■ DIVENDRES, 10 DE DESEMBRE
ACTE DE RECONEIXEMENT ALS DONANTS
I DESCOBERTA DE LA PLAÇA DELS
DONANTS
· A les 6 de la tarda. Amb la presència de
Marc Ibars, President de la Federació d'entitats de donadors de sang de Catalunya.
· A 2/4 de 7, a la sala annexa de la Casa
Rosa, xerrada a càrrec del Dr Joan Profitós,
director del Banc de Sang i Teixits de
l'Hospital Josep Trueta de Girona.
DONACIÓ DE SANG
Al Casino municipal. De 5 a 9. Organitzat
per la Germandat de donadors de sang de
Caldes amb el suport de l'Ajuntament

l'agenda
de desembre
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
Durant el mes de desembre continua el
programa Elabora't de Formació per promoure l'ocupació i la professionalització. En
aquesta ocasió, pensat per les empreses i
adreçat a empresaris, autònoms, comerciants i/o aturats des de la vessant de la
professionalització.
Formació per a PIMES
PNL (Programació Neurolingüística).
Inici: 17 de gener
Durada: 25 hores
Tots els dilluns i dimecres de 2/4 de 9 a 2/4
d'11.
Informàtica:
Acreditació per competències de les tecnologies de la informació i la comunicació
(ACTIC). S'està preparant per poder formar-se i acreditar-se en les competències
a Caldes. Properament. Més informació
CSF (Caldes Serveis i Formació): 972480007
o bé www.actic.cat
Formació a mida per a empreses:
Aquelles empreses que necessitin una formació específica ens poden contactar i treballar la implantació d'un programa a mida.
Més informació i inscripcions: solc@caldesdemalavella.cat o bé 972480103 i a l'Oficina
de Turisme, excepte els dimecres.
SERVEI D'ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES

Aquest servei romandrà tancat del proper
29 de desembre fins al 12 de gener de 2011
ambdós inclosos. Es poden consultar ofertes de feina al portal feina activa:
www.feinaactiva.gencat.cat

CURS DE BALLS DE SALÓ

Tots els divendres fins al mes de juny, de 9 a
2/4 de 12 de la nit. Inscripcions a donespercaldes@hotmail.com o al tel. 629 975 273.
Ho organitza l'Associació Dones per Caldes

ACTIVITATS INFANTILS DE NADAL
■ CASAL DE NADAL DE LES AMPA DE
LES ESCOLES SANT ESTEVE I BENAULA
Els dies 23, 24, 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre a l'Escola Sant Esteve. De 8 a 3 de
la tarda (mínim de 15 persones per torn).
Edats de 3 a 12 anys. Hi haurà Servei de
menjador a l'escola condicionat a un
mínim de 15 persones.
Torns i preus: Acollida Matinal (de 8 a 9):
11,2 €; matí (9 a 1): 56 €. Matí + Dinar (9
a 3): 95,9 €
Inscripcions i pagament:
AMPA Escola Sant Esteve: Al menjador de
l'Escola, del dimarts 14 al divendres 17.
A les 9 i a les 5. També a la bústia de
l'AMPA (fins al 16 de desembre). Totes les
inscripcions no presencials es confirmaran per telèfon (SMS). Pagament en efectiu en el moment de fer la inscripció, o el
primer dia d'activitat
AMPA Escola Benaula: Cal entregar el
fulls d'inscripció al tutor/a del vostre fill
abans del 15 de desembre. Totes les inscripcions es confirmaran per telèfon
(SMS). Pagament en efectiu el primer dia
d'activitat.
Per a més informació: tel. 629 325 484
irene@totoci.net
L'organitzen les AMPA de les Escoles
Sant Esteve i Benaula. A càrrec de Tot Oci.
■ JAN 2010
(JOCS I ACTIVITATS DE NADAL)
27, 28, 29 I 30 de desembre al Pavelló
municipal d'esports. Actuacions, tallers,
inflables, dies temàtics…
Entrada: 5 € (4 € anticipada).
Abonament: 15 €.
Organitzat per l'Ajuntament de Caldes
amb el suport de la Diputació de Girona

■ DISSABTE, 11 DE DESEMBRE
TEATRE
“Enterra'm a Pequín”, de la Cia. L'Olla dels
Maiquiets (18a Mostra de Teatre Memorial
Emili Bota). A les 10 de la nit, al Teatre
municipal. Preu: 5 euros. Venda d'entrades
anticipades a l'Oficina de turisme
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Juvenils, a les 4: UE Caldes - Cassà UD B
Aleví A, a les 10: UE Caldes - Fornells UE A
Aleví B, a les 10: UE Caldes - Breda UE A
Prebenjamí A, a 2/4 de 12: UE Caldes - CE
Riudarenes
CLUB ESPORTIU CALDES
Sots-21 masculí, a 2/4 de 6:
CE Caldes - CB Sant Hilari
Júnior masculí, a les 4:
CE Caldes - BC Torroella
Pre-infantil masculí, a les 9:
CE Caldes - Pare Coll
■ DIUMENGE, 12 DE DESEMBRE
TEATRE FAMILIAR
“El forn del Lleó”, de la Cia. Clownsx
Teatre. A les 12 del migdia al Teatre municipal. Preu: 5 euros. Venda anticipada d'entrades a l'oficina de Turisme.
EXCURSIÓ
De Cantonigròs a Cabrera. Preciosa caminada pels límits de la Garrotxa i l'Osona.
Pugem pel coll de Bram i baixem pels cingles d'Aiats. Organitzada pel Club
Excursionista Caldes.
■ DIMARTS, 14 DE DESEMBRE
FESTA PRE-NADAL CASAL D'AVIS
De 5 a 8 a la sala annexa de la Casa Rosa
■ DIMECRES, 15 DE DESEMBRE
XERRADA SOBRE "LESIONS MEDUL·LARS I
CEREBRALS ADQUIRIDES"
A les 6 de la tarda al Casino. Dins dels actes
de la Marató de TV3. A càrrec de les doctores del CAP de Caldes Carme Garcia i
Carolina Roig.

■ DIVENDRES, 17 DE DESEMBRE
9è SOPAR DE NADAL i BALL DE GALA DE
L'ESCOLA ESPORTIVA
Adreçat a tots els nens/es de 3r de primària
a ESO i exalumnes en edat infantil de
l'Escola Esportiva que actualment pertanyen
al Club Esportiu Caldes.
A 2/4 de 10 a la sala annexa de la Casa
Rosa. Hi haurà sopar, quina col·lectiva i de
2a mà i ball de gala. La confirmació es farà
verbalment al monitor/a del noi/a els dies 9
i 11 de desembre a l’Escola Esportiva.
■ DISSABTE, 18 DE DESEMBRE
OBERTURA DELS JARDINS DE LES TERMES ROMANES
A les 6 de la tarda. Hi haurà la presència de
gegants i capgrossos i una cantada de
nadales. Amb la participació de la Coral
Cantaires de Caldes i de la Colla Gegantera
i Grallers escaldats.
CONTES NADALENCS
A les 12, a la Biblioteca municipal. A càrrec
de la Cia. La Llàntia Narració. Contes amb
el suport dels llibres il·lustrats, dibuixos i
alguns instruments musicals, fomentant la
participació dels nens i les nenes.
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL (EEM)
Infantil A fem, a 2/4 d'1:
EEM Caldes A - EEM Caldes B
Aleví femení, a 2/4 d'1:
EEM Caldes - GEIEG 2000
Benjamí mixt, a 2/4 d'1:
EEM Caldes - Bàsquet Lloret
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Infantil, a les 10: UE Caldes - GEIEG A
Aleví A, a les 10: UE Caldes - Salt CF
Benjamí, a 2/4 d'1: UE Caldes - CF Lloret B
Perbenjamí B, a 2/4 de 12:
UE Caldes - A.E. Tossa Esport
CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior masculí, a 1/4 de 9 del vespre:
CE Caldes - CB Adepaf B
Cadet masculí, a les 9:
CE Caldes - AEEIES Palamós
Infantil femení, a 3/4 d'11:
CE Caldes - Bàsquet Lloret
■ DIUMENGE, 19 DE DESEMBRE
4t MERCAT DE NADAL
De les 10 del matí fins a les 6 de la tarda a
la plaça de l'Ajuntament i carrers i places
dels voltants. Botiga al carrer, parades

d'artesania i objectes de Nadal, 4t Mercat
de la Joguina de segona mà (venda, intercanvi o donació, amb prèvia inscripció a l'oficina de turisme), taller infantil per decorar
el caga-tió, demostració i degustació de
confitures casolanes i jornada de portes
obertes a la Casa dels gegants.
· A les 10, esmorzar popular amb xocolatada amb coca de sucre
· A partir de les 12, tastet d'Escudella de
Nadal. Serà gratuïta però es farà una
recaptació i les donacions voluntàries aniran íntegrament a la Marató de TV3
· A 2/4 d'1, presentació del 5è i últim conte
de la sèrie “Coneguem els gegants”.
· A les 4, xocolatada
· A 2/4 de 5, Gran Caga-Tió a la plaça del
nou Ajuntament. Podeu aconseguir els
tiquets de participació amb les compres
realitzades a partir del 15 de desembre als
establiments adherits a l'Associació de
Comerç i Serveis de Caldes de Malavella.
També en tindran els nens que hagin participat en el taller intantil.
A més, hi haurà una cercavila amb els
Grallers escaldats, una cantada de nadales,
el mercat dels diumenges i l'emissió en
directe de Caldes FM.
Ho organitza l'Ajuntament de Caldes de
Malavella amb la col·laboració de
l'Associació de Comerç i Serveis de Caldes,
de la Colla Gegantera i els Grallers Escaldats
i del Grup Gent Gran de la Casa Rosa
Per a més informació: Oficina de Turisme
de Caldes de Malavella (972 48 01 03 turisme@caldesdemalavella.cat).
XXVI CROS DE CALDES DE MALAVELLA
De 10 a 1, a la rambla d'en Rufí. Dins del
Circuit gironí de cros. Hi participaran
l'Associació Atlètica, l'EEM i l'Escola
Benaula. Organitzat pel Consell Esportiu de
la Selva i el Club d'Atletisme Caldes amb el
suport de l'Ajuntament de Caldes de
Malavella, la Generalitat i la Diputació.
QUINA SOLIDÀRIA PER LA MARATÓ DE TV3
A les 6 de la tarda, al pavelló del CEIP Sant
Esteve, a càrrec d'un grup de joves de
Caldes voluntaris
FESTIVAL DE PATINATGE PER LA MARATÓ
DE TV3
A les 5 de la tarda al pavelló poliesportiu.
Organitzat pel Club Patinatge Artístic.

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Primera Territorial, a les 4:
UE Caldes - L'Escala FC
CV JOVES CALDES
Júnior: CV Joves Caldes - CV FIGUERES
■ DILLUNS 20 I DIMARTS 21 DE DESEMBRE
AUDICIONS DE NADAL
A les 5, al teatre Municipal. A càrrec dels
alumnes de l'Aula de Música Municipal.
■ DIUMENGE, 26 DE DESEMBRE
TRADICIONAL CONCERT DE SANT ESTEVE
A càrrec de la Coral Cantaires de Caldes. A
les 12 del migdia, a l'Església parroquial de
Sant Esteve. Organitzat per la Coral amb el
suport de l'Ajutament i de la Parròquia.
■ DILLUNS, 27 DE DESEMBRE
PLE MUNICIPAL
A les 8, a la sala de sessions, a la Casa Rosa
■ DIVENDRES, 31 DE DESEMBRE
FESTA DE CAP D'ANY
· A mitjanit, a la plaça de l'Església, campanades i rebuda de l'any nou 2011
· A la 1, al pavelló polisportiu, Festa de Cap
d'any amb DJ.
Ho organitzen els Joves Intrèpids i
l'Ajuntament de Caldes de Malavella
■ DILLUNS, 3 DE GENER
ARRIBADA DEL PATGE REIAL
Mes informació i horaris en programes a part.
L'organitza la Colla de reis amb el suport
de l'Ajuntament
■ DIMECRES, 5 DE GENER
ARRIBADA DELS REIS D'ORIENT I CAVALCADA
Més informació i horaris en programes a part
L'organitza la Colla de reis amb el suport
de l'Ajuntament

QUINA DE LA UE CALDES
El dissabte 25 i el diumenge 26 de desembre i el dissabte 1 i diumenge 2 de gener.
A partir de les 7 de la tarda, al Casino
municipal. Organitzada per la Unió
Esportiva Caldes
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adreces i serveis d'interès
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
SERVEI D'ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
solc@caldesdemalavella.cat
Servei amb cita prèvia
Tel: 972480103 (cada dia excepte dimecres)
Te: 972480266 (dimecres)
CALDES FM 107.9
Casa Rosa. 972 47 13 09
BIBLIOTECA MUNICIPAL 972 47 23 50
Carrer de la Llibertat, 6
Matins: de dimarts a divendres de 10:30 a 14h.
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 21h.
Dissabtes: de 10 a 14h.
TEATRE – CINEMA MUNICIPAL
Carrer Jacint Verdaguer
SERVEI DE RECAPTACIÓ
Casa Rosa.
972 47 20 09 Horari: De 9 a 2
ESPAI JOVE CA LA ROMANA
Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n
972480266. calaromana@caldesdemalavella.cat

OFICINA DE TURISME 972 48 01 03
Carrer Onze de setembre, s/n
turisme@caldesdemalavella.cat
Horaris: Cada dia de 10 a 2 de dilluns a diumenge.
Els divendres també de 3 a 6
SERVEI D’AIGÜES 972 20 20 78
CORREUS 972 47 14 20 / C. Sta. Maria, 11
FARMÀCIA
· CASANOVAS (C. Vall·llobera, 17; tel 972470096)
Laborables: d'1/4 de 10 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9
Dissabtes: de 2/4 de 10 a 2/4 de 2 i de 5 a 8 (a la tarda, un
cop cada dues setmanes)
Festius: d'11 a 1 (llevat de Nadal i Cap d'Any).
Fora d'aquest horari i cada dues setmanes hi ha guàrdia
les 24 hores.
· FOLCH (c. Sta. Maria, 28; tel. 691207767)
Laborables: de 9 a 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9
Dissabtes: de 5 a 8 (un cop cada dues setmanes)
Fora d'aquest horari i cada dues setmanes hi ha guàrdia 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
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

acció de govern i
notícies de Caldes
CANVIS DE CIRCULACIÓ I D'ESTACIONAMENT A LA Pl. SANT ESTEVE I AV. Dr.
FUREST
En els propers dies es produiran alguns
canvis en la circulació i l'estacionament de
vehicles en la plaça Sant Esteve i el tram de
l'avinguda Dr. Furest entre la plaça i la
carretera de Llagostera. Per una banda, es
crearan noves places d'aparcament a l'avinguda suprimint un sentit de circulació. Al
mateix temps, es suprimiran algunes de les
places de càrrega i descàrrega de la plaça.
Aquest conjunt de modificacions permetran
millorar la circulació i la seguretat d'aquesta zona i, al mateix temps, poder disposar
de 10 places d'aparcament més. Està previst que la nova senyalització entri en vigor
a partir del dia 16 de desembre.

COL·LABORACIÓ CIUTADANA
En els darrers mesos, com en la majoria de
municipis de Catalunya, s'han estat produint a Caldes diversos actes de sabotatge i
robatori de material. Aquests robatoris
afecten sobretot la xarxa d'enllumenat
públic i també alguns equipaments i elements de mobiliari urbà, fins i tot a alguns
particulars. La conseqüència és un greu
perjudici econòmic per a l'Ajuntament ja
que al preu del material cal sumar-hi el
cost de la reparació. A més de les molèsties
causades per la manca d'enllumenat o els
desperfectes ocasionats. La Policia Local i
els Mossos d'Esquadra treballen per tal de
solucionar aquest greu problema però cal
també la col·laboració ciutadana. Si sou
testimonis de qualsevol actitud
que us pugui semblar sospitosa, no dubteu en avisar immediatament a la Policia Local.
ELS CALDENCS APORTEN LES
SEVES IDEES SOBRE LA
PLAÇA SANT ESTEVE
El 5 de novembre passat es va
fer una reunió dins del procés
participatiu per reurbanitzar la
plaça Sant Esteve. Hi va interve-

nir l'Alcalde, l'arquitecta municipal i el tècnic
de participació ciutadana i va comptar amb
l'assistència d'una vintena de persones.
Els participants van debatre en petits grups
sobre quatre aspectes centrals: fer de la
plaça un espai representatiu de Caldes, afavorir-hi el comerç, l'ús lúdic i el social. La
conclusió va ser que es vol apostar per una
plaça viva, amable, harmònica, i agradable
a la gent. S'hi van aportar idees sobre els
bancs, l'accessibilitat i prioritat per a vianants, el recorregut dels vehicles, la visibilitat dels comerços, etc.
El dia 28 de gener es preveu la següent i
última sessió de treball oberta a tots els
caldencs. S'hi presentaran les propostes de
reurbanització a partir de les idees aportades
i
s'explicaran
detalladament.
Posteriorment, se'n farà una valoració per acabar seleccionant-ne la
més adequada. Encara sou a temps
de participar-hi.
El treball fet fins ara i tot allò relacionat amb aquest procés es pot trobar
en el web Consensus.
OBERTURA DELS JARDINS DE LES
TERMES ROMANES
El proper dissabte 18 de desembre s'obriran al públic els Jardins de les
Termes Romanes. L'acte d'obertura, a
les 6 de la tarda, comptarà amb la presència dels gegants i capgrossos de
Caldes i anirà acompanyat d'una cantada de nadales a càrrec de la Coral Cantaires
de Caldes i seguit d'un senzill refrigeri.
Les obres que s'han executat els darrers
mesos en aquesta zona han consistit en la
recuperació d'un espai en estat d'abandó
per a la creació d'una nova plaça pública
per gaudi dels caldencs i visitants, així com
la restauració d'un nou tram de muralla i
dels cupulins existents a la zona, convertint
aquesta nova plaça en un perfecte mirador
al monument de les Termes Romanes.
Les obres, que encara continuaran uns
mesos en el sector de les Termes
Romanes, tenen un pressupost aproximat
de 600.000 €, finançat en un 75% pel
Ministeri de Foment, a través d'un conveni
signat amb l'Ajuntament de Caldes dins de
les subvencions de l'1% cultural.

Paral·lelament, la brigada de restauració i
manteniment de monuments de la Diputació
de Girona està efectuant una intensa campanya de recuperació de les Termes, treballs
que encara s'allargaran uns mesos i que, un
cop acabats, significaran la recuperació total
d'aquest monument i la seva museïtzació.
Això permetrà al visitant fer un recorregut
pel seu interior en les seves visites.
Aquesta obra s'emmarca dintre del pla de
recuperació de patrimoni històric
que du a terme l'Ajuntament de
Caldes que inclou, entre d'altres,
l'antic escorxador, el Casinet de la
Font de la Vaca, Cal Ferrer de la
Plaça o el Castell de Caldes, on el
proper dia 19 s'hi reobrirà l'exposició dedicada al Camp dels
Ninots, que els últims mesos ha
estat itinerant per diferents municipis de Catalunya.
IV MERCAT DE NADAL:
19 DE DESEMBRE
El Mercat de Nadal va néixer ara farà 4 anys
per promoure el comerç local, realitzar
compres d'última hora abans de les festes
nadalenques i realitzar un seguit d'activitats
promogudes per diferents empreses i associacions de Caldes.
El diumenge 19 de desembre i coincidint
amb el mercat dels diumenges, es celebrarà durant tot el dia el IV Mercat de Nadal a la
plaça del nou Ajuntament i al carrer Vall·llobera. Durant tot el dia hi haurà la botiga al
carrer, activitats infantils, el Mercat de
Joguines de 2a. mà i parades de productes
artesanals. Durant el migdia es cuinarà la
tradicional escudella solidària a càrrec del
Pub Tèrmic a benefici de la Marató de TV3. A
la tarda se celebrarà el tradicional Gran
Caga tió a càrrec de l'Associacíó Caldes

els partits opinen

Comerç i una xocolatada popular. Per a més
informació, consulteu l'agenda d'aquest BIM
o a l'Oficina de Turisme.
DONACIÓ DE SANG, RECONEIXEMENT ALS
DONANTS I DESCOBERTA DE LA PLACA
El dia 10 de desembre, coincidint amb la
donació de sang que periòdicament es realitza a Caldes, es farà un acte de reconeixement als donants i la descoberta de la placa

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

els plens
PLE MUNICIPAL ORDINARI DE 29 DE NOVEMBRE
■ El ple ha aprovat per majoria absoluta amb
els 7 vots favorables de la PIC (6) i PSC (1),
els 3 vots contraris d'ERC (2) i IC - EUiA (1) i
les abstencions de CiU (3) una modificació de
crèdit del pressupost de 2010.

de la plaça dels Donants. Comptarem amb
la presència de Marc Ibars, president de la
Federació d'Entitats de Donadors de Sang
de Catalunya. Tot seguit, a l'annexa de la
Casa Rosa hi haurà una interessant xerrada
a càrrec del Dr. Joan Profitós, director del
Banc de Sang i Teixits de l'Hospital Josep
Trueta de Girona.
AIGUA
Les analítiques realitzades indiquen que
l'aigua és apta per al consum humà en tots
els sectors excepte el Turist Club. En aquest
sector l'aigua no és 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.
RESULTATS ELECTORALS DE LES
ELECCIONS AL PARLAMENT
DE CATALUNYA 2010
Convergència i Unió: 1.118 (40.83%)
Partit dels Socialistes de Catalunya:
387 (14.13%)
Esquerra Republicana de Catalunya:
297 (10.85%)
Partido Popular: 266 (9.72%)
Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA:
155 (5.66%)
Reagrupament Independentista: 130 (4.75%)
Solidaritat Catalana per la Independència:
87 (3.18%)
Ciudadanos-Ciutadans: 73 (2.67%)
Plataforma per Catalunya: 44 (1.61%)
Cens: 5.121
Vots totals: 2.761 (53,92%)
Vots en blanc: 82 (1,6%)
Vots nuls: 23 (0,45%)
Per qüestions d'espai, publiquem les
formacions amb més d'un 1% de representació. En el proper Aquae oferirem la llista
de formacions sencera.

L'operació suposa fer un suplement de crèdit
de 103.000 € per a diverses inversions:
Millora de l'enllumenat públic (fase III):
18.700,00 €
Enllumenat dels carrers Cadí i Ponent:
13.600,00 €
Mobiliari dels vestidors del pavelló:
16.604,19 €
Projectes i direccions d'obres: 50.000,00 €
Total despesa a finançar: 103.000,00 €
Els diners per cobrir aquest suplement provenen, per una banda, de subvencions:
Subvenció Diputació- Esports: 10.500,00 €
Subvenció Departament Medi Ambient
Generalitat: 6.682,50 €
Subvenció ICAEN: 9.350,00 €
Total nous ingressos: 26.532,50 €
I per l'altra banda, s'aprofiten els diners
sobrants d'altres partides:
Deixalleria municipal: 6.696,28 €
Planta potabilitazadora: 1.879,01€
Millora de la infraestructura de l'enllumenat
fase I: 765,04 €
Enllumenat de Can Carbonell: 25.050,89 €
Remodelació de les pistes de tennis: 8.000,00 €
Rehabilitació de els Termes romanes:
16.240,00 €
Nova infraestructura viària P4: 650,00 €
Camí d'Aigües Bones:11.800,00 €
Trasllat dels mòduls del CEIP la Benaula:
5.386,86 €
Total de baixes: 76.467,50 €
■ El ple ha aprovat per unanimitat la signatura del conveni entre el Departament
d'Interior, Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat i l'Ajuntament
de Caldes de Malavella per a la cessió d'ús
del SIPCAT, un programari gratuït de gestió i
suport que permetrà a la Policia Local comunicar-se ràpidament amb els Mossos
d´Esquadra i amb el centre de trucades d'urgència 112 en casos d'emergències.
■ El ple ha aprovat per unanimitat aprovar les
propostes de solució dels passos a nivell en la
línia de tren en el pas per Caldes. El ple va
aprovar el setembre passat trametre a ADIF

un seguit d'esmenes en algunes de les propostes de passos que han estat acceptades
en part. Pel que fa al camí de Sant Andreu a
Girona, ADIF ha rebutjat fer un pas soterrat
per la seva inviabilitat però s'ha acceptat
arranjar el camí. Pel que fa als camins de Can
Font i de Can Riera (a l'alçada de la depuradora) s'han preservat els prats de Sant
Sebastià que inicialment quedaven afectats
per les obres dels passos.
■ El ple ha aprovat per majoria absoluta amb
els 12 vots favorables de la PIC (6), de 2 regidors de CiU, d'ERC (2), del PSC (1) i d'IC-EUiA
(1) i l'abstenció d'1 regidor de CiU, un dictamen presentat per l'equip de govern sobre el
Sàhara. El document rebutja el desallotjament violent que va patir el campament pacífic que 20.000 sahrauís van instal·lar a prop
d'Al-Aaiun per protestar per la situació
social, econòmica i política que viu el poble
sahrauí arran de l'ocupació del Sàhara per
part del Marroc l'any 1975 amb el consentiment de l'Estat Espanyol que l'havia colonitzat fins llavors.
El dictamen rebutja la violència exercida per
les tropes marroquines, condemna la falta de
transperència informativa que hi ha hagut
des de llavors, insta l'ONU a garantir la
seguretat i integritat del poble sahrauí,
demana al Marroc i al Front Polisario que
impulsin el procés de pau per fer un referèndum per l'autodeterminació del Sàhara i
demana al govern espanyol que condemni
els fets i que impulsi actuacions que ajudin a
resoldre el conflicte.
■ El ple ha aprovat per unanimitat sumar-se,
a instància de l'equip de govern, al manifest
redactat amb motiu del Dia internacional per
a l'eliminació de la violència envers les
dones, ratificat per la Generalitat, les diputacions catalanes i les dues associacions de
municipis catalanes. L'escrit es fa ressò que
una de cada tres dones ha patit abusos
durant la seva vida. També recorda que en el
cas de Catalunya han mort 11 dones per
aquest motiu en el que portem d'any i que
això és només el reflex més extrem d'un
seguit d'actituds i comportaments que encara perviuen en sectors de la població. El
manifest compromet les institucions a lluitar
contra aquest fenomen i anima l'home a alliberar-se del model patriarcal i a acollir les
actituds de respecte, autonomia i llibertat en
les relacions amb les dones.

CALDES ESTÀ CANVIANT
Com és molt visible, al llarg d'aquesta legislatura que ja arriba a la recta final s'estan realitzant importants obres d'infraestructura i equipaments que estan canviant el nostre
municipi. Algú podria pensar que això, en aquests temps de crisi, pot posar en dificultats l'economia municipal. Res més lluny de la realitat. A banda dels Plans d'Inversió Local que han
permès finançar el 100% d'algunes obres, la majoria de grans obres d'aquest període han
comptat amb subvencions externes de més del 60%. L'equip de govern de la PIC ha treballat
molt perquè això sigui així. L'avinguda Dr. Furest, les Termes i el seu entorn, Cal Ferrer, la
potabilitzadora, la deixalleria, els nous vestidors o les millores a Can Carbonell, Can Solà i
Aigües Bones s'han fet d'aquesta manera. Estem entre els municipis menys endeutats de
l'entorn. Caldes està canviant de forma econòmicament sostenible i per tant podrem continuar de la mateixa manera en els propers anys. Continuarem treballant per fer-ho possible.
Més informació a www.picaldes.com
Com a representants de CIU, voldríem en primer lloc agrair als veïns de Caldes la
confiança dipositada en les recents eleccions autonòmiques al Parlament de
Catalunya. En el ple del 29 de novembre s'ha aprovat la cinquena modificació de crèdit de l'any 2010. Aquesta modificació ve donada per la manca de previsió del pagament de les
direccions d'obres de diferents projectes que s'estan fent en el poble, amb un total de 50.000 €.
Aquests diners el han retallat d'alguns projectes com, per exemple, el camí d'Aigües Bones
(camí del cementiri). CIU ja va denunciar la perillositat d'aquest carril bici en el camí i no entenem com no n'han millorat la seguretat.

Un mes després de la darrera i forçada modificació de crèdit a causa de les factures perdudes i impagades per una mala gestió de la hisenda local per part de la PIC,
ens trobem amb una altra modificació de crèdit a poc dies d'acabar l'any. Esquerra
no està d'acord que es tregui uns 12.000 € de la partida del camí del cementiri i d'Aigües Bones,
recentment estrenat, sabent que calen solucions de millora i urgents, per eliminar els perills
que ha comportat la ubicació del carril bici tant pel que fa a la seguretat vial com a l'adherència
de l'asfalt. Tampoc no podem estar d'acord que es doni de baixa una partida del pressupost per
a la millora de l'enllumenat de Can Carbonell, sabedors dels greus problemes existents, encara, d'enllumenat a la zona. A més, s'han adonat ara, a finals d'any, que els projectes i les direccions d'obres s'han de pagar. Parlem, no pas poc, de 50.000 € de més, que s'han afegit al pressupost. En l'àmbit de política comptable demostrat està: La PIC… un desastre!
Enèsima modificació de crèdit del 2010. Mirat en positiu, és preferible que si d'una
partida sobren recursos o a caixa hi entren ingressos no previstos, aquests es destinin a finançar nous projectes a què es quedin al calaix del romanent com sempre s'havia fet. Dit això, i si analitzem les diferents partides a les que van destinats aquests
recursos, s'observa que la més quantiosa va destinada a projectes i direcció d'obres. A ningú
no se li escapa que qualsevol obra, per menor que sigui, porta associada la participació d'un
tècnic. Participació que, d'altra banda, sempre requereix una contrapartida econòmica. No
sabem en què es pensava mentre es feia el pressupost pel 2010, però el que està clar, després
de cinc modificacions, és que potser no s'hi va parar l'atenció que calia. I per acabar, aprofitem
la divulgació d'aquest butlletí per reiterar la repulsa manifestada pels diferents grups polítics
en els punts del ple referents al manifest en contra la violència masclista i en contra dels fets
del 8 de novembre a Al-Aaiun
L'equip de Govern municipal modifica novament l'aplicació del crèdit sobrant
en les actuacions: camí cementiri (11.800 €) i enllumenat Can Carbonell
(25.050€) per aplicar-lo a la fase III de la millora de l'enllument public (18.700 €), i mobiliari dels
vestidors del pavelló (16.700 €), entre altres. Senyors, en les prioritats d'aplicació dels recursos
calen criteris d'equitat. Uns exemples. novembre 2009: la PIC proposa un projecte per ordenar el
trànsit d'Aigues Bones, actualment més descontrolat per la inauguració del camp de futbol.
Davant del nostre interès, se'ns contesta que no hi havia diners per fer-ho. Per altra banda: Fa
dies que s'han pintat les senyalitzacions horitzontals al nucli urbà. I també vam preguntar si s'estendria a les urbanitzacions de senyalització en pitjors condicions. La resposta, igual: no hi ha
diners. Des d'ICV - EUiA tornem a insistir que, amb independència que part dels calers que s'apliquen, són excedent d'obres en una urbanització, la veritable qüestió és que cal avaluar prioritats i necessitats, racionalment i equitativament. No es poden excloure sistemàticament les exigències dels caldencs que viuen en la perifèria perquè queden discriminats ja que sembla que
només compten quan se'ls demana el vot verbalment, en les eleccions municipals.
NOTA D’ACLARIMENT DE LA DIRECCIÓ DEL BIM
En aquest apartat del BIM del mes de novembre, el grup d'ERC va llençar unes acusacions contra
aquest mitjà de comunicació municipal. Volem aclarir que des del BIM mai no s'ha manipulat, censurat o modificat cap escrit enviat pels grups municipals. El BIM és un mitjà de comunicació municipal dirigit per la regidoria de comunicació de l'Ajuntament de Caldes de Malavella i coordinat pel
periodista caldenc Albert Torrent, on la transparència i la pluralitat política queda garantida des
dels seus inicis, ara fa 3 anys i mig.

