ELABORA'T 2010 - JUNY
Des de l'àrea de promoció econòmica proposem
durant el juny, dins la programació de l'Elaborat
2010, el programa formatiu per promoure l'ocupació:
■ COM PREPARAR-TE PER ANAR A BUSCAR
FEINA?
Mòdul bàsic de recerca de feina.
Dies 9 i 16 de juny, de 5 a 8 a les aules del SES
(6 hores). Places limitades; obert a tothom
■ EINES ÚTILS PER OCUPAR-SE
Manipulador d'aliments
Dia 21 de juny, de 4 a 7 a l'aula de la deixalleria
(3 hores). Places limitades, gratuït per aturats

l’agenda de juny
CALENDARI DEL CONTRIBUENT
De l'1 de juny al 31 de juliol:
IBI urbana anual 2010
IBI rústica anual 2010
IAE anual 2010
Clavegueram 2n trimestre 2010
De l'1 de Maig al 30 de juny:
Quotes de conservació anual 2010

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

ACTIVITATS D'ESTIU PER A JOVES
■ J de JOVE 2010
A partir del mes de juliol, cada matí, de 2/4
de 10 a 2/4 de 2, l'espai Jove Ca la Romana
i el seu casal d'estiu J de Jove oferirà un
munt d'activitats, tallers, excursions per a
joves de 12 a 16 anys.
Per participar en aquest casal cal realitzar
les inscripcions de l'1 al 18 de juny a l'Espai
Jove Ca la Romana, de dilluns a divendres,
de 2/4 de 5 a 2/4 de 9 o bé els dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 1. Us informem que
el cost per participar al Casal J de Jove és:
- Tot el mes, 142 €
- Setmana eventual, 39 €
-Descomptes per a germans (10% pel
segon germà i un 20% pel tercer)
Per a qualsevol altre informació no dubteu
en posar-vos en contacte amb nosaltres
trucant a l'Espai Jove Ca la Romana, de
dilluns a divendres, de 2/4 de 5 a 2/4 de 9 o
al telèfon 972 48 02 66.
■ BRIGADA JOVE 2010, CURRA-T'HO!
Aquest any el projecte de la Brigada Jove
ofereix un total de 6 places per a joves de 16
a 18 anys. 3 seran pel mes de juliol i les
altres 3, pel mes d'agost. L'horari a realitzar
serà a mitja jornada. Les tasques a desenvolupar aniran destinades a donar suport a
la Brigada d'Obres i Serveis de l'Ajuntament
de Caldes de Malavella, fent tasques de
manteniment, jardineria, paleteria...
Els joves interessats en formar part de la
Brigada Jove 2010, cal que s'apropin a Ca la
Romana entre el 31 de maig i el 7 de juny a
recollir la butlleta d'inscripció.
Per a qualsevol informació, només cal que
truqueu a Ca la Romana, al telèfon
972 48 02 66.

■ CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
Des de l'1 de juny i fins al 9 de juny podeu
venir a Ca la Romana a presentar la vostra
sol·licitud amb tota la documentació requerida a les bases, per optar a les següents
ofertes de feina:
● Contractació d'un monitor/a per la
Brigada Jove:
Es necessita un monitor titulat per la
Brigada Jove (de 16 a 18 anys) de Caldes de
Malavella. S'ofereix contracte a temps parcial durant la temporada d'estiu de 9 a 13 +
avaluació.
Requisits:
● Persona dinàmica, activa i responsable.
● Capacitat d'empatia.
● Es valorarà experiència amb adolescents i
en el camp social.
● Imprescindible el títol de monitor en el
lleure.
●

Contractació de dos monitors/es pel
Casal Jove:
Es necessiten dos monitors titulats pel
Casal de Joves (de 12 a 16 anys) de Caldes
de Malavella.
S'ofereix contracte a temps parcial durant
el mes de juliol de 2/4 de 10 a 2/4 de 2 +
programació.
Requisits:
● Persona dinàmica, activa i creativa.
● Capacitat d'empatia.
● Es valorarà experiència amb adolescents i
en el camp social .
● Imprescindible el títol de monitor en el
lleure.
Per a més informació, només cal que us
poseu en contacte amb l'espai jove Ca la
Romana 972 48 02 66

■ TALLER GENERACIÓ IDEES
Dia 7 de juny, de 5 a 7 a la sala de plens (2
hores). Places limitades, obert a tothom
■ COM MUNTAR UNA EMPRESA
Dia 14 de juny, de 5 a 7 a la sala de plens (2
hores). Places limitades, obert a tothom

■ DIUMENGE, 6 DE JUNY
VISITA GUIADA ALS ESPAIS HUMITS
DE CALDES
Sortida a les 11, des de davant de
l'Ajuntament. Ho organitza l'Ajuntament
de Caldes de Malavella i la Fundació
Emys. Guia: Marc Franch.
TEATRE I TITELLES PER A ADULTS
“El Karma de Romeo i Julieta”, de la
Companyia d Puckxinel·lis. A les 7, al
Teatre-cinema municipal. Preu: 8 € (5 €
pensionistes i menors de 25 anys).
Venda d'entrades el dia de la funció, una
hora abans de començar. Ho organitza
l'Ajuntament de Caldes de Malavella i la
Companyia d Puckxinel·lis.
■ DIVENDRES, 11 DE JUNY
CLUB DE LECTURA
Amb la presència del novel·lista Jordi
Coca que parlarà sobre la seva
novel·la “La noia del ball”. A 2/4 de 8,
a la Biblioteca municipal Ho organitza
la Biblioteca Municipal Francesc
Ferrer i Guàrdia.

■ TALLER DE COSTURA CREATIVA
Solució anti-crisi o idea de negoci? Vine a esbrinarho mentre arranges i personalitzes la teva roba.
Del 8 al 29 de juny, de 6 a 8, al Casinet (12
hores). Preu 10 €. Gratuït per aturats;
atenció! últimes places

■ DISSABTE, 12 DE JUNY
TORNEIG DE L'AMISTAT
Torneig de futbol de veterans. De 10
del matí a 8 de la tarda, al Camp de
Futbol de Can Bernadí. Organizat pel
CF. Aigües Bones

■ TALLER FORMATIU PER OPERARI/A DE
SELECCIÓ DE RESIDUS
Dies 15 i 17 de juny, de 5 a 8 a l'Aula de formació de la Deixalleria Municipal
Places limitades, obert a tothom.

SORTIDA XVè ANIVERSARI DE L'ESCOLA ESPORTIVA
A Sant Feliu de Guíxols, de 9 del matí
a 6 de la tarda.

És necessària la inscripció prèvia i tots els cursos
requereixen d'un mínim d'alumnes per la seva
posta en marxa. En cas de no arribar-hi l'organització es reserva el dret de suspendre'ls.
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: A través del
telèfon 972 48 01 03 (excepte dimecres) o bé
enviant un mail a solc@caldesdemalavella.cat

V DIADA DE L'ESPORT DE CALDES DE MALAVELLA

■ DISSABTE 5 DE JUNY A PARTIR DE LES 9 I
FINS A LES 8
Es portarà a terme la V Diada Esportiva de
Caldes de Malavella homenatge a Francesc Sala
i Vilanova, organitzada per totes les Entitats
Esportives Municipals i l'Ajuntament de Caldes
de Malavella.
La programació de la diada esportiva ofereix la
possibilitat de gaudir de l'Escola Esportiva
Municipal i de les Entitats Esportives Municipals
doncs desenvolupen diverses activitats i competicions en els quatre espais de joc de la zona
esportiva: pavelló, camp de futbol Can Bernadí,
polivalent i pistes de tennis.
Enguany cal destacar que el Club Patí Caldes ha
organitzat una trobada d'escoles d'hoquei amb
18 equips convidats i prop de 200 esportistes
molt joves.
També podrem gaudir de la cloenda del Club
Patí Caldes i la cloenda de CV Joves de Caldes,
en una diada molt completa i que és un gran
exemple dels valors de l'esport a Caldes de
Malavella.

■ DISSABTE, 12 DE JUNY i
DIUMENGE 13 DE JUNY
LLEIDA EXPO TREN
Participació del Club Ferroviari de
Caldes de Malavella, amb la
Federació Catalana d'Amics del ferrocarril, instal.lant una maqueta modular escala HO, juntament amb d'altres
Associacions. A la Fira de Lleida.
■ DIUMENGE, 13 DE JUNY
TRAVESSA VALLTER - TOÈS. ACTES
DE LA JORNADA ESPORTIVA. HOMENATGE A FRANCESC SALA
Sortida amb autobús a les 6 del matí
des del Parc de la Sardana. Apunteuvos-hi abans del 8 de juny. Pujada:
600m. Baixada: 1.200m. Distància
aproximada: 18 km. Temps aproximat:
9h. Preu per als no socis, 12 €. Apta
per a mainada entrenada a partir de
12 anys. No apta per a persones amb
vertigen. Aconsellable llicència B o C.
Cal portar esmorzar, dinar, protecció
solar i molta aigua.
■ DIVENDRES, 18 DE JUNY
INAUGURACIÓ DE LA REFORMA AL
BAR I DEPENDÈNCIES DE LA CASA
ROSA
A les 5: Actuació del grup musical
“Calidae” a l'annex de la Casa Rosa. A
la finalització, pica-pica per a tots els
assistents. Ho organitza l'Associació
de Gent de la 3a Edat “Casa Rosa” i
l'Ajuntament de Caldes de Malavella.

CLOENDA DE L'ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
A partir de les 6, al Pavelló i Piscina
Municipal
XERRADA SOBRE DIETES SALUDABLES
“Missió impossible?” A les 8 de la tarda, al
Teatre - Cinema Municipal. A càrrec de M.
Rosa Molins Pons, farmacèutica i experta
en alimentació. Presentació a càrrec de
Margarita Casanovas, farmacèutica comunitària. Entrada lliure i gratuïta. Ho organitza, Xarxa de Dones. Amb la col·laboració de
l'Institut Català de les Dones I de
l'Ajuntament de Caldes.
■ DISSABTE, 19 DE JUNY
OBERTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE
CALDES
AUDICIÓ DE 9 SARDANES
A càrrec de la Cobla Lluïsos de Taradell. A
la plaça de l'Església, a les 10 del vespre.
Ho organitza l'Agrupació de Sardanistes.
TERCERA EDICIÓ DEL TORNEIG 4x4 MIXT
DE VOLEIBOL PISTA
A partir de les 10 del matí al pavelló municipal. Les inscripcions es faran de 2/4 de 9
a 2/4 de 10, tot i que també es poden fer
abans enviant un correu electrònic a l'adreça cvjovescaldes@hotmail.com. Organitzat
pel Club Volei Joves Caldes.

■ DISSABTE, 26 DE JUNY
TALLER D'ELABORACIÓ DE RATAFIA
A les 4, al Local de l'Associació Ikald (al c.
Vall·llobera, 62). Places limitades. Heu de
confirmar assistència al tel. 972 47 03 19
(Dolors). Ho organitza l'Associació Ikald.
■ DISSABTE, 26 I DIUMENGE 27 DE JUNY
ASCENCIÓ AL TUC DE MULHERES
Cim de 3.010m. Sortirem de la boca sud del
Túnel de Vielha per anar a passar nit al
refugi lliure i el dia següent farem cim.
Apunteu-vos-hi abans del dia 17 de juny.
Pujada: 1.384m. Temps aproximat: 8-9h.
■ DIUMENGE, 27 DE JUNY
3r MERCAT D’OPORTUNITATS
Al Parc de la Sardana (a la pineda). De 10 a 2.
Un mercat per vendre, intercanviar i/o
regalar tota mena de coses. Participa-hi!
Organitzat per l’Ajuntament de Caldes de
Malavella amb el suport de Xarxa de Dones
en col·laboració amb Càritas. Més informació i inscripcions: Oficina de Turisme, de 10
a 2 (excepte dimecres).
EXCURSIÓ A L’ERMITA DE SANT VICENÇ
Sortirem caminant des de Caldes fins a
l'ermita de Sant Vicenç, vora Cassà. Sortida
sense cotxes. Apta per a mainada. Temps
aproximat: 4h.

FESTA I SOPAR DE L'AMPA DEL CEIP SANT
ESTEVE
Al pati del CEIP Sant Esteve

■ DILLUNS, 28 DE JUNY
INICI DEL CASAL D'ESTIU 2010
Al pavelló, a la piscina municipal i a les pistes de tennis.

FESTA I SOPAR DE L'AMPA DEL CEIP LA
BENAULA
Al pati del CEIP La Benaula

PLE MUNICIPAL
A les 8, a la sala de sessions, a la Casa Rosa

■ DIUMENGE, 20 DE JUNY
SORTIDA A COTLLIURE
Municipi de la Catalunya Nord que ha inspirat a
tants pintors com Matisse, Picasso... Visitarem
el Castell reial o dels templaris, el Fort Sant
Elm, la tomba del poeta espanyol Antonio
Machado, passejarem pels carrers i platja.
Organitzat per l'Associació Dones per Caldes.
Obert a tothom (homes, dones, nens...).
Inscripcions a donespercaldes@hotmail.com o
al tel. 629 975 273. Places limitades
■ DILLUNS, 21 DE JUNY
FINAL DE CURS DE L'AULA DE MÚSICA
A les 6, al Teatre-cinema municipal. Ho
organitza l'Aula de Música de Caldes de
Malavella i l'Ajuntament de Caldes de
Malavella.
■ DIMARTS, 29 DE JUNY
CLOENDA DEL SAF
Al Pavelló Municipal
■ DIMECRES, 23 DE JUNY
REVETLLA DE SANT JOAN
Sopar de revetlla amb menú especial de
St. Joan. Acabat el sopar, Ball amenitzat
pel Duet Ramon Grup. A 2/4 de 10, a la Pl.
Amical de Mauthausen.
Ho organitza la Colla Gegantera de Caldes
de Malavella i l'Ajuntament de Caldes de
Malavella.
CLOENDA DEL CLUB DE PASSEIG
Sortida a Sant Maurici. De 2/4 de 10 a 11

■ DIVENDRES, 2 DE JULIOL
INAUGURACIÓ DELS GLOPETS D'ESTIU AL
JARDÍ DE’N PERE VIDAL
CONCERT DE JAZZ A CÀRREC DEL GRUP
LLUÍS GONZALEZ TRIO
A les 10, al jardí d'en Pere Vidal (Biblioteca).
Ho organitza la Biblioteca Municipal
Francesc Ferrer i Guàrdia amb el suport de
la Diputació de Girona.
■ DISSABTE, 3 DE JULIOL
DIADA DEL SOCI DE L'AGRUPACIÓ DE SARDANISTES. AUDICIÓ DE SARDANES
A Les 8, a la plaça Amical de Mauthausen. A
Càrrec de la Cobla Flama de Farners.
HAVANERES
A càrrec dels Pescadors de l'Escala
A les 11 de la nit a la plaça de Mauthausen.
Actes organitzats per lAgrupació de
Sardanistes.
■ DIJOUS, 8 DE JULIOL
CINEMA AL CARRER
“Pluja de mandonguilles”. A les 10 a la
plaça de l'Ajuntament Nou.
Ho organitza l'Ajuntament de Caldes de
Malavella.
■ DIVENDRES, 9 DE JULIOL
GLOPETS D'ESTIU
“Mag Màgia”, a càrrec del Mag Magoo. A
les 7 de la tarda al jardí d'en Pere Vidal
(Biblioteca). Ho organitza la Biblioteca
Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia amb el
suport de la Diputació de Girona.
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adreces i serveis d’interes
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
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
CALDES FM 107.9
Casa Rosa. 972 47 13 09
BIBLIOTECA MUNICIPAL 972 47 23 50
Carrer de la Llibertat, 6
Matins: dimarts a divendres, de 2/4 d'11 a les 2
Tardes: dilluns a divendres, de les 4 a les 9
Dissabtes: de 10 a 2 Dilluns al matí, tancat.
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 localitzada al tel. 691207767: de 2 a 2/4 de 5 i de 2/4
de 9 a 10.
ZONA ESPORTIVA 972 47 22 76 / 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
Horaris del 16 de juny al 15 de setembre
Dilluns, de 5 a 8
Dimarts, dimecres i divendres, de 10 a 1 i de 5 a 8.
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

www.caldesdemalavella.cat

accio de govern
REDUCCIÓ DE LES RETIBUCIONS DEL
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT
L’Ajuntament, en aplicació del Reial decret
llei 8/2010, pel qual s’adopten mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit
públic, reduirà el sous de tots els treballadors funcionaris i personal laboral una mitjana del 5%. La reducció, que es durà a
terme tant sobre les retribucions bàsiques
com les complementaries, és “d'obligada
aplicació” a totes les administracions i farà
disminuir a despesa en personal al voltant
de 50.000 € .
Per tal de contribuir a l’esforç col·lectiu el
Ple va aprovar també una reducció del 5%
en totes les retribucions dels càrrecs electes i una disminució d’un 50% de les aportacions que fa l’Ajuntament als diferents
partits que tenen representació al
Consistori.
PLANTA POTABILITZADORA
EN FUNCIONAMENT
A mitjan mes de maig va entrar en funcionament en període de proves la nova planta
de potabilització d’arsènic amb resultats
òptims. En aquests moments s’estan acabant les tasques d’adequació i pavimentació
de l’entorn i senyalització ja que es va prioritzar la part relativa al tractament de l’aigua. En aquests moments, tot i aquesta
part final d’obra la planta està funcionant a
ple rendiment amb una eliminació de l’arsènic del 100%.
LA NOVA ORDENANÇA PER A L’ESTALVI
D’AIGUA

cions, incloses les sotmeses a rehabilitació
o reforma integral, canvi d’ús de la totalitat
o part de l’edifici o construcció (tant si són
de titularitat pública com privada), inclosos
els edificis independents que formin part
d’instal·lacions complexes i que superin els
30 m2 de coberta. En especial, es preveuen
sistemes d’estalvi d’aigua en qualsevol edifici públic de titularitat municipal que disposi d’instal·lacions destinades al consum
d’aigua. També es veuran afectats per l’aplicació d’aquesta normativa els establiments
sotmesos a llicència d’activitats que incorporin processos de neteja i les activitats
corresponents a ús residencial públic.
Entre els sistemes i mesures d’estalvi que
es preveuen hi ha la instal·lació de comptadors individuals, de reguladors de pressió
de l’entrada d’aigua, mecanismes estalviadors (reductors de cabal, aixetes, cisternes
d’urinaris i inodors, processos de neteja),
captadors d’aigua de pluja, reutilitzadors de
l’aigua sobrant de les piscines, i aplicació
de sistemes d’estalvi en zones verdes i jardins i en piscines.
BRIGADA NETEJA BOSCOS
Aquest mes de juny ha entrat en funcionament una brigada de neteja de boscos formada per 5 persones que portaven a l’atur
més de 6 mesos. Concretament són un
capatàs, dos oficials motoserra i dos peons.
Aquestes persones treballaran durant 2
mesos en desbrossada de marges, neteja
de parcel·les i de zones verdes. A més, tindran una part de la seva jornada dedicada a
la formació.
DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT
El proper 5 de juny és el dia mundial del
medi ambient i per aquest motiu es farà el
diumenge dia 6 una caminada amb la fundació Emys a l’entorn de les zones humides
de Caldes que sortirà a les 11 del matí de
davant de l’Ajuntament. Prèviament, el
divendres dia 4 s’haurà fet entrega dels premis Medi Ambient 2010, als jardins d’en
Pere Vidal. Aquest any s’han dedicat a la
custòdia del territori i hi ha hagut 4 projectes finalistes en la categoria adulta, 55
dibuixos a la categoria infantil i 24 cartells
en la categoria juvenil.

La finalitat d’aquesta nova normativa és la
de vetllar per l’estalvi eficient i l’ús racional
de l’aigua com a bé escàs que és. A aquest
efecte, es regula la incorporació
d’instal·lacions i mecanismes d’estalvi d’aigua en els edificis i altres construccions per
tal de reduir-ne el consum i evitar que es
malbarati. Usar l’aigua de forma racional, a
banda de l’estalvi, inclou el fet de que a cada
activitat que requereix consum d’aigua s’hi
ha de destinar la que hi cal, amb una qualitat i característiques que corresponguin a
l’ús que se’n vol fer; molts usos no requereixen l’aigua de consum humà i cal contemplar conceptes com el reaprofitament i
la reutilització.
En general, l’àmbit d’aplicació de l’ordenança recau en tot tipus de legalitzacions i de
noves instal·lacions, edificacions i construc-

LA NIT DELS CAMPIONS
El dissabte 5 de juny, en reconeixement als
esportistes i entitats de Caldes de
Malavella que han destacat per la seva trajectòria, aportació o dedicació esportiva
durant la temporada 2009-2010, se celebrarà la Nit dels Campions. Ho farem tots junts

al Teatre Municipal a les 8 del vespre com a
colofó d’una gran Diada de l’Esport.
Es farà homenatge als equips campions i
també, com és costum, es farà reconeixement als esportistes i a les persones més
rellevants vinculades a les entitats esportives. Tots rebran un obsequi de l’Ajuntament
de Caldes Malavella.
CONSELL DE POBLE
El 28 de maig
passat es va portar a terme la
segona sessió
del Consell de
Poble. En aquesta sessió es va
començar a treballar entorn a
propostes que
satisfessin les
necessitats de
Caldes
de
Malavella, identificades anteriorment. Es va
començar
a
abordar 44 de les
56 problemàtiques. El temps pel debat es va fer curt, i el
treball es reprendrà el proper 9 de juliol.
El Consell de Poble també va valorar les
propostes de noms per la plaça nova del
CAP, recollides a través del web
"Consensus". D'aquesta manera, el ple de
l'Ajuntament ho tindrà més fàcil a l'hora de
decidir un nom per aquesta plaça. En aquesta sessió, també es va donar la benvinguda a
2 persones noves que havien sol·licitat formar-ne part.
JORNADES DE PREVENCIÓ
Dimecres 3 de juny va celebrar-se al Teatre
Municipal de Caldes les XVI Jornades de
prevenció de riscos laborals en l’àmbit sanitari. L’acte presidit per la Sra. Núria Arnay,
Directora dels Serveis Territorials de Treball
de la Generalitat de Catalunya i per l’Alcalde
accidental de Caldes, Jordi Aparicio, i organitzat per la Congregació de les Germanes
Hospitàries, va comptar amb la ponència de
diferents especialistes, metges i consultors,
provinents de tot Catalunya.
ADJUDICACIÓ DE LES SUBVENCIONS A LES
ENTITATS DE CARÀCTER CULTURAL PER
L’EXERCICI 2010
La comissió avaluadora reunida amb data de
19 de maig i la Junta de Govern del dia 31 de
maig van acordar i ratificar concedir les subvencions per a l’exercici 2010 a les entitats
culturals que es relacionen:
AGRUPACIÓ DE SARDANISTES
14.401,03 €
ASSOCIACIÓ IKEBANA IKALD
412,08 €
ASSOCIACIÓ VEÏNAT DE SANTA SECLINA
420,61 €
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE FRANCIAC
2.213,19 €
ASSOCIACIÓ VEÏNS DE SANT GRAU
695,38 €
ASSOCIACIÓ VEÏNS DE SANT SEBASTIÀ
701,79 €
CLUB FERROVIARI DE CALDES DE MALAVELLA 400,00 €
COLLA GEGANTERA DE CALDES DE MALAVELLA 6.590,25 €
CORAL CANTAIRES DE CALDES
3.246,28 €

ASSOCIACIÓ PROP. LLAC DEL CIGNE
PUNTAIRES DE CALDES DE MALAVELLA

els partits opinen

426,91€
1.200,00 €

Al mateix temps, la comissió va acordar
sol·licitar a les entitats Agrupació de Teatre
Traspunt i CAL (Coordinadora d’Associats
per la Llengua) informació addicional sobre
les activitats a realitzar durant el present
any abans d’establir la consignació econòmica a subvencionar.
Les entitats sol·licitants de subvenció municipal havien d’aportar els projectes a desenvolupar durant el present any, així com una
memòria pressupostada de les seves activitats i el resum justificatiu de la subvenció de
l’any anterior.
La comissió va valorar molt positivament
tant el nombre d’entitats sol·licitants així
com el seu grau d’implicació en la vida associativa de Caldes i va manifestar la intenció
de l’Ajuntament de seguir col·laborant-hi
tant econòmicament com en ajuts en forma
d’ús de locals, material, etc. per tal de facilitar el desenvolupament de les activitats.
PISCINA MUNICIPAL

Aquest any la piscina municipal de Caldes
obre les seves portes, del dilluns 7 de fins al
18 de juny per les escoles del municipi. En el
cas del SES de Caldes, s’hi realitzaran les
classes d’Educació Física i en el cas del
CEIP de la Benaula, les activitats extraescolars programades per l’AMPA. La piscina
municipal obrirà a tot al públic el dissabte
19 de juny.
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 la qualitat de l’aigua ha millorat però encara és no apta pel consum 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 municipal i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament.

FE D’ERRADES
A l’apartat de la Festa de la Malavella,
que es va publicar al BIM del maig
passat, es va agrair la col·laboració
de diferents entitats de Caldes.
Faltava per esmentar el grup de
l’Hereu Riera que, un cop més, van
demostrar la seva capacitat d’engrescar tots els visitants.

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

els plens
PLE MUNICIPAL ORDINARI DE 31 DE MAIG DE 2010
■ El ple ha aprovat inicialment i per majoria
absoluta l'ordenança d'estalvi d'aigua amb
els 10 vots a favor de la PIC (6), ERC (2),
PSC-PM (1) i ICV-EUiA (1) i l'abstenció de
CiU (3). L'ordenança contempla que els edificis nous hauran d'incorporar obligatòriament les mesures d'estalvi d'aigua que s'hi
especifiquen. També hi tindran obligació els
edificis legalitzats i tots els edificis i equipaments municipals, tot i que en els dos casos
es fixa un termini màxim de 6 anys per complir els requisits de l'ordenança.
■ El ple ha aprovat per majoria absoluta la
modificació de les tarifes d'aigua amb els 7
vots favorables de la PiC (6) i del PSC-PM (1)
i amb les 6 abstencions de CiU (3), ERC (2) i
ICV-EUiA (1). La factura de l'aigua s'incrementarà en un 2,55% al nucli, a Can Solà I i
II. Al Llac del Cigne s'apuja simbòlicament
la conservació del comptador, mentre que a
Can Carbonell s'incorpora un quart bloc que
penalitzarà els usuaris que consumeixin
aigua de forma desproporcionada. Les tarifes de l'aigua no es modificaven des del
2009 i l'objectiu que es proposa és anivellar-les de manera que a la llarga tots els
caldencs paguin el mateix independentment del lloc on visquin.
■ El ple ha aprovat per majoria absoluta el
conveni de finançament del nou pou de Can
Carbonell amb els 11 vots favorables de la
PIC (6), CiU (3), PSC-PM (1) i ICV-EUiA (1) i
les 2 abstencions d'ERC. L'acord contempla
que la companyia subministradora d'aigua
Prodaisa finançarà el projecte de construcció del nou pou, valorat en 140.868,21 € i
que actualment està en procés de licitació.
La companyia recuperarà la inversió sense
interessos en els propers 15 anys repercutint en les tarifes que cobrarà als usuaris,
concretament amb un quart bloc de consum
d'aigua que s'aplicarà als veïns que consumeixin més de 18 m3 d'aigua al mes.
■ El ple ha aprovat per unanimitat l'Estudi
de Detall de la parcel·la B2 del PGA Golf
Catalunya Resort, que delimita els espais
on s'han d'ubicar els equipaments. Aquest
pas és previ a l'atorgació de la llicència d'obres.

els 6 vots a favor de CiU (3), ERC (2) i ICVEUiA (1) i les 7 abstencions de la PIC (6) i
del PSC-PM (1), el dictamen presentat per
ICV-EUiA pel qual es demana la suspensió
de les mesures presentades el 20 de maig
pel Govern espanyol per reduir la despesa
pública. El document proposa també un
seguit de mesures alternatives que gravarien les rendes més altes.
■ El ple ha aprovat per unanimitat prendre
mesures en contra de la decisió de
l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar avalada per
la Comissió d'Urbanisme de Girona d'aprovar el pla especial que permetrà fer un parc
de reciclatge de 25 hectàrees a tocar del
terme de Caldes (a prop del Franciac, del
pitch & putt, de la Thiona i del PGA Golf). Els
partits lamenten que la decisió s'hagi pres
unilateralment, sense consultar el municipi
de Caldes quan en serà part afectada en cas
de tirar endavant el projecte. Cal tenir en
compte que els terrenys destinats al parc
són agrícoles i que tindran un impacte
visual important quan, per altra banda, el
42% de la zones industrials de la comarca
de la Selva (on seria pertinent de fer aquestes instal·lacions) no estan ocupades.
Igualment, critiquen que l'Ajuntament de
Vilobí preveu que els accessos es facin a
través del municipi de Caldes, cosa que
afectaria els vials d'accés a l'A-2.
L'empresa que gestiona el parc de reciclatge va haver de marxar de Girona perquè
estava afectada per les obres del tren d'alta
velocitat i des de llavors busca una nova
zona on ubicar-se. A través de l'acord,
l'Ajuntament elaborarà un informe tècnic
que s'enviarà a les instàncies pertinents i
als veïns afectats per tal de mostrar la desaprovació davant d'aquesta iniciativa.
■ El ple ha aprovat per majoria absoluta,
amb els 7 vots favorables de CiU (3), ERC
(2), PSC-PM (1) i IC-EUiA (1) i els 6 vots contraris de la PIC, abaixar en un 5% les retribucions dels regidors i les corresponents a
l'assistència a plens, comissions informatives i sessions informatives. Per altra banda,
també s'abaixaran en un 50% les retribucions als grups municipals amb representació en el ple.

EL NOU CEIP LA BENAULA JA TÉ DATA: AGOST 2011
Ho vàrem dir al començament de la legislatura: la construcció de la nova escola era
una prioritat per l’equip de govern de la PIC i així s’ha demostrat ja amb la previsió
per part del Departament d’Educació de tenir-la enllestida a l’agost de 2011. Han sigut moltes
les badades i nyaps que l’anterior equip de govern CiU - ERC van realitzar, arribant a paralitzar
la construcció de l’escola Benaula. Ells van ser els que van ordenar la col·locació dels barracons
al lloc on s’havia de construir l’escola, fent del tot impossible qualsevol canvi.
La decisió d’habilitar nous terrenys per tal de desplaçar els actuals barracons va ser una de les
primeres accions que va emprendre l’equip de govern de la PIC, per, després negociar i pressionar amb Educació la construcció de l’escola. Hem agilitat tots els tràmits i l’oposició ha criticat
el fet que l’Ajuntament assumís una part del cost del trasllat dels barracons. Tal i com està la
situació econòmica, amb la reducció de tot tipus de despesa pública, aquest fet ha estat cabdal
per tenir l’escola a l’agost del 2011.

Mentre tots els ajuntaments miren de reduir las despeses, el de Caldes les va incrementant. De fet, el més senzill és incrementar els preus. Per exemple, el de l'aigua
que, gràcies als vots del la PIC i del PSC-PM s'apujarà un 2,55% més l'increment de
l'IVA etc. El grup municipal de CIU va presentar una proposta per reduir el sou de tots els regidors de l'Ajuntament en un 15% que va a ser denegada i acceptada le reducció del 5% pels vots
de la PIC i del PSC. També es va fer esment de l'antiga deixalleria que encara està per desmantellar, de les obres del carrer Major i alguns punt del poble, com les obres de l'estació,
Doctor Furest, de la mala senyalització...

S'està projectant a tocar Franciac, un Parc de Residus de 25 hectàrees en sòl no
urbanitzable de Vilobí d'Onyar. Caldes en pot sortir molt afectat. Esquerra ja ho va
denunciar fa un mes i, davant la manifesta passivitat de la PIC, Esquerra ha presentat una moció d'urgència rebutjant la instal·lació d'aquest projecte, tot demanant al municipi de Vilobí que se'l replantegi. La incidència d'aquesta activitat industrial pot tenir efectes
molt negatius sobre els veïns que resideixen en els masos propers, sobre les activitats turístiques de qualitat d'aquella zona de Caldes, i sobre els camins públics de Franciac, ja que els
accessos estan pensats que passin pel terme de Caldes.
En el marc de crisi econòmica actual, per tal de contenir la despesa pública local i en sintonia
amb allò que es fa a molts municipis catalans, Esquerra va proposar la rebaixa dels sous de
tots els regidors i de l'Alcalde en un 15%. El vot de qualitat del propi Alcalde va tombar l'esmena d'Esquerra. Seguidament la PIC i el PSC van acordar rebaixar només un 5% els sous dels
polítics locals.

De sempre, el PSC-PM ha reclamat la regulació de diferents aspectes relacionats
amb el dia a dia, la convivència i l'entorn de les persones, com l'aigua i el seu consum el civisme, els camins o l'entorn urbanístic (artefactes en façanes, rètols,
antenes, aparells d'aire condicionat...). No es tracta d'interferir en la vida de les
persones, sinó d'establir regles de joc per a la utilització dels espais o dels recursos comuns
sense perjudici de tercers.
En aquest ple s'ha aprovat l'ordenança que regula l'estalvi de l'aigua. Sent un recurs escàs i
limitat al nostre municipi, on no ens abastim de pantans sinó de les aigües del subsòl, és de
vital importància. Cal implementar tecnologies i recursos per estalviar aigua però per acomplir-ho cal avaluar les modificacions que cal fer, planificar-ne la implantació i dotar dels recursos necessaris via pressupost. Començant pels edificis, infrastructures i zones que es reguen
i que són de titularitat municipal o de les quals l'Ajuntament és responsable. I acabant pels
grans consumidors, establiments hotelers i industrials, existents i futurs. Només si qui
implanta l'ordenança predica amb l'exemple, n'aconseguirà el compliment.

Els que de forma voluntària hem accedit als ajuntaments com a regidors no ens
podem inhibir dels problemes que en el nostre entorn ocorren al·legant que són
temes a solucionar des dels governs centrals (posició còmoda) i no involucrar-nos-hi, és a dir, "deixar fer amb la nostra passivitat o consentiment”. És el que va fer l'Església catòlica quan gasaven
els jueus o el que és el mateix, creuar-nos de braços quan s'aprova un reial decret pel qual a l'exèrcit d'aturats i a les seves famílies, funcionaris, pensionistes, etc. se'ls submergeix en la pobresa d'incerta duració.
Una important part de la societat actual en la qual vivim perdrà la seva dignitat com a persones
quan de forma habitual la seva supervivència depengui exclusivament del subsidi del SOC (el que
tingui sort, ja que n'hi haurà altres que no puguin accedir a aquesta possibilitat.)
Per tot això des d'ICV-EUiA hem presentat una moció, via Ajuntament, amb altres alternatives perfectament assumibles, a fi que al President del Govern li arribin veus discrepants i propostes viables per mantenir l'estat del benestar... Veieu la moció a: http://elcalidoscopicaldenc.blogspot.com/

