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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
REGISTRE CIVIL A les oficines municipals 
CAP 972 47 01 09. Ctra. Llagostera, 4
URGÈNCIES 972 46 38 82 (CAP Cassà)
AMBULÀNCIES 972 41 00 10 / 061
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
C. Vall·llobera, 4. 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 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
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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■ DISSABTE, 29 DE GENER
ESPORT
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Cadet, a les 4: UE Caldes - Sant Gregori AE A
Infantil, a les 10: UE Caldes - Tordera CF B
Benjamí, a 2/4 d'1:
UE Caldes - UE Maçanet Selva B

CLUB ESPORTIU CALDES - PGA GOLF DE
CATALUNYA
Júnior masculí, a les 4:
CE Caldes - CB Llagostera
Cadet masculí, a les 9 del matí:
CE Caldes - Torroella

ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Bàsquet, benjamí mixt: 
EEM Caldes - CB Anglès.

■ DIUMENGE, 30 DE GENER
TEATRE FAMILIAR
“Tortuga, l'illa d'en Tresot”. A càrrec de
cia. La pera llimonera. A les 12, al teatre-
cinema municipal. L'organitza l'Ajuntament
de Caldes de Malavella. Amb el suport del
Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació - Cultura engira.

■ DISSABTE, 5 DE FEBRER
ESPORT
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví A, a les 10:
UE Caldes- Esc. F. Gironès - Sàbat B
Aleví B, a les 10:
UE Caldes - Susanenc CF B 
Benjamí, a 2/4 d'1:
UE Caldes - Riudarenes B

Prebenjamí A, a 2/4 de 12:
UE Caldes - CF Lloret

CLUB ESPORTIU CALDES - PGA GOLF DE
CATALUNYA
Sènior masculí, a 1/4 de 8: 
CE Caldes - CB Castelló
Sots-21 masculí, a 2/4 de 6: 
CE Caldes - CE Palamós.

ESCOLA ESPORTIVA MUINICIPAL
Voleibol, infantil A:
EEM Caldes - O.Vidreres
Voleibol, infantil B:
EEM Caldes Salle Figueres

■ DIUMENGE, 6 DE FEBRER
EXCURSIÓ
Ruta de l'exili i visita al museu de l'exili de
la Jonquera (bus). Tot el dia. Organitzada
pel Club Excursionista Caldes.

ESPORT
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Primera territorial, a les 4: 
UE Caldes - Besalú CE

CLUB VOLEI JOVES CALDES
CV Joves Caldes - IES Montserrat-Orlondai

■ 4 I 5 DE FEBRER
SORTIDA A LA NEU DE  L'ESCOLA ESPORTIVA
A Naturalàndia (Sant Julià de Llòria-
Andorra). Sortida el divendres a les 6  i tor-
nada el dissabte a les 7, aproximadament.
Jocs, esquí, raquetes de neu... Organtizat
per l'Escola Esportiva.

■ DISSABTE, 8 DE GENER
ESPORT
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Cadet, a les 4: UE Caldes - Coma Cros UE A
Infantil, a les 10: UE Caldes - Celrà UCE A

CLUB ESPORTIU CALDES - PGA GOLF DE
CATALUNYA
Sots-21 masculí, a 2/4 de 6:
CE Caldes - CB Sant Narcís A
Júnior masculí, a les 4:
CE Caldes - CB Farners Blau

■ DIUMENGE, 9 DE GENER
CINEMA FAMILIAR
TOY STORY 3. A les 5 al Teatre-cinema
municipal. Preu: 5€. Ho organitza
l'Ajuntament de Caldes de Malavella.

■ DIMECRES, 12 DE GENER
TALLER D'INTERPRETACIÓ DE POESIA
Inici del curs. Veieu-ne més informació a
l'apartat de cursos.

■ DIVENDRES, 14 DE GENER
CLUB DE LECTURA
Sobre “El cor de les tenebres” de J.
Conrad, amb la projecció d’”Apocalypse
now” de Ford Coppola. A 2/4 de 8, a la
Biblioteca municipal. L'organitza la
Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia.

■ DISSABTE, 15 DE GENER
L'HORA DEL CONTE
“Caca de Vaca”, a càrrec de Maria Ciuró. A
les 12 del migdia, a la Biblioteca municipal.
L'organitza la Biblioteca Francesc Ferrer i
Guàrdia.

CURSET DE BONSAI
Inici del curs. Veieu-ne més informació a
l'apartat de cursos.

ESPORT
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Juvenil, a les 4: UE Caldes - Coma Cros UE B
Aleví A, a les 10: UE Caldes - Aro CE A
Aleví B, a les 10: UE Caldes - Escola F.
Arbucienca B
Prebenjamí A, a 2/4 de 12:
UE Caldes - Amer CF

CLUB ESPORTIU CALDES - PGA GOLF DE
CATALUNYA
Sènior masculí, a 1/4 de 8:
CE Caldes - Sol Bisbal B
Cadet masculí, a les 9 del matí:
CE Caldes - BC Palafrugell

■ DIUMENGE, 16 DE GENER

EXCURSIÓ
Matinal. De la Bisbal a Fitor. Organitzada
pel Club Excursionista Caldes

ESPORT
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Primera territorial, a les 4:
UE Caldes Sant Gregori AE

CLUB VOLEI JOVES CALDES
CV Joves Caldes - Handbol Bordils B

■ DIJOUS, 20 DE GENER
CURSOS DONA I SALUT
Inici del curs. Veieu-ne més informació a
l'apartat de cursos.

■ DISSABTE, 23 DE GENER
APLEC DE SANT SEBASTIÀ
A l'indret de l'Ermita de Sant Sebastià, a Ca
l'Aluart (Veïnat de Baix).
Al les 11 del matí, benvinguda a l'Aplec i
repicament de campanes. A 2/4 de 12,
missa i, a continuació, audició de sardanes
amb la Cobla Foment de la Sardana. A les 4
de la tarda, rosari, goigs i espectacle infan-
til. L'organitza l'Ajuntament de Caldes de
Malavella.

EXCURSIÓ
Nocturna al Bastiments. Organitzada pel
Club Excursionista Caldes

ESPORT
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví A, a les 10: UE Caldes - Anglès CE A
Aleví B, a les 10:
UE Caldes - Sant Hilari Font Vella CE A
Prebenjamí B, a 2/4 de 12:
UE Caldes - CDE Farners B

CLUB VOLEI JOVES CALDES
CV Joves Caldes - CV Viladecans B

CLUB ESPORTIU CALDES - PGA GOLF DE
CATALUNYA
Sènior masculí, a 1/4 de 8:
CE Caldes - CB Sant Feliu
Sots-21 masculí, a 2/4 de 6: 
CE Caldes - Fontajau

ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Bàsquet, benjamí mixt, a 2/4 d'1: 
EEM Caldes - CB Hostalric
Bàsquet, aleví femení, a 2/4 d'1: 
EEM Caldes - CB Cornellà
Voleibol, Infantil A: EEM Caldes - CV Lloret
Voleibol, Infantil B: EEM Caldes - O.Vidreres

■ DIUMENGE, 24 DE GENER
ESPORT
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Primera territorial, a les 4:
UE Caldes - La Jonquera UE

■ DILLUNS, 25 DE GENER
PLE MUNICIPAL
A les 8, a la sala de sessions, a la Casa Rosa

www.caldesdemalavella.cat

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

Darreres places pel curs de PNL
(Programació Neurolingüística). 
Dimarts i dijous, de 2/4 de 9 a 10 a partir del
proper 25 de gener. Més informació i ins-
cripcions: a partir del 13 de gener a
l'Oficina de Turisme (972480103), excepte
dimecres.

SERVEI D'ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES

Torna a obrir les portes a partir del 19 de
gener.  Es poden consultar ofertes al portal
feina activa: www.feinaactiva.gencat.cat.

CURSOS

■ CURSET DE BONSAI
Del 15 de gener al 26 de març.
Els dissabtes, de 4 a 2/4 de 8, al Casino
Municipal.
Inscripcions i informació: 972470319
(Dolors) i a la sabateria Crehuet. (c. Santa
Maria, nº 18).
Ho organitza l´Associació Ikald amb el
suport del Ajuntament de Caldes de
Malavella.

■ TALLER D'INTERPRETACIÓ DE POESIA
A càrrec de Meritxell Yanes. Tots els dime-
cres, del 12 de gener al 30 de març (el 2 de
març no hi ha sessió). De 9 a 11 de la nit al

Teatre-cinema municipal. Preu: 22 €/mes.
Per a inscripcions i informació: Oficines de
l'Ajuntament (972 47 00 05). Ho organitza
l'Ajuntament de Caldes de Malavella.

■ CURS DE TEATRE PER A NENS I NENES
A càrrec de David Estany. Continuació del
curs. Tots els dimecres de 2/4 de 6 a 7 fins
al juny. Al Teatre-cinema municipal. Preu:
12 €/mes. Inscripcions i informació:
Oficines de l'Ajuntament (972 47 00 05). Ho
organitza l'Ajuntament de Caldes de
Malavella.

■ CURS DE TEATRE PER A JOVES
A càrrec de Marc Ciurana. Continuació del
curs. Tots els divendres de 5 a 7 fins al juny.
Al Teatre-cinema municipal. Preu: 15 €

¤/mes. Inscripcions i informació: Oficines
de l'Ajuntament (972 47 00 05). Ho organit-
za: l'Ajuntament de Caldes de Malavella.

■ CURSOS DONA I SALUT
Grup d'acompanyament al post-part i mas-
satge infantil”. A càrrec de Núria Cortés
(doula i educadora en el massatge infantil) i
Maria Massa (llevadora).
Cada dijous a partir del 20 de gener durant
5 sessions. De 10 a 12, al Dispensari muni-
cipal - CAP de Caldes. Preu:  30 €. Per a
informació i inscripcions podeu trucar al
639 02 71 01 (dilluns i dijous al matí).
L'organitza l'Ajuntament de Caldes de
Malavella. Amb el suport del CAP de
Caldes.

l'agenda 
de GENER



LA GENERALITAT ASSUMEIX LA RONDA 
DE CALDES

L' Ajuntament de Caldes ha rebut l'informe
de la Direcció General de Carreteres
segons el qual el vial de circumval·lació de
Caldes serà considerat una variant i, per
tant, serà finalment la Generalitat de
Catalunya qui se'n farà càrrec. D'aquesta
manera, no serà necessari que el cost d'a-
questa important obra vagi a càrrec dels
promotors de diversos sectors, cosa que
permet alleugerir el creixement urbà del
nucli. Encara s'ha de redactar el correspo-
nent projecte i de moment no  hi ha termi-
nis per a la construcció d'aquesta carretera.
Sí que s'ha previst que el traçat sigui sem-
blant al que es proposava en el POUM, de
manera que pugui anar des de l'entrada a
Caldes a l'alçada dels terrenys de Repsol
fins a l'entorn del dipòsit municipal d'aigua
potable, a la carretera de Cassà.

CONSELL DE POBLE

El Consell de Poble  ha  prioritzat les pro-
postes que s'afegiran al pressupost de
2011, en base als 50.000 euros que té assig-
nats. Després d'analitzar problemàtiques i
mancances que té el municipi, el Consell de
Poble va donar a la última reunió el tret
final per tal de prioritzar en base a un pres-

supost una sèrie d'actuacions que tot seguit
detallem en ordre de suports obtinguts: 
· Contractar un/a auxiliar administratiu/va
a mitja jornada de suport als serveis
socials.
· Netejar i marcar camins destacats (pro-
posta de 3 trams).
· Fer accions de millora en la seguretat del
carril bici del nucli a Aigües Bones.
· Potenciar l'espai Ca la Romana en difusió
i obertura al cap de setmana.
· Encarregar la redacció d'un projecte de
Centre d'Interpretació per Caldes.
· Adequar i senyalitzar camins per a pas en
bici en direcció Llagostera.
· Instal·lar plafons identificatius dels llocs i
edificis d'interès de Caldes.

· Treballar amb els balnearis l'accés dels
vilatans amb avantatges.
· Manteniment periòdic de camins desta-
cats (proposta de 3 trams).
· Col·locar més contenidors de recollida de
restes vegetals.
· Formalitzar una queixa a Correus per part
del Consell de Poble.
· Portar a terme un qüestionari a la pobla-
ció sobre el transport públic.
· Portar a terme una campanya d'informa-
ció sobre la tinença d'animals domèstics a
les llars a través del BIM.

POUM

La Comissió d'Urbanisme de Girona en la
sessió del 22 de desembre passat va decidir
no aprovar el nou POUM de Caldes. El motiu
principal són els canvis generats pel fet que
la Generalitat ha assumit la ronda de
Caldes, que havia d'anar a càrrec dels pro-
motors de diversos sectors. Així s'ha pogut
reduir part del sòl que es volia edificar i la
intensitat de les edificacions en els nous
sectors. D'aquesta manera, tot i que no
queden compromesos els objectius princi-
pals del POUM, es podrà reduir en aproxi-
madament la meitat el nombre total de
possibles nous habitatges. Tots els grups
municipals i l'equip  redactor començaran a
treballar per adequar el POUM a les consi-
deracions fetes per tal de poder disposar,
en un termini de pocs mesos, d'una nova
versió que pugui ser aprovada definitiva-
ment . 

PLAÇA DE L'ERMITA DE SANT GRAU

Coincidint amb l'obertura dels Jardins de
les Termes Romanes, el 18 de desembre
passat es va descobrir la placa que identifi-
ca la Plaça de l'Ermita de Sant Grau. Fa
unes setmanes  el Ple de l'Ajuntament  de
Caldes va aprovar oficialment el nom d'a-
quest indret, ja conegut de manera popular
amb aquesta denominació, de manera que
es donava resposta a una realitat i a una
pròpia demanda dels veïns, els quals han
sufragat la placa identificativa que ha que-
dat adossada a la façana de l'ermita.

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

S'ha aprovat el pressupost per al 2011. Alguns grups volien acabar aquesta legislatu-
ra com l'anterior, malament, però finalment s'ha imposat el seny de qui pensa més
en Caldes que en ell mateix. El pressupost de 2011 està marcat per una quantitat

important dedicada a inversions. En destaca sobretot la Biblioteca que en representa més de
la meitat, però també n'hi ha d'altres importants per al municipi com la connexió amb la xarxa
del Pasteral, les obres de les Termes Romanes, l'ampliació de la Llar d'Infants o  la redacció
de nous projectes. Qui hi ha votat en contra ho ha fet sense pensar en la falta que fan aques-
tes obres per Caldes. Per fer-hi front, s'aprofitaran moltes subvencions (de més d'un milió
d'euros per a la biblioteca) i també està previst demanar un crèdit. Els estalvis fets el 2010 ens
permeten accedir tranquil·lament a aquest crèdit tot i les limitacions imposades per la crisi.
No se'ns pot acusar d'electoralistes ja que les coses que es proposen no estaran acabades per
les eleccions, únicament volem deixar  el poble en marxa per la propera legislatura.

APROVACIÓ DEL PRESSUPOST
Una vegada més, l'equip de govern, juntament amb el PSC, ha aprovat un nou crè-
dit, aquesta vegada el més elevat de tota la historia de Caldes: 1.726.336 € a tornar

en quinze anys. A això cal sumar-hi els sis crèdits que ja estem pagant. Estem a les portes de
l'endeutament màxim del nostre municipi.
D'aquesta manera hipotequem el nostre poble en els propers anys.
Destaquem la nova construcció de la biblioteca municipal, amb un pressupost de 2.100.000€.
(a la data de l'aprovació del pressupost ens trobem amb les portes tancades de la Biblioteca
per vacances, època idònia perquè els nens gaudeixin de la lectura). Personal de
l'Ajuntament: 2.133.310 €; Comunicació, promoció econòmica i Turisme: 223.560 €
Un altre punt del ple era l'aprovació de la urbanització de Malavella Park per un import de
30.000€ per parcel·la. L'Ajuntament de Caldes disposa de 42 parcel·les i això comporta que
haurà d'assumir un pagament d'1.260.000 € (diners que en aquest moment  no estan a la dis-
posició de  l'Ajuntament). L'equip de CiU no està d'acord amb com s'administren els diners
dels caldencs.

La parella de fet, amb quatre anys d'existència, PIC-PSC, ha aprovat demanar el
major crèdit en la història de Caldes: 1.700.000 € de préstec. Un crèdit de nous
rics i de rics, res de res, amb unes ràtios i nivells d'endeutament molt preocu-

pants. I això es produeix quan la tònica a la majoria d'ajuntaments és de contenció, pròrroga
de la despesa corrent i del pressupost, per no endeutar als qui vinguin darrera ja que és any
d'eleccions municipals. A Caldes, al contrari: més endeutament, més despesa en un afany
d'electoralisme pur. La PIC, amb l'ajuda de la submisa família política del PSC, ens vol fer
creure que farà, de gener a maig, tot allò que en 4 anys no ha sabut fer…
Aquest 2010 ens deixa també un últim regalet greu, a part de l'endeutament: la Comissió
d'Urbanisme ha suspès i s'ha carregat el Pla General de Caldes que semblava portar l'equip
de govern tan controlat: s'haurà de refer. Un altre fracàs. 
Esquerra us desitja un bon any, com també un nou i millor govern municipal per al maig del
2011. Salut i independència!

Caldencs, esperem que el proper 2011 ens sigui millor que el nefast que ara s'a-
caba. Des d'EUiA-ICV volem fer una reflexió en veu alta, transmetent als nous

governants a Catalunya i als antics de Madrid -que només ajuden els bancs-, per demanar-los:
Parlant de situacions tangibles i sense demagògia, que mirin sota la catifa, i observaran la
realitat d'una bona part de la societat que viu precàriament amb gent aturada, joves amb futur
incert, nens que creixeran d'acord amb el subdesenvolupament en què viuen, famílies que han
perdut l'habitatge, pensions mínimes i congelades... Així podran comprovar que llur situació
no és la mateixa que la seva.
Demanar-los que "s'esforcin" de veritat per tornar-nos el precari estat del benestar que teníem -
que hem perdut per la seva nefasta i ambiciosa gestió-, i que era millor que el que tenim.
Per últim, per què ICV-EUiA ha votat negativament els pressupostos per al 2011? Perquè con-
siderem, entre d'altres motius, que no estan els temps per  augmentar el nostre deute públic
municipal amb el banc, en 1.726.336,56 €. Es el nostre punt de vista, és clar.

El pressupost municipal per al 2011 serà el de major volum de la història de
Caldes, quan es el moment de pitjor crisi dels temps dels ajuntaments democrà-
tics. Un pressupost que ens porta a tocar sostre de l'endeutament possible i on

les inversions representen gairebé el 50%. Pel que fa al sentit de la nostra votació, ens hem
abstingut. No ens podem fer nostre aquest pressupost ja que considerem que, pels temps que
corren, emprendre projectes de l'envergadura de la nova biblioteca és massa agosarat, si no
suïcida. Des d'aquestes línies reiterem a l'equip de govern que sigui conscient i es replantegi
endarrerir l'inici del projecte. Dit això, no serem nosaltres qui paralitzem la solució definitiva
a problemes com l'aigua potable o l'ampliació de la llar, els projectes d'urbanitzacions, les
Termes Romanes, etc. I menys per dur a terme polítiques d'assetjament i enderroc de cara a
les properes eleccions que tan desastroses són per als ciutadans. Som conscients del pes de
la nostre posició, però la nostra prioritat és que Caldes tiri endavant i no tant les properes
eleccions, moment en què els ciutadans avaluaran els diferents comportaments dels partits.
Que tingueu un any 2011 millor que aquest 2010!

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 és apta per al con-
sum 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 muni-
cipal i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

EFECTE DEL TERRATRÈMOL A LES FONTS

El Terratrèmol del diumenge 19 de desem-
bre passat ha afectat els cabals de les
diverses surgències d'aigua termal de
Caldes. Els estudis fets en les setmanes
posteriors confirmen que és un fenomen
natural i la qualitat de l'aigua no s'ha vist
afectada. L'activitat dels balnearis i plantes
envasadores tampoc no s'ha alterat. Els
experts manifesten que cal esperar un
temps prudencial per saber-ne l'afectació
definitiva, si n'hi ha. L'Ajuntament està en
permanent contacte amb els responsables
de Mines de la Generalitat i amb les empre-
ses afectades per fer-ne el seguiment.   
El sisme va fer  tremolar els edificis del
nostre municipi a mig quart de 8 del matí
del diumenge 19 de desembre. Molts cal-

dencs van poder percebre un soroll acom-
panyat d'una tremolor brusca que va durar
uns segons mentre anava baixant d'intensi-
tat. Al cap de pocs minuts es va notar una
rèplica força menys intensa. Molts armaris
van vibrar i alguns objectes de poc pes van
caure a terra però no hi va haver cap des-
perfecte destacable.
A Catalunya és habitual que hi hagi terra-
trèmols de baixa intensitat ja que està en la
zona de col·lisió de les plaques tectòniques
d'Europa i d'Àfrica. Es considera que a par-
tir de 2,8 graus un sisme es pot percebre
però no és fins als 4,5-5 quan pot provocar
danys lleus.

CALDES RECAPTA  MÉS DE 3.700 EUROS
PER LA MARATÓ DE TV3

Caldes de Malavella es va unir el diumenge
19 de desembre passat als milers de cata-
lans que van participar a la Marató de TV3,
organitzant 2 actes promoguts per dife-
rents entitats de la vila. L'escudella solidà-
ria va recaptar un total  de 561,60 euros i la
Quina solidària, un total de 3.229,25 euros.
En total els caldencs hi van aportar
3.790,85 euros, una xifra que ajudarà a
sumar la recaptació que s'ha fet  a tot
Catalunya i que de moment supera els
7.000.000 euros.

acció de govern i
notícies de Caldes Pel que fa a les inversions, aquestes són les diferents actuacions que es faran, l'import

total previst i les formes de finançament plantejades:

Inversió Import Finançament

Biblioteca municipal 2.100.000 € Generalitat: 550.000,00 €
Diputació: 468.000,00 €
Préstec: 1.082.000,00 €

Connexió al Pasteral 572.363,96 € Generalitat: 235.787,74 €
Diputació: 43.070,00 €
Tarifes de l'aigua: 293.506,22 €

Projecte urbanització "Llac del Cigne" 425.000,00 € Quotes dels veïns: 425.000,00 €
Redacció de projectes 200.000,00 € Préstec: 200.000,00 €
Projecte urbanització "Tourist Club" 130.000,00 € Quotes dels veïns: 130.000,00 €
Ampliació de la Llar d'infants 100.000,00 € Préstec: 100.000,00 €
Adequació Clavegueram 100.000,00 € Préstec: 100.000,00 €
Material pels arqueòlegs de 
les termes Romanes - Diputació 100.000,00 € Préstec: 100.000,00 €
Enllumenat Can Carbonell Fase I 93.000,00 € Generalitat: 46.500,00 €

Préstec: 46.500,00 €
Enllumenat públic Fase VII 67.005,12 € Generalitat:  23.000,00 €

Préstec: 44.005,12 €
Adequació local nova Comissaria 50.000,00 € Préstec: 50.000,00 €
Senyalització Patrimoni 45.000,00 € Finançament propi: 45.000,00 €
Senyalització viària 35.000,00 € Finançament propi: 35.000,00 €
Altres inversions 50.300,00 € Préstec: 26.000,00 €

Diputació: 8.394,75 €
Finançament propi: 15.905,25 €

TOTAL 4.067.669,08 € Generalitat:  855.287,74 €
Diputació: 519.464,75 €
Préstec: 1.726.336,57 €
Finançament propi: 118.073,80 €
Altres: 848.506,22 €

■ El ple ha aprovat per unanimitat reconèixer el Club de Golf Caldes com a entitat d'inte-
rès municipal.

■ El ple ha aprovat per unanimitat el projecte de reparcel·lació de la urbanització de
Malavella Park que la junta de compensació de la urbanització ja havia aprovat recentment.
Després de l'aprovació del projecte d'urbanització, aquest és un pas més cap a les obres
que han d'adequar els vials i serveis bàsics, permetre la recepció de les obres per part de
l'Ajuntament i reiniciar la concessió de llicències d'obres.

■ El ple ha aprovat una moció presentada per ICV-EUIA-EPM en contra de la supressió de
les ajudes a aturats. Ho ha fet amb els 6 vots a favor de 2 regidors de CiU, ERC (2), PSC (1),
IC-EUiA (1) i les 7 abstencions de la PIC (6) i d'1 regidor de CiU.  La moció demana al govern
espanyol que mantingui el PRODI que ha donat cobertura a prop de 700.000 persones i que
ampliï les ajudes d'emergència a famílies que no puguin pagar el lloguer o hipoteca. 

■ El ple ha aprovat per unanimitat l'operació jurídica complementària al projecte de repar-
cel·lació del pla especial d'ordenació de l'àrea del golf i equipaments esportius. Aquest pas
permetrà fer petits ajustaments respecte el projecte urbanístic a la zona esportiva.

■ El ple ha aprovat per unanimitat la moció presentada per ERC que rebutja la sentència
del Tribunal Suprem Espanyol que obliga la Generalitat a incloure el castellà com a llen-
gua vehicular de forma “proporcional i equitativa” a l'escola catalana, tant en l'ensenya-
ment com en les circulars i comunicats. La moció considera que aquesta sentència supo-
sa la fi del sistema d'immersió lingüística “que ha estat elogiat mundialment com a model
a seguir”. Per altra banda, denuncia “la discriminació que el català  rep per part de l'Estat
Espanyol, amb més de 200 lleis que imposen el castellà a Catalunya”. Per últim, insta a la
Generalitat a mantenir-se ferma en la defensa del sistema d'immersió lingüística en el sis-
tema educatiu de Catalunya.

PLE MUNICIPAL ORDINARI DE 27 DE DESEMBRE DE 2010

els plens
■ El ple ha aprovat el pressupost per al 2011 amb el vot qualificat de l'Alcalde, amb 6 vots
a favor (PIC), 6 vots en contra de CiU (3), ERC (2) i IC-EUiA (1) i l'abstenció del PSC. El pres-
supost es fixa en 10.239.585,28 euros que es desglossa de la següent manera:

INGRESSOS
Descripció Import 
Impostos directes 3.025.000,00 €
Impostos indirectes 320.000,00 €
Taxes i preus públics 1.882.600,00 €
Transferències corrents 1.565.290,00 €
Ingressos patrimonials 52.100,00 €
Transferències de capital 1.668.258,68 €
Passiu financer 1.726.336,57 €
TOTAL 10.239.585,25 €

DESPESES
Descripció Import
Despeses de personal 2.133.310,70 €
Despeses corrents en  
béns i serveis 3.406.655,00 €
Despeses financeres 60.000,00 €
Transferències corrents 252.750,50 €
Inversions reals 4.067.669,08 €
Passius financers 319.200,00 €
TOTAL 10.239.585,28 €


