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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: 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 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 
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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

ELABORA'T TARDOR

L'Ajuntament engega de nou el programa
Elabora't de formació per promoure l'ocu-
pació i la professionalització. En aquesta
ocasió està adreçat a empresaris, autò-
noms, comerciants i també aturats des de
la vessant de la professionalització.
D'aquesta manera es treballen 4 blocs:
Informàtica: preparació proves per obtenir
el certificat de l'ACTIC (acreditació per
competències). En procés.
Formació per PIMES. De la mà de
l'Associació de Comerciants i PIMEC.
Especialitzada per empresa i sector
comerç.
Curs de formació en treball familiar: per
professionalitzar persones en el camp del
treball familiar. Inici del curs, 8 de novembre.
Formació a mida per empreses: empreses
que necessitin una formació específica ens
poden contactar i treballar la implantació
d'un programa a mida.
Més informació i inscripcions: solc@caldes-
demalavella.cat o bé 972480103 Oficina de
Turisme (excepte dimecres).

CURSOS PROPOSATS PER L'ESPAI JOVE 
CA LA ROMANA

■ CURS D'INTRODUCCIÓ A LA FOTOGRA-
FIA I AL RETOC FOTOGRÀFIC
Dies 9, 16, 23 29, 30 de novembre i 1 de des-
embre, de 2/4 de 7 a 2/4 de 9.
A Ca la Romana.
■ TALLER DE MALABARS
Dies 20 i 27, d'11 a 1 a Ca la
Romana.
■ TALLER DE RÀDIO
Dies 11 i 18 de novembre i 2 i
9 de desembre, de 6 a 8 a Ca
La Romana.

PRACTICA AMB EL CATALÀ!

■ XERREM
Grups de conversa en català guiades per perso-
nes voluntàries. No tinguis vergonya de parlar
el català! Parlarem sobre coses quotidianes
perquè guanyis confiança en la llengua.
Practicarem de manera fàcil i divertida! Indicat
per a persones amb uns coneixements bàsics.
Cada dilluns, de 9 a  de 10, a la Biblioteca muni-
cipal Francesc Ferrer i Guàrdia. Inici, el 22 de
novembre. Gratuït. Per a més informació: cal-
des@cal.cat / 627887765. Organitzat per la CAL-
Caldes (Coordinadora d'Associats per la
Llengua) amb el suport de l'Ajuntament de
Caldes de Malavella. 
■ VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
(parelles lingüístiques)
Converses setmanals per parella entre per-
sones amb coneixements bàsics de català i
parlants habituals de la nostra llengua.
Gratuït. Inici el novembre. Per a més informa-
ció, 872 973 890 / selva@cpnl.cat. Organitzat
pel Consorci per a la Normalització
Lingüística amb el suport de l'Ajuntament. 

EXPOSICIÓ REALITAT I VITALITAT 
DE LA LLENGUA CATALANA

Repàs de la realitat del català, dels territo-
ris on es parla i de la seva història. Ajuda a
conèixer la nostra llengua i contribueix a
sentir-nos-en més orgullosos. 
Inauguració el dilluns, 15 de novembre, a
les 8 del vespre al Casino municipal.
L'exposició estarà oberta des del dimarts
16 al diumenge 21 de novembre, de 5 a 8 de
la tarda. El dimarts, dissabte i diumenge
també estarà oberta de 10 a 1 del matí. 
Organitzada per la Coordinadora d'Associats
per la Llengua de Caldes (CAL) amb el suport
de l'Ajuntament de Caldes i d'Òmnium Cultural.

l’agenda
de novembre 

■ DIUMENGE 14 DE NOVEMBRE
EXCURSIÓ: BURRICADA AL SALT DEL
SALLENT
Sortida familiar. Pujada  de St. Privat d'en
Bas al Salt del Sallent a cavall de burros i
baixada caminant. Pensada més per a mai-
nada. (gratuït pels socis) També es pot
acompanyar la sortida a peu. Termini d'ins-
cripció: 7 de novembre. 

■ DIVENDRES, 19 DE NOVEMBRE
CINEFÒRUM: XTREMS (2009)
A les 6, a Ca la Romana. Organitzat per l'À-
rea de Joventut.

■ DISSABTE, 20 DE NOVEMBRE
VISITA A LA MATERNITAT D'ELNA I AL
MUSEU MEMORIAL DE L'EXILI  (MUME)
Visita guiada per l'escriptora del llibre “La
Maternitat d'Elna, bressol dels exiliats”,
Assumpta Montellà. Sortida a les 8 del matí i
tornada a les 7 del vespre. Trobada a la pine-
da del parc de la Sardana. Preu: 20 €. Inclou
autocar i entrada als museus. Cal portar el
dinar de casa: entrepà, carmanyola...).
Inscripcions al telèfon: 628783881 i al correu
electrònic: xarxadedones@hotmail.com.
Pagament: Caixa de Girona al nº de comp-
te: 2030 0093 95 3300011866. Cal especifi-
car el nom i cognoms. Termini: 10 de
novembre.  

ESPORTS
TROBADA D'ESCOLES DE BÀSQUET
Edats d'entre 5 i 7 anys. Al pavelló esportiu
municipal, de 10 a 2/4 de 2.

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví, a les 10: UE Caldes - Lloret CF B
Infantil, a les 10: UE Caldes - Vilobí
Associació Esp. A 
Juvenil, a les 4: UE Caldes - Quart, UE B

■ DIUMENGE, 21 DE NOVEMBRE
CINEMA FAMILIAR: PEL·LÍCULA A DETER-
MINAR
A les 5, al Teatre-cinema municipal. Preu: 5 €.
Ho organitza l'Ajuntament de Caldes de
Malavella.

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Primera territoral, a les 5:
UE Caldes - Tossa-Sport As. Esp.

■ DIMARTS, 23 DE NOVEMBRE
XERRADA SOBRE L'AUTOMEDICACIÓ
A les 7, a la sala annexa de la Casa Rosa. A
càrrec de la farmacèutica Margarida
Casanoves Altarriba. Organitzada per
l'Ajuntament i pel Col·legi de Farmacèutics
de Girona

■ DIJOUS, 25 DE NOVEMBRE
ACTE DEL DIA INTERNACIONAL DE
L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA
LES DONES 
Xerrada “violència a l'entorn familiar i
especial incidència en els procediments
judicials de familia”. A càrrec de Núria
Moreno, advocada i mediadora familiar i
especialista en violència de gènere. A 2/4
de 8 del vespre al Casino. Ho organitza

l'Ajuntament de Caldes de Malavella,
l'Associació de Dones per Caldes i la Xarxa
de Dones per Caldes. 

■ DIVENDRES, 26 DE NOVEMBRE
CONSELL DE POBLE
De 8 a 10 del vespre a la Sala Annexa de la
Casa Rosa. Sessió d'exposició de les pro-
postes desenvolupades i valoració d'aques-
tes (convocatòria a membres permanents).

■ DISSABTE, 27 DE NOVEMBRE
ESPORTS
CLUB  ESPORTIU CALDES
Sènior masculí, a 1/4 de 8:
CE Caldes - CB Farners
Sots-21 masculí, a 2/4 de 6:
Ce Caldes - CB Farners
Júnior masculí, a les 4:
CE Caldes - Palamós B
Cadet masculí, a les 9: CE Caldes - B.Lloret
Pre-infantil masculí, a les 9:
CE Caldes - Maristes St. Josep

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Cadet, a les 4: UE Caldes - Quart, UE A

■ DIUMENGE, 28 DE NOVEMBRE
EXCURSIÓ: LA VOLTA AL MONT SORTINT
D'AMER
Bonica matinal pels volts d'Amer, tot i que
llarga, és part de la ruta de les ermites que
volta aquest terme. Desnivell acumulat
d'ascens: 800m aprox. Temps de marxa:
5:30-6 aprox. Dificultat: mitjana

TEATRE MUSICAL AMB TITELLES: “EN
JOAN SENSE POR” 
De la cia. Egos petits, coproduïda amb el
centre de titelles de Lleida.
A les 12 al Teatre-cinema municipal. Ho
organitza l'Ajuntament de Caldes de
Malavella i la Biblioteca F. Ferrer i Guàrdia.
Amb el suport del Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació - Cultura ENGIRA.

ESPORTS
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Sènior: CV Joves Caldes - Ferrolan Vòlei Rubí

■ DILLUNS, 29 DE NOVEMBRE
PLE MUNICIPAL
A les 8, a la sala de sessions, a la Casa Rosa

■ DISSABTE, 4 DE DESEMBRE
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Juvenil, a les 4: UE Caldes - Bell-lloc, CP A

■ DIUMENGE, 5 DE DESEMBRE
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Primera territorial, a les 5: 
UE Caldes - Bisbalenc, At

■ DIVENDRES, 5 DE NOVEMBRE
INAUGURACIÓ DE LES OBRES
D'URBANITZACIÓ DE L'AV. DR. FUREST
(1a. fase)
A les 6 de la tarda. L'acte serà presidit per
l'Hble. Sr. Jordi Ausàs i Coll, conseller de
Governació i Administracions Públiques. A
la finalització de l'acte se servirà un senzill
refrigeri als assistents. Ho organitza
l'Ajuntament de Caldes de Malavella. Amb
el suport del Departament de Governació i
Administracions Públiques.

PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA
REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA SANT
ESTEVE
De 8 a 10, al Casino. Sessió de treball amb la
ciutadania per recollir criteris pel disseny de
la plaça: es debatrà entorn als usos i al signi-
ficat de la plaça, i es recolliran les aportacions
que ajudaran a definir les propostes d'actua-
ció (convocatòria oberta). Confirmació d'as-
sistència a l'Ajuntament o a tecnicparticipa-
cio@caldesdemalavella.cat.

TROBADA DEL CLUB DE LECTURA
A 2/4 de 8 a la Biblioteca. Lectura i comen-
tari de “Peus descalços sota la lluna d'a-
gost” (Arola, 2009) i tindrem entre nosaltres
l'autor  de l'obra: Joan Cavallé. Organitzat
pel la Biblioteca municipal Francesc Ferrer
i Guàrdia.

■ DISSABTE, 6 DE NOVEMBRE
2n. ANIVERSARI ESPAI JOVE CA LA ROMANA
- A les 4, 1res. Olimpíades joves de Ca la
Romana. Les inscripcions per grups de 4
persones es podran fer a través del facebo-
ok, del correu electrònic (calaromana@cal-
desdemalavella.cat), trucant al 972480266 o
bé, el mateix dia 6 a partir de les 3.  
-A les 6, Exhibició de Malabars.
-A les 7, Concert Jove amb la Troup de
Cassà de la Selva.
-A partir de les 3 a l'Espai Jove Ca la
Romana, també hi trobareu l'exposició de
fotografies de l'apartat juvenil de l'11è ral·li
fotogràfic i la presentació de la nova pàgina
web de l'Àrea de Joventut.

ESPORTS
CLUB  ESPORTIU CALDES 
Sots-21 masculí, a 2/4 de 6:
CE Caldes - CB Hostalric
Cadet masculí, a les 9:
CE Caldes - Sant Feliu B
Pre-infantil masculí, a les 9:
CE Caldes - UB Salt

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Infantil, a les 10: UE Caldes - Ca la Guidó, AD A

■ DIUMENGE, 7 DE NOVEMBRE
QUARTA FIRA D'OPORTUNITATS I 
BROCANTERS
La Fira-mercat dels diumenges celebra la
Quarta Fira d'Oportunitats i brocanters ober-
ta a persones i entitats interessades a ven-
dre, intercanviar i/o regalar objectes. Es farà
a la plaça Cruïlles de 10 a 2. Les inscripcions
es fan en forma d'un quilo/litre de productes
de primera necessitat (arròs, llet, llenties...)
Durant la fira, Càritas tindrà una parada on

es podran deixar aportacions en metàl·lic i
/ o espècies. La Xarxa de Dones tindrà
també una parada durant la fira, si hi voleu
col·laborar us hi podeu posar en contacte
(628783881 o xarxadedones@hotmail.com) 
Informació i inscripcions: Oficina de
Turisme. Tel: 972480103 (excepte dimecres)
i mvalencia@caldesdemalavella.cat
Ho promou la Xarxa de dones i l'Ajuntament
de Caldes de Malavella. Amb la col·labora-
ció de Càritas.

EXCURSIÓ: A VILADRAU A BUSCAR CAS-
TANYES
Sortida familiar. Possibilitat d'arribar a St.
Segimon. Dificultat: fàcil

ESPORTS
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Sènior: CV Joves Caldes - Vòlei Sant Esteve B

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Primera territorial, a les 5:
UE Caldes - Amer, CF

■ DIVENDRES, 12 DE NOVEMBRE
XERRADA: “EL CÀNCER I L'IMPACTE A LA
FAMÍLIA”
A càrrec d'en Jesús Vieytes. Psicòleg de la
Fundació Oncolliga 
PRESENTACIÓ DE LA LLIGA CATALANA
D'AJUDA AL MALALT DE CÀNCER
A càrrec de Lluïsa Ferrer, presidenta de la
Fundació i de Josep Maria Turon, col·labo-
rador.
Al Casino municipal, a 2/4 de 8 del vespre.
Ho organitza la Xarxa de Dones de Caldes.

■ DISSABTE, 13 DE NOVEMBRE
CONTES MUSICATS: LES AVENTURES D'EN
MARÇAL
A les 12 a la Biblioteca municipal. A càrrec
de Laura Mató i Jana Boadas.
Ho organitza l'Ajuntament de Caldes de
Malavella i la Biblioteca Francesc Ferrer i
Guàrdia. Amb el suport de l'Aula de Música
de Caldes.

PRESENTACIÓ DEL NOU DISC “SAGRAT
COR”, D'EDUARD CANIMAS
A les 10, al Teatre-cinema municipal. Preu:
10 € (taquilla) i 8 € (anticipada joves
menors de 25 anys, aturats i pensionistes).
Ho organitza l'Ajuntament de Caldes de
Malavella i la Biblioteca Francesc Ferrer i
Guàrdia.

ESPORTS
CLUB  ESPORTIU CALDES 
Sènior masculí, a 1/4 de 8:
CE Caldes - CB Lloret
Sots-21 masculí, a 2/4 de 6:
CE Caldes - S.Caulès
Júnior masculí, a les 4:
CE Caldes - Palamós B
Cadet masculí, a les 9:
CE Caldes - CB Palafolls
Pre-infantil masculí, a les 9:
CE Caldes - Jovent Celrà

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví, a les 10: UE Caldes - Palafolls CD A
Cadet, a les 4: UE Caldes - Sant Gregori, AE A

L'ALCALDE EN DIRECTE A TELEVISIÓ 
DE GIRONA

■ DIMECRES, 3 DE NOVEMBRE
A 1/4 de 10 de la nit. Joan Colomer és l'alcalde convidat
al programa “Fil directe” de TVGI. Els telespectadors
podran plantejar qüestions en directe a l'alcalde. 
El telèfon de participació és el següent: 972413634

www.caldesdemalavella.cat



INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS PARTICI-
PATIU SOBRE LA REURBANITZACIÓ DE LA
PLAÇA SANT ESTEVE 
Per tal d'informar a tots els caldencs sobre
la reurbanització de la Plaça Sant Esteve,
hem instal·lat a les cristalleres de
l'Ajuntament tota la informació relativa  al
procés de participació que començarà el
proper 5 de novembre. A més, els plafons
informatius també es podran consultar a la

carpa de Turisme de Caldes que està ins-
tal·lada a la Fira-Mercat dels diumenges
Tenim una oportunitat única de participar
en la vertebració d'aquest nus tan impor-
tant al centre de la població i és per aquest
motiu que tothom qui hi estigui interessat
pot adreçar-se a l'Ajuntament o bé per
correu electrònic a aciurana@caldesdema-
lavella.cat.

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Durant les pròximes setmanes, l'Ajuntament
repintarà la senyalització horitzontal   de tota
la zona del nucli. Aquesta intervenció té un
pressupost total de 30.000 €. De ben segur
que això repercutirà en la seguretat viària i
en millorar la  disciplina en els aparcaments.

CONGELACIÓ DE TAXES I IMPOSTOS 
MUNICIPALS
En el ple passat es va aprovar la modificació
de les ordenances fiscals pel proper any. En
destaca la congelació en general de totes
les taxes i impostos en coherència amb la
situació actual de crisi. La modificació
inclou, a més d'alguns retocs de caràcter
tècnic, noves taxes per a les empreses de
telefonia mòbil, als caixers automàtics en la

via pública i pels columbaris del cementiri
(diferenciats dels nínxols). També cal
remarcar la creació de dues noves bonifica-
cions relatives a millorar el medi ambient.
Per una banda, hi haurà una bonificació del
15% als compostaires que certifiquin 2 anys
de seguiment del programa i de l'altra, una
bonificació del 50% de l'impost de circula-
ció per als cotxes elèctrics.

INAUGURACIÓ  DE LES OBRES
D'URBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA 
DR. FUREST
El proper divendres, 5 de novembre, l'hono-
rable Conseller de Governació i
Administracions Públiques inaugurarà la
primera fase de la remodelació de
l'Avinguda Dr. Furest. Aquesta obra ha
comptat amb una subvenció important del
Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat
de Catalunya. El projecte executat repre-
senta una priorització de vianants i bicicle-
tes en el que abans era el vial principal,
convertint-lo en una  ampla vorera i incor-

porant-hi un carril bici. També s'han pogut
conservar un bon nombre de places d'apar-
cament i el trànsit rodat fins a l'estació de
tren. Els accessos a l'avinguda Taronja i als
carrers Cadí i Ponent s'han reasfaltat. A
més, durant la realització d'aquestes obres
s'han fet adequacions molt importants de
reforç del subsòl, canalització de recs i
millores en la xarxa de clavegueram. Tot
plegat ha servit per solucionar els dèficits
històrics d'un dels vials més transitats del
municipi, que representa l'entrada a Caldes
des de l'estació.

FORMACIÓ PER PROMOURE L'OCUPACIÓ I
LA PROFESSIONALITZACIÓ
Per tal de  promoure l'ocupació i la profes-
sionalització, l'Ajuntament  de Caldes enge-
ga de nou el programa Elabora't de forma-
ció. En aquesta ocasió està adreçat a
empresaris, autònoms, comerciants i
també aturats des de la vessant de la pro-
fessionalització. D'aquesta manera es tre-
ballen 4 blocs:
Informàtica: preparació proves per obtenir
el certificat de l'ACTIC (acreditació per
competències). En procés.
Formació per PIMES: de la mà de
l'Associació de Comerciants i PIMEC.

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

LA PLATAFORMA INDEPENDENT PER CALDES APOSTA PER LA INFORMACIÓ I
TRANSPARÈNCIA
La PIC és el partit més actiu i el que més informa a tots els caldencs sobre  les

seves línies d'actuació. Alguns, d'això en diuen propaganda; nosaltres en diem informar i
tenir interès perquè el nostre missatge arribi a tots els caldencs. De la resta de partits poc
en sabem. Però el que és cert és que els nostres butlletins arriben a totes les llars cada 3
mesos, disposem d'un web  (www.picaldes.com) que volem que sigui un nexe d'unió  entre el
partit i tots els afiliats i amics, i està oberta a tothom perquè hi digueu la vostra. Disposem
també de pàgina de Facebook, perquè pengeu tot allò que cregueu important, per preguntar
per qualsevol tema que us amoïni o, fins i tot, per suggerir noves polítiques.
La PIC no és un partit tancat: És una plataforma oberta a totes les sensibilitats que tinguin
una mateixa  idea de poble. Aquest és el nostre nexe d'unió i amb una única  finalitat: treba-
llar per Caldes i pel benestar dels caldencs.

La  mala gestió comptable de l'equip de govern ens ha portat a modificar el pressu-
post després de pagar les factures endarrerides de diversos anys. S'ha hagut d'in-
corporar al pressupost actual una nova dotació de diners. Part d'aquests diners han

sortit de la nova revisió de l'IBI del nostre municipi. Resumint: hem de pagar els caldencs. 
També vàrem preguntar per unes partides de 15.000 euros més per a publicitat, de 6.000 euros
més per a festes, 6.800 euros per a contenciosos i costos judicials. 
Nova ordenança d'aigua:  CIU està totalment d'acord en estalviar aigua però no estem d'acord
amb les mesures desproporcionades i obligatòries a partir de l'aprovació de l'ordenança. Per
exemple, les persones que tinguin una parcel·la de 1.000 metres quadrats haurà de fer un
dipòsit de 30.000 litres per recollir l'aigua de pluja. Això significa un cost  addicional de 18.000
euros per la construcció d'una casa. 
El ple també va  aprovar el nou nom de la plaça de l'ermita de Sant Grau. No estem d'acord que
hi hagi coses que es consultin al poble i que altres es facin per via directa.

Esquerra denuncia que els escrits enviats al BIM per part dels partits a l'oposició
són supervisats i controlats abans de la seva publicació per la PIC. Està comprovat
que la PIC té accés privilegiat a la informació de l'apartat del BIM on escriuen la

resta de grups municipals, abans de ser publicada. Està demostrat, també, que un cop enviats
els escrits d'opinió al BIM, aquest butlletí és susceptible de ser modificat. La PIC ha jugat amb
les cartes marcades des del naixament d'aquest butlletí municipal. L'ús del poder polític per
supervisar allò que diuen o opinen els altres partits és un clar exemple de democràcia vigila-
da. Això, en una democràcia real com la que volem a Caldes, no es pot acceptar. Esquerra no
ho accepta i, per això, denunciem aquesta mala praxis, la manca de confidencialitat dels docu-
ments dels partits polítics a Caldes, un ús poc ètic i l'aprofitament partidista per part de la PIC,
d'un mitjà de comunicació local pagat amb diners de tots els caldencs.

Al llarg d'aquesta legislatura, ICV-EUiA ha presentat mocions en contra de
directives europees que retallaven drets dels ciutadans (treballar 65 hores set-

manals, privació de llibertat als  emigrants (Directiva  Retorns)). Totes aquestes votacions han
estat aprovades en el ple per majoria simple, amb l'abstenció dels grups PSC i PIC. 
Però contràriament, i d'això ens hem de congratular, a l'últim ple s'ha aprovat un dictamen, ara
per unanimitat, que matisa la directiva europea 2006/123/CE, la qual permet iniciar una obra
sense prèvia llicència municipal, reemplaçant-la per una simple comunicació a l'Ajuntament. O
sigui, que ara sí que ens hem adonat tots els grups polítics -fins i tot els que abans s'abstenien-
que les directives europees ens afecten i que aprovar aquesta tal com raja hauria significat intro-
duir més caos en l'urbanisme de Caldes.
ICV-EUiA celebra aquesta unanimitat alhora que recorda als votants, ara que ens són properes
les eleccions, que es pensin ben bé a quin donen el seu vot, no sigui que vagi a parar als grups
que generen o donen suport a aquest tipus de polítiques.

La PIC criticava partits de l'oposició en el darrer butlletí. Que si imatge trista, que
no s'havien fet demandes a instàncies governades per aquests partits, cap apor-
tació en positiu, cap proposta clara... I, sobretot, que ells són els millors i els únics

que treballen per Caldes. Un grup que es vanagloria de ser tan transparent i que pretén comp-
tar amb la confiança dels ciutadans hauria de mesurar les paraules i no generalitzar. Voldria
recordar-los que va ser de la mà d'un diputat del PSC que van anar a Madrid a demanar l'1%
cultural amb què arreglem l'entorn de les Termes, que no hi ha hagut una informativa en la
qual no s'hagi parlat d'un tema depenent d'altres instàncies o institucions on algú no s'hagi
ofert per acompanyar els membres de govern i així tenir major força. I, sobretot, les vegades
que el PSC-PM ha prioritzat la responsabilitat (malgrat que de  vegades no era el que política-
ment més ens convenia) i hem donat suport a les propostes que hem cregut positives per
Caldes en comptes de fer oposició pura i dura. Però tot això ja ho saben els caldencs.

Especialitzada per empresa i sector comerç.
Curs de formació en Treball Familiar: per
professionalitzar persones en el camp del
treball familiar. Inici del curs, 8 de novembre.
Formació a mida per a empreses: empreses
que necessitin una formació específica ens
poden contactar i treballar la implantació
d'un programa a mida.
Més informació i inscripcions: solc@caldes-
demalavella.cat o bé 972480103 Oficina de
Turisme (excepte dimecres).

ACORDS PER LA PROMOCIÓ DE LA CULTURA
L'Ajuntament de Caldes ha arribat a un
acord amb el Club de cultura TR3SC i el
Carnet Jove per oferir als seus socis des-
comptes i promocions en les entrades de la
programació del Teatre Municipal de Caldes
i d'altres activitats de caràcter cultural.
En la mateixa línia, s'ha acordat també amb
el Diari de Girona  poder oferir promocions
en activitats de caire cultural per als seus
subscriptors, tal i com es fa actualment amb
els subscriptors del diari El Punt.
Tots aquests acords tenen com a finalitat la
promoció dels esdeveniments culturals  que
es celebren a Caldes i la cerca de nous
canals de difusió  (butlletins electrònics,
revistes, etc...) de la nostra programació,
alhora que potenciar el consum cultural
entre la gent de Caldes i els nostres visitants

CAMPANYA D'IDENTIFICACIÓ I CENS 
D'ANIMALS DE COMPANYIA
L'Ajuntament, gràcies a una subvenció del
Departament de Medi Ambient i Habitatge i
en col·laboració amb UETUS Veterinaris, va
dur a terme una campanya per tal de fomen-
tar la identificació, esterilització i cens dels
animals de companyia (gats i gossos) durant

els mesos de març i juny d'enguany. A causa
de l'èxit assolit s'obrirà un nou període de
campanya entre el 22 de novembre i el 4 de
desembre, durant el qual els propietaris
d'animals de companyia de Caldes podran
optar a importants descomptes per identifi-
car i esterilitzar animals.
Per optar a aquests preus avantatjosos cal
dirigir-se directament a UETUS Veterinaris
(C/ Santa Maria, 24. Tel. 972 47 11 00) entre
el 22 de novembre i 4 de desembre, ambdós
inclosos. S'atendran les sol·licituds per
ordre i fins a esgotar la partida pressupostà-
ria. Un cop aplicats els descomptes subven-
cionats, els preus durant els períodes de
campanya seran:
· Implantació de microxip: 20  €
· Esterilització d'una gossa: 195 €
· Castració d'un gos: 80 €
· Esterilització d'una gata: 75 €
· Castració d'un gat: 30 €
L'Ordenança Reguladora de Tinença
d'Animals obliga els propietaris d'animals
de companyia a identificar-los amb el micro-
xip homologat i a registrar-los a
l'Ajuntament, fet que facilita la recuperació
d'animals perduts i abandonats.  Cal recor-
dar que la mateixa ordenança dictamina que
els propietaris d'animals estan obligats a
evitar-ne la fugida i el seu abandonament
pot ser considerat una infracció greu o molt
greu. En aquests moments la nostra Policia
municipal fa una mitjana de 30 actuacions
al mes d'incidents relacionats amb  gossos
(pèrdues, gossos deslligats, gossos que bor-
den). Cal insistir,  doncs,  que  els posseïdors
d'animals són els responsables de tots els
danys, perjudicis i molèsties que ocasioni la
seva  mascota.
Durant l'any 2008 es van recollir a Caldes 53
animals abandonats. L'any 2009 van ser 50,
mentre que aquest any se n'han comptabilitzat
30 fins a finals de setembre. També cal desta-
car que fins a data d'avui hi ha 7 caldencs que
s'han dirigit al Centre d'Acollida d'Animals de
la Selva per adoptar animals abandonats (més
informació a www.selva.cat/caas).

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 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.

PLE MUNICIPAL ORDINARI DE 25 D'OCTUBRE DE 2010

accio de govern

■ El ple ha aprovat per majoria simple la
modificació de crèdits per ajustar el pressu-
post de 2010. Ho ha fet amb els 6 vots de la
PIC i amb les 7 abstencions de CiU (3), ERC
(2), PSC (1) i IC-EUiA (1). L'operació ha con-
sistit en finançar un seguit de despeses no
previstes en la confecció inicial del pressu-
post que pugen fins a 351.800 €. L'augment
prové, d'una banda, de les despeses rela-
cionades amb la nevada del 8 de març
(105.000 €) i del pagament de factures pen-
dents d'anys anteriors (60.000 €). Per altra
banda, s'han creat partides no previstes
com la de treballs de redacció de projectes
(30.000 €) la d'estudis i informes sobre
aigua termal (20.000 €). En altres partides
s'hi ha fet un suplement, com és el cas de la
publicitat i propaganda (15.000 €) i l'electri-
citat (10.000 €). En altres casos, s'hi ha
hagut de destinar més diners a causa de
l'increment de l'IVA des del mes de juny. 
Els ingressos per assumir aquestes despeses
provenen d'una recaptació de l'Impost sobre
Béns Immobles superior al que s'havia pres-
supostat (60.800 €), del romanent de tresore-
ria provinent dels superhàbit de 2009 (246.000
€) i de partides de les quals han sobrat diners
com són les tasques de desbrossament per
fer franges de protecció d'incendis (10.000 €)
o treballs d'altres empreses per les gestions
de rebuts (15.000 €). L'acord estarà a expo-
sició pública durant 15 dies després de la
publicació en el BOP (Butlletí Oficial de al
Província).

■ El ple ha aprovat per majoria absoluta la
modificació de les ordenances fiscals pel
2011. Ho ha fet amb els 11 vots favorables
de la PIC (6), CiU (3), PSC (1) i IC-EUiA (1) i
els vots contraris d'ERC (2). Les ordenances
fiscals, per norma general, no s'incremen-
ten atenent la situació de crisi i la pujada
poc important de l'IPC. Només s'hi presen-
ta algun retoc de caràcter tècnic i s'hi intro-
dueixen 3 taxes noves: la dels caixers auto-
màtics d'entitats bancàries que estan a la
via pública, la de les empreses de telefonia
mòbil, i la dels columbaris del cementiri

municipal. Hi destaca també la deducció del
15% de l'impost sobre les escombraries per
a les persones que fan compostatge des de
fa 2 anys a la seva llar i del 50% en l'Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
pels propietaris de vehicles elèctrics o
híbrids. L'acord estarà a exposició pública
durant 30 dies després de la publicació en el
BOP.

■ El ple ha aprovat per unanimitat denomi-
nar oficialment “plaça de l'ermita de Sant
Grau” a l'espai que popularment ja es
coneix amb aquest nom. La denominació ha
estat consultada pels veïns del barri i per-
met tenir en compte oficialment el nom de
la plaça i poder-lo incloure en el nomenclà-
tor de carrers i places.

■ El ple ha aprovat per majoria absoluta l'a-
provació definitiva de l'ordenança per a l'es-
talvi de l'aigua, amb els 9 vots favorables de
la PIC (6), ERC (2) i PSC (1), els vots contra-
ris de CiU (3) i l'abstenció d'IC-EUiA (1).
L'ordenança té per finalitat regular l'ús de
l'aigua tant en l'àmbit públic com privat per
tal de fomentar-ne l'estalvi. Després d'in-
corporar parcialment una al·legació, aquest
pas aprova l'ordenança definitivament.

■ El ple ha aprovat per unanimitat una
ordenança municipal reguladora de les
obres i actes de transformació o utilització
del sòl o del subsòl i d'enderrocament sub-
jectes a règim de comunicació prèvia.
L'ordenança determina les obres que
requereixen l'autorització expressa de
l'Ajuntament i les que es poden fer fent tan
sols una comunicació prèvia. En aquest
últim cas, determina el procediment a
seguir. L'ordenança és l'aplicació local
d'una directiva europea de serveis que uni-
fica criteris amb la finalitat d'afavorir la lli-
bertat de circulació de serveis per tots els
estats membres de la Unió Europea.
L'acord se sotmetrà a exposició pública
durant 30 dies després de la publicació en el
BOP.

els plens


