l'agenda del 15 juliol
al 15 d’agost
FESTA MAJOR DE CALDES
DE MALAVELLA
Del 5 al 9 d'agost. En el BIM podeu consultar
les activitats organitzades per les entitats.
Per veure la resta de programació, consulteu el web www.caldesdemalavella.cat o els
programes que es repartiran per les llars

EXPOSICIONS DURANT LA FESTA MAJOR
CALENDARI DEL CONTRIBUENT
De l'1 de juny al 31 de juliol:
• IBI Urbana (anual 2011)
• IBI Rústica (anual 2011)
• IAE (anual 2011)
• Clavegueram (2n trimestre 2011)
De l'1 d'agost al 30 de setembre:
• Quotes de conservació de Malavella Park
(2n semestre 2011)
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
VISITES TEATRALITZADES
“Caldes... els orígens”. 10è aniversari de les
Visites teatralitzades de Caldes de Malavella
Els dissabtes 23 i 30 de juliol, 13, 20 i 27 d'agost i 3 i 10 de setembre, a les 10 de la nit. El
dijous, 22 de setembre, sessió extraordinària
amb motiu de l'Aplec de Sant Maurici, a les 8
del vespre.
Sortida des de Cal Ferrer de la Plaça, a les
10 de la nit.
Preus: 13 euros entrada general; 6 euros, de 6
a 12 anys; gratuït per a menors de 6 anys.
Venda d'entrades a l'oficina de Turisme. Per
telèfon al 972 48 01 03 (pagament amb targeta de crèdit) o a la mateixa oficina (pagament
amb targeta de crèdit o en metàl·lic). L'horari
és de dilluns a dissabte, de 10 a 2 del migdia
i els divendres, també de 3 a 6 de la tarda.
Argument d'enguany: L'Antoniu, en Fonsu i
la Remei (els Guies Ufissials) volen celebrar
que fa deu anys que es fan les visites a
Caldes. I per aquest motiu, l'Ajuntament els
ha encarregat explicar els veritables orígens
de la vila termal. Però aquesta missió no és
tant fàcil com sembla.....
Quins són els orígens de Caldes de
Malavella?
Quina època va marcar definitivament
Caldes?
Què és més important? La Bruixa Malavella,
el modernisme, les troballes paleontològiques del Camp del Ninots, l'aigua calenta o
les restaurades Termes Romanes?
Fent un recorregut pels llocs més emblemàtics de Caldes, els guies intentaran esbrinar-ho. Però potser el que trobaran seran
els seus propis orígens.

■ EXPOSICIÓ DE TREBALLS REALITZATS A
L'ESPLAI CALDES- FUNDACIÓ “LA CAIXA”
DURANT EL CURS I EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES DE VIATGES.
Del 7 a l'11 d'agost. Oberta totes les tardes
de 4 a 8 i diumenge, dia 7 d'agost, de 10 a 2 i
de 14 a 8. L'organitza l'Esplai de Caldes de
Malavella-Fundació“la Caixa”.
■ EXPOSICIÓ DELS PARTICIPANTS AL
10è.CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
Del 30 de juliol al 15 d'agost, al Casino municipal. Totes les tardes, de 6 a 9 i dissabtes,
diumenges i festius, al matí, de 12 a 2.
Organitzada per l'Ajuntament de Caldes de
Malavella.
■ EXPOSICIÓ DE FESTA MAJOR DEL CLUB
FERROVIARI CALDES DE MALAVELLA
Del 5 al 8 d'agost, al Gimnàs del Col·legi St.
Esteve. Horari: d'11 a 2 i de 5 a 8.
Organitzada pel Club Ferroviari de Caldes de
Malavella amb el suport de l'Ajuntament de
Caldes de Malavella

ACTIVITATS ORGANITZADES
PER CA LA ROMANA
Per a més informació: http://espaijove.caldesdemalavella.cat/
■ DIJOUS, 14 DE JULIOL, A LES 6:
Xerrada: Vols anar a treballar a Europa?
■ DIVENDRES, 15 DE JULIOL, A 2/4 DE 7:
Taller de cendrers amb llaunes de refresc.
■ DIMECRES, 20 DE JULIOL, A LES 6:
Taller d'escacs a càrrec del Club Caldenc
d'Escacs
■ DIJOUS, 21 DE JULIOL, A 2/4 DE 6:
Campionat d'escacs obert a tothom
■ DIVENDRES, 22 DE JULIOL, A 2/4 DE 7:
Taller d'elaboració de portamonedes amb
tetrabricks
■ DIVENDRES, 29 DE JULIOL, A 2/4 DE 7:
Taller de joieria amb material reciclat
■ DIJOUS, 11 D'AGOST, A 2/4 DE 8:
Gimcana Fotogràfica
■ DIVENDRES, 12 D'AGOST, A LES 6:
Taller de còctels sense alcohol

■ DIJOUS, 14 DE JULIOL
GLOPETS D'ESTIU
Cinema al carrer amb “Shrek, el capítol
final”
A les 10 de la nit a la plaça de l'Ajuntament
Nou. L'organitza l'Ajuntament de Caldes de
Malavella
■ DIVENDRES, 15 DE JULIOL
GLOPETS D'ESTIU
Concert d'Élena
A les 10 de la nit, al Jardí d'en Pere Vidal,
a la Biblioteca municipal. L'organitza
l'Ajuntament de Caldes de Malavella.
■ DISSABTE, 16 DE JULIOL
CONCENTRACIÓ DE MOTOS
Trobada de motos, sopar i ball amb el grup
Sharazan. Trobada a la plaça de l'Ajuntament
vell a partir de les 4. Organitzada pel Pub
Tèrmic i Girona Custom.
■ DISSABTE, 16 DE JULIOL
AUDICIÓ DE 9 SARDANES
A càrrec de la Cobla Contemporània. A les
10 de la nit, a la plaça de l'Església.
Organitzada
per
l'Agrupació
de
Sardanistes.
■ DIVENDRES, 22 DE JULIOL
GLOPETS D'ESTIU
Titelles amb “El Follet”, de The Dandy
Clowns.
A les 7 de la tarda, al Jardí d'en Pere Vidal
(Biblioteca municipal). Organitzat per
l'Ajuntament de Caldes de Malavella.
■ DISSABTE, 23 DE JULIOL
FESTA MAJOR DE SANTA SECLINA
Organitzada per l'Associació de Veïns de
Sta. Seclina.
■ DILLUNS, 25 DE JULIOL
PLE MUNICIPAL
A les 8, a la sala de sessions, a la Casa Rosa
■ DISSABTE, 30 DE JULIOL
10è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
Inscripció dels participants entre les 8 i les
11 del matí a la Terrassa del Casino. Els
participants podran lliurar les seves creacions fins a les 5 de la tarda. El veredicte del
concurs es donarà a la Terrassa del Casino
Municipal, a les 7. L'organitza l'Ajuntament
de Caldes de Malavella.

i

FESTIVAL DE PATINATGE DE FESTA
MAJOR
A les 9 del vespre, al pavelló poliesportiu
municipal. Organitzat pel Club Patinatge
Artístic Caldes i amb el suport de
l'Ajuntament de Caldes de Malavella

BM

■ DIUMENGE, 31 DE JULIOL
IX TORNEIG DE TENNIS DE FESTA MAJOR
Eliminatòries i final. A partir de 2/4 de 9 del
matí. a les pistes de tennis municipals. Fase
prèvia. L'organitza el Club de Tennis Caldes
amb el suport de l'Ajuntament de Caldes de
Malavella.

butlletíd’informacióm u n i c i p a l d e
caldesdemalavella

XIX MARXA POPULAR SANT MAURICI
(8,100 KM)
A 2/4 de 9 del matí. Inscripcions a les 8 del
matí, A l'Av. Països Catalans (davant la piscina). Organitzada per l'Associació Atlètica
de Caldes de Malavella amb el suport de
l'Ajuntament de Caldes de Malavella.
XII CAMPIONAT DE BOTIFARRA
A les 2/4 de 4, al Pub Tèrmic. L’organitza el
Pub Tèrmic.
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■ DIJOUS 4 D'AGOST
V MOSTRA GASTRONÒMICA DE CALDES DE
MALAVELLA
A 2/4 de 10. Gran sopar de Festa Major a
càrrec del col·lectiu de La Cuina Termal. Al
Recinte firal (envelat). Sopar amenitzat per
DJ FAUSTER. L'organitza l'Associació de
Comerç i Serveis de Caldes.
■ DISSABTE 6 D'AGOST
CAMPIONAT OBERT D'ESCACS - FESTA
MAJOR
A les 4, a la terrassa del Casino Municipal.
L'organitza el Club Caldenc d'Escacs amb
el suport de l'Ajuntament de Caldes de
Malavella
CERCAVILA DE FESTA MAJOR DE
GEGANTS I GRALLERS
Inici, a les 5 a la plaça de l'Ajuntament nou
i final al recinte firal. Organitzada per la
Colla Gegantera i els Grallers escaldats
amb el suport de l'Ajuntament de Caldes de
Malavella
TORNEIG DE FUTBOL DE FESTA MAJOR
A les 7, al camp de Can Bernardí.
L'organitza la Unió Esportiva Caldes.

adreces i serveis d'interès
TROBADA DE PUNTAIRES DE FESTA MAJOR
A partir de les 10 del matí, a la rambla
Recolons. L'Organitza la secció de Puntaires
de l'Esplai de Caldes-Fundació “la Caixa”.
AUDICIÓ DE SARDANES DE FESTA MAJOR
A 2/4 de 8, a la plaça de l'Església, amb la
Cobla Flama de Farners. Organitzada per
l'Agrupació de Sardanistes amb el suport de
l'Ajuntament de Caldes de Malavella.
CONCERT DE FESTA MAJOR
A les 10 de la nit, a la plaça de l'Aigua. A
càrrec de les corals infantil, juvenil i
Cantaires de Caldes

IX TORNEIG DE TENNIS DE FESTA MAJOR
A les 9 del matí, a les pistes de tennis municipals. Fase prèvia. L'organitza el Club de
Tennis Caldes amb el suport de
l'Ajuntament de Caldes de Malavella.

AUDICIÓ DE SARDANES DE FESTA MAJOR
A 2/4 de 8, a la plaça de l'Ajuntament. Amb
la Cobla Ciutat de Girona. Organitzada per
l'Agrupació de Sardanistes amb el suport
de l'Ajuntament de Caldes de Malavella

■ DILLUNS, 8 D'AGOST
FESTA D'INFLABLES DE FESTA MAJOR
A partir de 2/4 d'11, a la piscina municipal.
Per evitar aglomeracions s'establirà un torn
d'accés a la festa. Organitzat i patrocinat per
Tot Oci.

CONCURS DE FESTA MAJOR DE TIR AL PLAT
A 2/4 de 4, al final de la rambla d'en Rufí.
L'organitza la Societat de Caçadors Sant
Esteve amb el suport de l'Ajuntament.

■ DIUMENGE, 7 D'AGOST
MERCAT DE FESTA MAJOR
Durant tot el matí, a la plaça de
l'Ajuntament. Organitzat per l'Ajuntament

■ DIMARTS, 9 D'AGOST
FESTA DE LA GENT GRAN (FESTA MAJOR)
• A les 12, al recinte firal (envelat), Ball-vermut
amenitzat per l'organista i cantant Jordi Bofill.

• A les 5, a l'envelat, cantada d'havaneres a
càrrec del grup musical Elegants. A continuació el mateix grup ens oferirà un animadíssim ball.
Actes organitzats per l'Associació de Gent de
la 3a Edat de la Casa Rosa.
■ DIMARTS, 9 D'AGOST I DISSABTE,
13 D'AGOST
NIT DE TEATRE
“Dos ocells d'un tret”, de Grup de Teatre
Traspunt de Caldes de Malavella. A les 10, al
Teatre-cinema municipal. Venda d'entrades:
anticipades, el dissabte, 6 d'agost, de 6 a 8 de
la tarda, a les taquilles del Teatre-cinema de
Caldes i el mateix dia, des de 2 hores abans
de la representació. Preu de les entrades: 8
euros. Organitzat per Grup de Teatre
Traspunt amb el suport de l'Ajuntament de
Caldes de Malavella.
■ DIJOUS, 18 D'AGOST
GLOPETS D'ESTIU
Cinema al carrer amb “El oso Yogui”
A les 10 de la nit a la plaça de l'Ajuntament
Nou. Organitzat per l'Ajuntament de Caldes
de Malavella.

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: 972 47 00 05
Telèfon: 972 47 04 04.
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 2
SERVEI D'ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
solc@caldesdemalavella.cat
Servei amb cita prèvia
Tel: 972 48 01 03 (cada dia excepte dimecres)
Te: 972 48 02 66 (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 2/4 d'11 a 2.
Tardes: de dilluns a divendres de 4 a 9.
Dissabtes: de 10 a 2.
AGOST: Tardes de dilluns a divendres de 4 a 9.
Dissabtes, 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 972 48 02 66 Plaça de l’Ermita
de Sant Grau s/n 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. 972 47 27 94)
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 669 29 25 81
Av. de Caldes s/n
LLAR D’INFANTS NINOTS 972 47 10 38. C.Garrotxa s/n
ESCOLA SANT ESTEVE 972 47 23 44, C. Vall·llobera, nº 62
ESCOLA 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 juny al 15 de setembre
Dilluns, de 5 a 8 de la tarda
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

acció de govern i
notícies de Caldes
L'EQUIP DE GOVERN FUNCIONA A PLE
RENDIMENT
Després de prendre possessió de l'Alcaldia
i de les regidories, l'equip de govern ha fet
un esforç important per fer un traspàs de
poders ràpid i posar-se al dia per poder treballar a ple rendiment. Hem fet més de 100
reunions amb personal de l'Ajuntament,
amb entitats, empresaris, comerços... per
donar-nos a conèixer i per copsar les
necessitats i inquietuds dels caldencs. La
nostra inquietud ha estat fer que el procés
de transició fos el màxim de ràpid per poder
treballar ja a ple rendiment.

ELS DEUTES DE L'ANTERIOR EQUIP DE
GOVERN
En prendre possessió de l'Alcaldia i les respectives regidories, vam comprovar amb
sorpresa que a l'Ajuntament hi havia factures pendents de pagar per import de
270.000 euros. Una mala herència de l'antic
govern de la PIC que no va saber tancar la
legislatura amb els números quadrats.
REBAIXA DE LES RETRIBUCIONS DELS
REGIDORS
El ple va aprovar la rebaixa de les retribucions de l'Alcalde i els regidors del govern i
de l'oposició en un 3% respecte als de la
legislatura passada, un gest que va en sintonia a la situació econòmica difícil que
estem vivint.
SOL·LICITUD DE CRÈDIT I MODIFICACIÓ
DELS PRESSUPOSTOS
L'equip de govern té previst aviat de sol·licitar un crèdit per una xifra encara per tancar, al voltant de 500.000 euros. La xifra és
sensiblement inferior a la intenció d'endeutament de l'anterior equip de govern, que
era de 1.726.336,57 euros, i més adequat
als temps de contenció econòmica en què
vivim. Amb aquests diners, juntament amb
recursos propis i subvencions, es preveu fer
front a inversions com les obres per fer
arribar l'aigua del Pasteral a Caldes de
Malavella, els treballs perquè les Termes
Romanes siguin visitables o adequar l'antiga llar d'infants (actual Escola de Música)
perquè torni a ser una llar d'infants i evitar

així que hi hagi una desena de nens que es
quedin sense plaça. Altres inversions seran
l'adequació del local de la nova Comissaria
de Policia (antiga Oficina de turisme), la
senyalització al veïnat d'Aigües Bones, la
senyalització d'elements d'interès patrimonial i turístic, la millora de l'enllumenat
públic al veïnat de Can Carbonell i al centre
de Caldes, la instal·lació d'una nova escomesa de llum al polivalent. Per últim,
també es preveu que part del crèdit es destini a la redacció de projectes.
Una altra inversió important seran els projectes d'urbanització del Llac del Cigne i de
Tourist Club, encara que aquests no requeriran de crèdit ja que estaran finançats pels
veïns de les dues urbanitzacions.
Aquestes variacions de crèdit aniran acompanyades d'una modificació dels pressupostos per al 2011 que tenim previst fer
passat l'estiu per ajustar sobretot, l'apartat
d'inversions i préstecs.
DUES PRIORITATS: LA CARRETERA DE
LLAGOSTERA I L'AJUNTAMENT VELL
Hem començat a establir prioritats en les
accions a fer en el nostre municipi. N'hi ha
dues a les quals donem molta importància.
La primera és l'arranjament de la carretera
de Llagostera des del CAP fins a la rotonda
de l'entrada de Caldes venint de Llagostera.
La carretera de Llagostera és l'eix de circulació de cotxes principal del nostre municipi i té zones sense voreres, amb dificultat
d'accés per als vianants, amb il·luminació
precària... És necessari actuar-hi pels caldencs però també per la imatge que se'n
duen els milers de persones que hi passen
en cotxe al llarg de l'any. Si volem potenciar
la imatge de Caldes de Malavella com a
municipi turístic cal tenir cura d'aquests
aspectes.

Una altra acció que creiem primordial és
l'adequació de l'ajuntament vell. L'edifici
està apuntalat i en condicions precàries.
Des de l'equip de govern apostem per restaurar-lo i destinar l'espai a un hotel d'entitats i despatxos.
Preveiem redactar els projectes aquest
mateix any per tal de presentar-nos a la
sol·licitud de subvencions i poder començar
les obres tan aviat com sigui possible.
AMPLIACIÓ DE LA 1A FASE DEL PROJECTE
DE CAL FERRER DE LA PLAÇA
La primera fase del projecte de restauració
de Cal Ferrer de la Plaça s'havia pressupostat amb 600.000 euros, dels quals el
50% (300.000 euros) anaven a càrrec de
l'Ajuntament i el 50% restant (300.000
euros), a càrrec del FEDER (Fons Europeu
per al Desenvolupament de les Regions).
Les obres però han tingut finalment un cost
de 400.000 euros, la qual cosa abaixava
automàticament a 200.000 euros la subvenció del FEDER (la subvenció era pel 50% del
cost total de l'obra). L'equip de govern ha
fet les gestions per aprofitar la previsió ini-

doncs hem establert dos torns de neteja
(matí i tarda), amb la qual cosa la màquina
de neteja amplia l'horari. A més, hi haurà
dos peons de reforç que repassaran els
llocs per on no pugui passar la màquina.
Paral·lelament, volem solucionar un problema endèmic que és el de la neteja de la
riera de Santa Maria i de diverses zones
verdes del municipi. Estem estudiant diferents ofertes amb empreses perquè es
facin càrrec dels servei de neteja i desbrossament d'aquestes zones. Creiem, una
altra vegada que això va en benefici dels
caldencs però també de la imatge que s'enduran de Caldes els turistes i visitants.
VIGILÀNCIA I SEGURETAT
Caldes de Malavella pateix periòdicament
actes de vandalisme en llocs determinats.
Per això, l'Ajuntament està redactant un
estudi pas previ a un pla per instal·lar
càmeres de videovigilància en els punts
més conflictius com són la Deixalleria
municipal,
les
Termes
Romanes,
l'Ajuntament i el camp de futbol de Can
Bernadí.
ELS PLENS I CALDES FM
El ple extraordinari de 30 de juny no es va
retransmetre per Caldes FM per qüestions
estrictament administratives. Ens disculpem davant les persones que en volien fer
seguiment a través de la ràdio com és habitual. La intenció de l'equip de govern, no
podia ser d'altra manera, és continuar oferint les sessions de Ple a través de l'emissora municipal de Caldes de Malavella perquè els caldencs que ho desitgin en puguin
fer el seguiment i estiguin al cas dels punts
que s'hi tracten i de les decisions que s'hi
prenen.

cial de subvenció de 300.000 euros i redactarà un projecte per fer obres que, juntament amb les fetes ja actualment, sumin la
inversió prevista de 600.000 euros.
D'aquesta manera, es podran aprofitar els
100.000 euros sobrants de part de
l'Ajuntament i els 100.000 euros que s'haurien perdut del FEDER. Les zones d'actuació
seran el pati de Cal Ferrer de la plaça, una
sala a la planta baixa annexa de l'edifici i la
muralla medieval. La condició per part del
FEDER és que les obres s'acabin abans no
s'acabi l'any. Per això s'està redactant el
projecte i agilitant les gestions per començar les obres com més aviat millor.
LA MILLORA EN LA NETEJA
La neteja dels carrers de Caldes de
Malavella ha de ser una prioritat i per això
optem per reforçar el servei de neteja. Així

ELS PLENS, CADA 2 MESOS
El Ple de 30 de juny va aprovar que les sessions de ple es facin cada 2 mesos enlloc de
cada mes com es feia fins ara. El motiu és
que l'activitat urbanística ha baixat ostensiblement a Caldes. Per altra banda, les
comissions de govern tenen l'atribució de
sotmetre a votació els projectes urbanístics
de fins a 600.000 euros. Tot plegat fa que
l'entrada de punts en els plens hagi baixat
considerablement i que creiem necessari
espaiar-ne la celebració per una qüestió
pràctica ja que si els mantinguéssim cada
mes ens trobaríem amb sessions amb
poques propostes.
10è ANIVERSARI DE LES VISITES GUIADES
L'Àrea de Turisme de l'Ajuntament de
Caldes de Malavella presenta, per desè
estiu consecutiu, les visites teatralitzades
que aquest any porten per títol “Caldes...
els orígens”, on el grup de teatre, els Guies
Ufissials tornen a proposar una visita molt
especial: llegendes, anècdotes i curiositats
de la vila termal en el marc incomparable
de la seva història. A l'agenda d'aquest BIM
trobareu més informació sobre el calendari
i la reserva d'entrades.

els partits opinen

els plens
PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI DE L'11 DE JUNY DE 2011
■ Els tretze regidors prenen possessió
dels càrrecs. CiU i PP presenten els seus
respectius candidats a Alcalde mentre que
la PIC,ICV-EUiA, ERC i PSC hi renuncien.
El resultat de la votació ha estat de 8 vots

favorables a Salvador Balliu, candidat de
CiU (5 de CiU, 1 de PSC-PM, 1 d'ICV-EUiA-E,
i 1 d'Esquerra), 1 vot favorable a Elizabeth
Mesa, candidata pel PP (vot propi). Els 4
regidors de la PIC voten en blanc.

PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI DE 30 DE JUNY DE 2011
■ L'Alcalde ha comunicat les decisions
adoptades en matèria d'atorgament de
delegacions a regidors, nomenaments de
tinents d'alcalde, de membres de la Junta
de Govern i d'atorgament de delegacions a
la Junta de Govern.
■ El ple ha aprovat la fixació de la periodicitat de les sessions ordinàries del ple en
dos mesos.
■ El ple ha aprovat la delegació de competències del ple a la Junta de Govern.
■ El ple ha aprovat la proposta de constitució dels grups municipals.
■ El ple no ha aprovat la creació de comissions informatives. Resta pendent d'aprovar en un ple extraordinari.
■ El ple ha aprovat la la constitució de la
Junta de Portaveus (nou organisme que es
convocarà en casos extraordinaris) i de la
Comissió de Delegats (reunió setmanal de

l'equip de govern per seguir les accions de
les diferents regidories).
■ El ple ha aprovat la designació de representants de l'Ajuntament a les entitats
urbanístiques i col·laboradores (juntes de
compensació de les urbanitzacions).
■ El ple ha aprovat la designació de representants de l'Ajuntament a diferents organismes (Consell Comarcal, Associació de
Turisme de Catalunya...)
■ El ple ha aprovat la proposta en relació a
les notificacions de les convocatòries de
ple als regidors. A partir d'ara els avisos es
faran per via postal però també, i principalment, per correu electrònic.
■ El ple ha aprovat la proposta d'assignació de retribucions, assistències i indemnitzacions als membres de la corporació,
que baixen un 3% respecte la legislatura
passada.

Des de CiU no entenem l'actitud destructiva de la PIC i del PP en la sessió extraordinària del
Ple de 30 de juny ja que van votar en contra de tots els punts que s'hi van presentar. Volem fer
notar que durant la legislatura passada el grup municipal de CiU va votar a favor de més dels
80% dels punts presentats per l'equip de govern format per la PIC. Enteníem que hi havia molts de punts
en què l'acord i els consens eren necessaris per tal de tirar endavant projectes i iniciatives que beneficiessin els caldencs. Ens temem que la PIC i e PP deixen de banda la visió de treballar pel poble i adopten una postura d'oposició destructiva. Tant va ser l'obsessió de la PIC per desaprovar totes les propostes que va arribar a votar en contra d'una esmena sobre la proposta de creació de les comissions informatives que havien presentat ells mateixos! Per culpa d'aquesta actitud, caldrà convocar un nou ple
extraordinari per tractar exclusivament aquest punt. Esperem d'ara endavant que la posició de la PIC
sigui més constructiva. Evidentment que hi ha alguns punts en els quals no estem d'acord però hem de
buscar entre tots el consens amb l'objectiu de treballar per Caldes de Malavella.
La PIC vol denunciar públicament les irregularitats i la falta de transparència de l'alcalde
Balliu i de l'equip de govern sociovergent en el Ple extraordinari celebrat amb motiu de la
nova organització i remuneracions de l'equip de govern. No es va publicar a la pàgina web
municipal la convocatòria fins el mateix dia de celebració del Ple i no es va permetre l'entrada dels
micròfons de l'emissora municipal Caldes FM. El motiu era clar: evitar que la població de Caldes
escoltés o bé es descarregués per internet el desenvolupament del Ple. Tampoc no es van convocar
als mitjans de comunicació gironins. A més, l'alcalde Balliu, incomplint el Reglament d'Ordenació
Municipal, va prohibir a tots els grups municipals que es poguessin expressar en el torn de rèpliques.
La PIC va expressar el seu rebuig a aquestes accions votant en contra de totes les propostes que es
van portar a Ple. A més, exigim públicament al nou alcalde que rectifiqui la seva actitud i en els propers Plens es faci la difusió corresponent en els mitjans de comunicació i que es deixi participar els
grups municipals com s'havia fet fins ara. En cas contrari, estudiarem les mesures legals per garantir el bon funcionament plural i democràtic dels Plens municipals.

Després del primer ple amb el nou equip de govern la nostra idea de seny i servei
pensat cap als caldencs se'ns ha anat en orris. Sembla que imperen els orgulls ferits
i els colors del logotip que acompanyava la carta demanant el vot. Però, potser els caldencs han votat
pel color o perquè els representin? Un altre punt problemàtic són els sous. Des d'ICV-EUiA en hi hem
abstingut ja que, tot i la teòrica baixada del 3%, no s'ha manifestat un clar desig que sigui un fet gradual (veieu les dades completes a http://elcalidoscopicaldenc.blogspot.com). També lamentem que
aquest primer ple no s'hagi retransmès per la ràdio. Ha estat un error? Confiem que sí. Aquesta situació és la conseqüència del 22/05 i els grups han de pensar en qui els han votat i en els que no. I els
votants han de pensar en exigir aquesta representació i respecte.
Comença una nova legislatura sense novetats al primer Ple Municipal. Bé, sí, no es podia
escoltar a la ràdio, fet utilitzat per alguns com a excusa per votar a tot en contra. Al nostre
entendre, una actitud irresponsable. A Esquerra estem d'acord en retransmetre els plens per
la ràdio municipal. Va ser un ple important que contenia punts com: periodicitat i funcionament de les
comissions informatives (sorprenentment no aprovat), plens cada 2 mesos, retribucions dels electes i
membres de la corporació, la informació de les noves carteres, responsabilitat dels nous regidors, etc. Tot
això va ser amanit, amb picabaralles entre la PIC i CIU, entre PP i PSC, plena de missatges confusos. Cal
ser responsables amb les decisions que es prenen, ser seriosos i constructius amb el que es planteja i es
vota, deixant de banda els personalismes i vetllant pels interessos de Caldes. Esquerra va estar a favor
d'allò que vam considerar coherent i vam manifestar-nos en desacord amb, per exemple, les retribucions
als grups polítics municipals, import que el Consistori podria estalviar-se.

El Partit Popular de Caldes de Malavella està molt descontent amb la decisió que ha pres CIU
de pactar amb el Partit Socialista. És aquest el motiu pel qual vam votar-hi en contra en el ple
de constitució de l'Ajuntament, entre d'altres coses perquè ens vam sentir molt enganyats pel
senyor Balliu des del principi de les negociacions de pacte.
Per altra banda, veiem que no s'està respectant la democràcia, ja que en els plens no se'ns reconeix el
dret a rèplica i hem de recordar que els caps de grup som regidors electes.
També afegim que estem demanant que el govern faci higiene econòmica amb una auditoria financera per
tal que els caldencs i caldenques ens informem de quin és l'estat actual de l'Ajuntament.
Nova etapa del PSC a l'Ajuntament de Caldes de Malavella. Com ja vaig manifestar en
l'acte d'elecció de l'Alcalde, estem fent història: és la primera vegada que estem en el
govern, responsabilitzant-nos de: convivència i seguretat, urbanitzacions i presidència del
consell del poble. Recalco que és la primera vegada ja que en l'anterior legislatura, sense tenir cap
acord amb la PIC, el regidor electe del nostre partit va pactar amb l'anterior govern i va facilitar-ne la
governabilitat a esquenes del PSC. Va facilitar la legislatura de la Plataforma Independent per Caldes i
potser el va animar a prendre aquesta decisió, sense comptar amb el seu partit ni amb els seus votants,
els llaços familiars que l'unien amb l'anterior alcalde. Sabem el mal que ens va provocar aquesta actitud, sumat a la crisi actual (ja és sabut que tota la culpa la tenim els socialistes). Així i tot, vam aconseguir un regidor, vam negociar amb la llista més votada i vam arribar a un acord per als quatre anys de
legislatura amb CiU. Posaré tot el meu esforç i obstinació a aconseguir que tots els punts del nostre
programa que coincideixen amb els de CiU es compleixin en els quatre anys que tenim per davant.
Només tenim una prioritat, que és Caldes i els caldencs.

