada la sessió s’ha servit un
piscolabis. Seguint amb la dinàmica de les
últimes temporades, els tiquets han servit com
a descompte del 10% en diversos comerços i
establiments de Caldes de Malavella.

El 6 de novembre a les 12 del migdia s’estrena el nou
curtmetratge del director caldenc Mateu Ciurana,
«La senyora de la 212», que té una protagonista de
primera fila: l’actriu Teresa Gimpera.
És la quarta pel·lícula de Veinàlia produccions,
amb seu a Caldes, i la tercera que es roda al
poble. Ha estat filmada al Balenari Prats i
explica la curiosa relació entre una clienta de
l’hotel amb un fort caràcter (Teresa Gimpera) i
un introvertit jove que hi treballa (Blai Ciurana
Abellí). És la primera incursió del cineasta
caldenc en la comèdia tendra.
Un equip de 25 persones ha rodat la pel·lícula
durant els primers dies de setembre. No hi
falten els habituals: Mireia Lluch Bramon a
la producció i direcció artística, Laia Font a la
direcció de Fotografia i muntatge i Pere Salvat,
cap de so. A l’equip hi ha dues joves cineastes
caldenques: la Júlia Campeny i l’Aina Quintana.
A l’estrena del curt hi assistiran tots els
actors i tècnics i hi han estat convidats tots els
micromecenes. Amb tot, s’hi podrà accedir amb
una petita aportació a l’entrada.

Al setembre han començat els cursos de
l’Elabora’t, un programa impulsat per
l’Ajuntament que ofereix formació als caldencs
que volen millorar els seus coneixements i
currículum. Els cursos oferts són els següents
(entre parèntesi detallem les persones inscrites):
Manipulador d’aliments (25), Auxiliar de
magatzem (16), Introducció al màrqueting (11)
i Anglès bàsic I i II (35). L’oferta es complementa
amb el curs de Català bàsic I.
L’oferta del primer semestre va tenir també molt
bona acceptació ja que 97 persones es van formar
en els següents cursos: Carretons elevador frontal,
Comptabilitat bàsica, Iniciació a l’ofimàtica i la
navegació per internet, Anglès i Francès inicial, curs
intensiu d’anglès conversa i Empleat/da del servei de
neteja d’habitacions d’hotels i apartaments turístics.
En aquest últim cas es van fer 32 hores de pràctiques
en balnearis i hotels del nostre municipi.
També és de destacar que els qüestionaris
que omplen els alumnes acabades les classes
denoten que la valoració que fan de la formació
és molt bona.

L’1 d’octubre passat es va celebrar el Dia de
del Patró de la Policia Local de Caldes de
Malavella. Va obrir l’acte el Caporal en cap
Xavi Muñoz que va donar pas a la regidora
de Seguretat Ciutadana, Maria Subirana, la
qual va lloar la tasca del cos policial del nostre
municipi. Tot seguit es va fer el lliurament de
medalles d’argent de col·laboració al Sergent
en cap de la Policia Local d’Hostalric, Raül
Barjuán Borrego i al Caporal del Cos de
Mossos d’Esquadra, Pere Hereu.
En acabat es va fer ell lliurament de felicitacions
per serveis meritoris a diferents agents del cos de
la Policia Local per la seva tasca d’investigació de
diversos immobles ocupats, pels serveis prestats
durant la Festa Major i amb la unitat canina, entre
altres actuacions.
Seguidament es van lliurar felicitacions a
diversos caldencs per la seva col·laboració intensa
amb la Policia en les tasques d’extinció d’un incendi
aquest estiu al Llac del Cigne. L’acte es va acabar
amb unes paraules d’agraïment de Salvador Balliu
i amb un piscolabis per a tots els assistents.

Sant Maurici serà per a tota la vida de tots els caldencs. Els darrers dies han aparegut moltes informacions en relació a la compra de la casa de Sant Maurici i que fan referència a la meva persona.
He cregut oportú aprofitar aquestes línies per explicar a tothom el procés d’adquisició d’aquesta casa
amb la voluntat d’esvair qualsevol dubte que hàgiu pogut tenir respecte a la meva persona i aquesta compra.
Com sabeu l’Ajuntament va comprar el paratge de Sant Maurici. D’aquesta manera i després de molts anys treballant-hi s’aconseguia que aquest paratge passés a ser municipal. Uns mesos més tard em va sorgir l’oportunitat de
comprar la casa de Sant Maurici a títol personal i després de sospesar tots els pros i contres vaig decidir fer aquesta adquisició. Vull deixar molt clar que sempre he defensat, i ho continuaré fent mentre estigui al capdavant del
consistori, l’interès públic de Caldes de Malavella. Prova d’això és que, essent regidor, es va adquirir Cal Ferrer
de la Plaça i el terreny on ara hi ha el dispensari i l’aparcament, adquisicions que han suposat un gran benefici
per al poble. De la mateixa manera, amb total transparència, es va produir la compra del paratge de Sant Maurici.
És molt trist que, sense tenir cap evidència, es dubti de la meva gestió com a alcalde i se m’acusi constantment.
Aquests darrers dies els atacs personals a la meva persona per part d’alguns grups polítics de l’oposició s’han anat
incrementant amb l’únic objectiu de generar mal ambient. Independentment de tot allò que diguin i dels atacs
a la meva persona o a la resta de l’equip, continuarem treballant amb total transparència seguint únicament i
exclusivament l’interès públic i el bé comú. Salvador Balliu i Torroella

En el darrer Ple, els representants de la PIC vam mostrar un cop més la nostra preocupació per la
mala política de grans inversions que s’està fent en els darrers anys. Moltes obres que ja fa dos o tres
anys es podrien haver executat (estan pressupostades i, per tant, hi ha diners per fer-les) s’han anat
endarrerint incomprensiblement. La resposta del senyor alcalde ens ho va aclarir: només vol fer dues grans inversions alhora. Nosaltres ens preguntem per què? Els serveis tècnics i administratius de l’Ajuntament permetrien
un ritme més alt. Molt ens temem que la resposta té a veure amb dues qüestions.
La primera: El senyor alcalde té altres ocupacions que li resten temps. Els seus negocis diversos i el càrrec de
president del Consell comarcal segurament no li permeten tota la dedicació que caldria a Caldes.
La segona: L’equip de govern planeja les grans inversions des d’un punt de vista electoralista. Ja es va veure en la
passada legislatura. És millor fer les obres just abans de les eleccions per tenir els ciutadans contents.
Per tant, com que ara s’estan executant les obres de Cal Ferrer i el Castell, la resta ha d’esperar. Obres tant necessàries com la riera Santa Maria i la Carretera Llagostera ja es faran quan toqui. I mentrestant, els veïns del Tourist
Club o del C. Josep Soler han d’anar esperant.
Demanem que l’alcalde pensi més en el bé comú i no tant en interessos particulars i es tiri endavant la política
d’inversions amb la màxima celeritat ja que Caldes ho necessita.

A Caldes vivim situacions ben “curioses”, segurament fruit d’un govern en majoria absoluta
perquè si no, no les entenem. Això és el que ha passat amb el programa de participació de
Sant Maurici. La primera reunió es va celebrar el juliol i el 20 de setembre passat hi ha hagut
una segona trobada. I ara, un cop han tingut aquest procés en marxa, han portat la moció al Ple Municipal per
aprovar la proposta. Ni les entenem ni ens agraden aquestes maneres de fer.
Des d’ERC sempre ens hem mostrat favorables als processos participatius. Obrir la porta a la participació ciutadana significa escoltar, també aquelles propostes que potser no agradaran tant... Significa debatre i enriquir un
procés amb l’opinió de tots els caldencs. Tenim una ocasió magnífica per poder-hi dir la nostra. Us animem a
participar, a no quedar-vos a casa i a fer sentir la vostra veu. Perquè volem que Sant Maurici sigui un espai del
poble i pel poble.
Ara bé, no us negarem que també tenim els nostres dubtes.... Si Sant Maurici no és de titularitat municipal en la
seva totalitat, què estem fent? És com fer una carta als reis sabent que no ens portaran allò que demanem. Aquest
procés serà només una pantomima de l’equip de govern per quedar bé davant la opinió pública o ens hem de
creure un procés real de participació? Les propostes que sorgeixin seran vinculants o passaran pel sedàs de la
majoria absoluta i del veí?

Estat de l’aigua
Analítiques de setembre

Apta per al consum de boca:
Al nucli, Llac del Cigne, Can
Solà Gros I i II, Aigües Bones i
Can Carbonell.
No apta per al consum de
boca: Al Tourist Club, a causa
de la concentració de nitrats
per sobre del límit permès.

Les obres de la carretera de Llagostera estan aturades, segons l’equip de govern, a causa d’unes
expropiacions que s’han de fer. No s’arriba a un acord amb el propietari. Aquest és l’únic impediment perquè no s’iniciïn les obres. S’haurà d’arribar a un acord per arrencar. És necessari començar les obres, que seran de llarga durada a l’artèria principal del nostre poble.
En el seu dia es va votar en Ple la venda de la parcel·la del Golf i es va aprovar per majoria. Es va
votar també que els euros de la venda s’utilitzessin per la compra de San Maurici. Així es va fer. En l’últim Ple
Municipal es va aprovar per majoria un programa de participació ciutadana així com un calendari (estimatiu)
per a la redacció del Pla Especial. És cert que el procés ha estat lent i som crítics per això però ara que està
en marxa li donem suport i convidem a què s’hi participi per decidir el que es vol a través de la participació
ciutadana.
Es va aprovar un protocol per a la intervenció en el tema de les ocupacions. Des del PSC donem suport a
aquest pla entenent que és una bona eina per buscar solució a les ocupacions d’habitatges. Veiem difícil de poder aplicar-lo als ocupes que no ocupen un habitatge per necessitat. Aquestes persones incíviques, que insulta
als veïns, que agredeixen, fan soroll, es barallen, no respecten res... a aquests tant se’l en fa el protocol que vam
aprovar. Amb ells s’han de prendre mesures diferents.

