AGENDA
CALENDARI DEL CONTRIBUENT
De l’1 de setembre al 31 d’octubre:
Cementiri (anual 2011)
Guals (anual 2011)
Ocupació subsòl (anual 2011)
Recollida d’escombraries (2n semestre 2011)
Mercat setmanal (2n semestre 2011)
Clavegueram (3r 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
EL Servei d’Orientació Laboral de Caldes de Malavella (SOLC) romandrà tancat del 14 de setembre
al 5 d’octubre, ambdós inclosos. Per a més informació podeu contactar-nos a solc@caldesdemalavella.cat.
INSCRIPCIONS DEL SERVEI D’ACTIVITAT FÍSICA MUNICIPAL
Les inscripcions al curs 2011/2012 es poden fer a l’Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9 a 2. Per formalitzarles caldrà lliurar el full d’inscripció degudament omplert a l’Ajuntament. Les activitats comencen la setmana del
19 al 25 de setembre de 2011.
INSCRIPCIONS A L’ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Les inscripcions es faran en funció de les vacants existents a cada grup. Per formalitzar-la caldrà lliurar el full
d’inscripció, degudament omplert, al pavelló esportiu municipal. Les activitats comencen la setmana del 19 al 25
de setembre de 2011
INSCRIPCIONS AULA DE MÚSICA
Matrícula de curs: 65€
Ensenyament reglat
- Llenguatge musical
Sensibilització (25€/mes), Iniciació (30€/mes), Preparatori (40€/mes), 1r curs (40€/mes), 2n curs (40€/mes), 3r
curs (45€/mes), 4t curs (45€/mes) i preparació proves d’accés (50€/mes)
- Instrument
Iniciació (40€/mes), preparatori (45€/mes), 1r (55€/mes), 2n (55€/mes), 3r (65€/mes) i 4t (65€/mes). L’Aula
ofereix classes dels següents instruments: acordió, baix, bateria, cant, clarinet, contrabaix, flauta travassera, gralla,
guitarra clàssica, guitarra elèctrica,piano, tenora, tible, trompeta, saxòfon, violí i violoncel
Ensenyament no reglat
Llenguatge per a joves i adults (30€), llenguatge + instrument i instrument sense llenguatge (diferents preus en els
dos casos segons la durada de la classe). Conjunt instrumental (30€), Combo (45€), Guitarra (45€), Tabal (45€),
Gralla (45€) i Cant coral (20€).
20% de descompte en les quotes mensuals i matrícula si hi ha més d’un membre de la mateixa família.
Les inscripcions de l’Aula de música es fan a través de la pàgina web de l’Aula. El termini d’inscripcions és del 23
d’agost al 30 de setembre.
CURS D’IKEBANA
Cada primer divendres de cada mes, d’octubre a juny, al local de l’Associació IKALD c.Vall·llobera, 62 . D’11 a 1
o de 4 a 6. Començament del curs el 7 d’octubre
Organitzat per l’Associació IKALD. Els interessats, truqueu al 972.47.03.19 (Dolors)
CURS DE CERÀMICA
Cada dissabte, des de l’octubre fins al 17 de desembre, al local de l’Associació IKALD c.Vall·llobera, 62. De 4 a
2/4 de 7. Començament del curs el 8 d’octubre
Organitzat per l’Associació IKALD. Els interessats, truqueu al 972.47.03.19 (Dolors).
TALLERS DE L’ESPLAI FUNDACIÓ “LA CAIXA”
Com cada any, l’Esplai organitza tot un ventall de tallers:
Costura, puntes al coixí, patchwork, manualitats, pintura a l’oli, conversa, relaxació, grans lectors, rummikub, català, anglès, cuina. I amb ordinador, inici, activa la ment, i històries de vida.
PLACES OBERTES PER LA SORTIDA AL PAÍS VALENCIÀ DE L’ESPLAI FUNDACIÓ “LA
CAIXA”
Sortida del 14 al 17 de novembre.Visita a l’Oceanogràfic, el Museu de la Ciència i l’Hemisfèric de València capital.
També anirem a Peníscola, Xàtiva, l’Albufera, Sagunt i Gandia, on hi haurà l’hotel. Places limitades. Organitzat per
l’Esplai Fundació “La Caixa. Per a més informació, 972470795
CURS DE CATALÀ BÀSIC 1
Inici del curs el dimarts 4 d’octubre. Classes els dimarts i dijous, de 2/4 de 9 a 10 de la nit.

Informació i inscripcions, els dies 19, 20 i 21 de setembre, de 6 a 8 del vespre a la Biblioteca.
Organitzat pel Consorci per a la Normalització Lingüística. Amb el suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
CURS DE TEATRE INFANTIL
Els dimecres, de 2/4 de 6 a 7 de la tarda, del 5 d’octubre al 13 de juny.
CURS DE TEATRE PER A JOVES
Els divendres, de 2/4 de 6 a 7 de la tarda, del 7 d’octubre al 15 de juny.
Els dos cursos van a càrrec de David Estany i de Marc Ciurana. Inscripcions a l’Ajuntament a partir del 13 de
setembre, de 9 a 2. Organitzat per l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

DILLUNS, 19 DE SETEMBRE
INICI DEL SERVEI D’ACTIVITAT FÍSICA MUNICIPAL (SAFM).
Més informació sobre l’oferta i inscripcions a l’inici de l’agenda i a www.caldesdemalavella.cat
DIMARTS, 20 DE SETEMBRE
INICI DE LES ACTIVITATS DE L’ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Més informació sobre l’oferta i inscripcions a l’inici de l’agenda i a www.caldesdemalavella.cat
DIJOUS, 22 DE SETEMBRE
APLEC SANT MAURICI
A les 11, ofici solemne.
A les 12, sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona.
A la 1, tradicional ball de l’Hereu Riera.
A les 2, arrossada popular.
A les 4, sardanes a càrrec de la mateixa cobla.
Organitza: Agrupació de Sardanistes, amb el suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
CLOENDA DELS GLOPETS D’ESTIU
CONCERT DEL GRUP MUSICAL CALIDAE
A 2/4 de 8 del vespre, als Jardins de les Termes Romanes.
L’organitza l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
CLOENDA DE LES VISITES TEATRALITZADES
“Caldes... els orígens”. Última sessió amb motiu
de l’aplec de Sant Maurici. Sortida des de la nova
Oficina de Turisme a 2/4 de 9. Entrada general: 13
€; infantil: 6 €; caldencs i caldenques: 10 €. Venda
d’entrades a l’Oficina de Turisme.
A càrrec de la companyia de teatre “Els guies
Ufissials”. Organitzades per l’Àrea de Turisme
de l’Ajuntament de Caldes de Malavella. Amb la
col·laboració de l’Associació de Comerciants de
Caldes de Malavella.
DIVENDRES, 23 DE SETEMBRE
XERRADA
“Prevenció d’accidents domèstics i primers auxilis”. Ponent: Araceli Lopera.
Al Casino de Caldes de Malavella a les 8 del vespre. Gratuït.
L’organitza la Xarxa de Dones de Caldes de Malavella.
DISSABTE, 24 DE SETEMBRE
CONTES PER A INFANTS
A les 12 del migdia: “Contes d’animals i animalades” a càrrec de Mònica Torra.
Activitat inclosa dins del Festival de Narració Oral Girona de Conte.
http://www.gironadeconte.cat/ Organitzat per la Biblioteca Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia.
VISITA GUIADA AL PUIG DE SANT GRAU (TERMES ROMANES, CASTELL DE CALDES,
CASA ROSA...).
Dins de les Jornades europees de patrimoni a Catalunya. A càrrec de Joan Llinàs, arqueòleg, de l’empresa Janus,
que ha dirigit les excavacions recents a l’edifici de les Termes Romanes.
A les 12 del migdia, als Jardins de les Termes Romanes. Ho organitza l’Ajuntament de Caldes de Malavella. Amb
el suport de l’Associació Catalana de Municipis i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
DIUMENGE, 25 DE SETEMBRE
EXCURSIÓ
Travessa de Sta. Maria de Besora a Vidrà. Sortida en autocar, de tot el dia i de certa exigència ja que hi ha continus
desnivells i és llarga. Organitzada pel Club Excursionista de Caldes.
DILLUNS, 26 DE SETEMBRE
PLE MUNICIPAL
A les 8 del vespre, a la sala de sessions, a la Casa Rosa
DIVENDRES, 30 DE SETEMBRE
CLUB DE LECTURA
A 2/4 de 8 a la Biblioteca Municipal.
Comentari de la novel·la “Incerta glòria”, de Joan Sales. Ens hi acompanyarà la seva néta, Maria Bohigas, actual

directora de Club Editor. Organitzat per la Biblioteca Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia.
DIUMENGE, 2 D’OCTUBRE
7a FIRA DE L’AIGUA
“Amb l’aigua al coll”
Un any més la Fira de l’Aigua visita Caldes per a mostrar la riquesa patrimonial
del municipi i de les seves aigües mineromedicinals als caldencs i visitants. Tot el
municipi es transforma en un brollador d’activitats: exposicions, cinema, teatre,
dansa, espais lúdics infantils, tasts d’aigües i aiguardents, 2a gran sifonada, concentració de cotxes antics, 2n concurs de ratafia, el 4t concurs de menjadors
de calamars a la romana, fira d’artesania entitats i botiga al carrer, demostració
d’oficis antics, espai de massatges i relax, i l’espai gastronòmic.
Per a més informació, vegeu-ne els programes que es repartiran a part o a
www.caldesdemalavella.cat.
RAL·LI FOTOGRÀFIC i GIMCANA JUVENIL
Dins de la Fira de l’Aigua. De 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia.
Inscripció: de 9 a 10 del matí a la Terrassa del Casino municipal.
Lliurament de fotografies per a l’apartat de la Gimcama: d’1 a 2/4 de 2 del migdia. A la Biblioteca municipal F.
Ferrer i Guàrdia (c. Llibertat, 6).
Lliurament fotografies apartat ral·li: fins a les 12 de la nit del diumenge, 2 d’octubre, a l’adreça de correu electrònic: rallifotografic@caldesdemalavella.cat
Organitzats per l’Ajuntament de Caldes de Malavella. Amb el suport de: Diputació de Girona, D.V. Serveis Tècnics
i Copycolor - Copisteria Cassà.
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EXCURSIÓ
Bicicletada familiar a Vidreres. Organitzada pel Club Excursionista de Caldes.
DILLUNS, 3 D’OCTUBRE
FESTA DEL BARRI DE SANT GRAU
Audició de sardanes amb la cobla Foment del Montgrí.
A la plaça de l’Ermita de Sant Grau, a les 7 de la tarda.
L’organitza l’Associació de Veïns de Sant Grau. Amb el suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
DISSABTE, 8 D’OCTUBRE
CORRELLENGUA 2011
A partir de 2/4 de 6 (lloc per confirmar):
− Xerrada d’Oriol Junqueras, historiador, eurodiputat i president d’ERC
− Concert d’Eduard Canimas
− Arribada de la Flama
− Lectura del manifest del Correllengua 2011
− Lectura de poemes de Pere Quart
− Venda de samarretes del Correllengua 2011
L’organitza el nucli local de la CAL a Caldes de Malavella amb el suport de l’Ajuntament
ESPORTS
CLUB ESPORTIU – PGA GOLF CATALUNYA
Sènior masculí, a 2/4 de 6: CE Caldes – UA Tossa
Sots-21 masculí, a 1/4 de 8: CE Caldes - Vicens Vives
DIUMENGE, 9 D’OCTUBRE
TRIRAID DE L’ARDENYA
Recorregut: Caldes – Vidreres – Lloret de Mar
Horari:
A 2/4 de 9 del matí: recollida de dorsals a Caldes de Malavella
A les 9: Reunió organitzativa
A 1/4 de 10: sortida des de Caldes de Malavella
A partir de les 2: arribades a Lloret de Mar
A les 3: Entrega de premis i sorteig de material
Més informació a http://www.raidwiar.com/tri_raids_aventura.asp.
L’organitza el Centre Excursionista de Catalunya i el patrocina el Consorci Ardenya-Cadiretes
ESPORTS
CLUB ESPORTIU – PGA GOLF CATALUNYA
Júnior vermell, a 3/4 d’11: CE Caldes - CB Bescanó AN
Júnior Fusters de Caldes, a 1/4 d’1: CE Caldes – CE Palamós

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 Industrials i població.
POLICIA LOCAL
Mòbil d’urgències: 619 70 45 46
Comissaria: 972470902
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 2/11 a 2.
Tardes: de dilluns a divendres de 4 a 9.
Dissabtes: de 10 a 2.
TEATRE – CINEMA MUNICIPAL
Carrer Jacint Verdaguer
SERVEI DE RECAPTACIÓ
Casa Rosa.
972472009 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 tres
setmanes)
Festius: d’11 a 1 (llevat de Nadal i Cap d’Any).
Fora d’aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia les 24h.
• FOLCH (c. Sta. Maria, 28; tel. 972 47 27 94) Laborables:de9a
2ide2/4de5a2/4de9
Dissabtes: de 17:00 a 20:00h (un cop cada dues setmanes)
Fora d’aquest horari i cada dues setmanes hi ha guàrdia localit- zadaaltel.691207767:de2a2/4de5ide2/4de9a10.
• X. PLANAS (Ctra Llagostera, 29; tel. 972 47 11 10)
Laborables: de 9 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 tres setmanes)
Fora d’aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia localitzada al tel 639547204: de 2/4 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, nº62
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
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 dilluns abans.
RENFE 902 24 02 02
SARFA 902 30 20 25
TEISA 972 20 02 75
TAXI 972 47 09 37 / 606 390 599

www.caldesdemalavella.cat

Acció de govern i notícies de Caldes
VISITA AL CENTRE DE SERVEIS A LA GENT GRAN DE RIUDELLOTS
DE LA SELVA
L’Alcalde, Salvador Balliu i la regidora d’Hisenda, Ensenyament i Salut, Àngela Maria Frigolé, han visitat el Centre de Serveis per a la Gent Gran de Riudellots de la Selva juntament
amb l’Alcaldessa d’aquesta població, Montserrat Roura.
La reunió ha servit per concretar la participació econòmica de l’Ajuntament de
Caldes,que serà de 1.400 € a l’any per cada caldenc que en faci ús. Aquesta xifra cobreix
les despeses de manteniment de l’edifici i podrà variar en funció dels usuaris totals i del
nombre de caldencs que utilitzin el servei.
Actualment hi ha dues persones de Caldes en el centre, a qui l’Alcalde i regidora
van tenir ocasió de saludar (vegeu-ne la
foto), que paguen 180 € al mes, menjar inclòs. El servei està gestionat pel Consorci
de Benestar Social de la comarca de la Selva i l’utilitzen veïns de diversos municipis
de l’entorn. L’Ajuntament participa en el
pagament mentre no es trobi una solució
òptima per a la gent gran a Caldes mateix.

NOU FORMAT DE L’AQUAE I PUBLICITAT A LA REVISTA I A LA RÀDIO
L’Ajuntament ha fet un esforç de reducció de costos en l’elaboració de l’Aquae, la revista
municipal de Caldes de Malavella. Se n’ha canviat la impremta, el disseny i es modificarà
la qualitat de les cobertes. Paral·lelament, s’ha optimitzat l’espai de les diferents seccions
de cara a la introducció propera de publicitat.
En aquest sentit, l’equip de govern està preparant un seguit de taxes municipals que
permetran establir uns preus públics de publicitat tant en l’Aquae com a Caldes FM,
l’emissora municipal de Caldes de Malavella. Els comerços i empreses disposaran doncs
d’un espai on promoure’s i seran, a més, una font d’ingressos que ajudarà a cobrir una
part de la despesa que suposen els dos mitjans de comunicació municipals.

CONVENI AMB PAGESOS PER ARRANJAR CAMINS
L’Ajuntament està arribant convenis amb diversos propietaris i pagesos per tal d’arranjar
diversos camins que passen per la seva propietat. L’acord consisteix en què els propietaris hi posen la maquinària, mentre que l’Ajuntament proporciona el material per arreglar
els camins. Una de les últimes intervencions és el de la pujada de les Mateues on, a part
de grava, el propietari ha fet
una canalització per conduir
l’aigua de la pluja.

POSADA A PUNT DE LES ESCOLES I GESTIONS SOBRE LA BENAULA
El consistori ha fet tasques de neteja, de poda, de pintura i de restitució de material malmès a les escoles Sant Esteve i Benaula. Per altra banda, l’Alcalde ha fet dues reunions i
diverses trucades a Ensenyament per constatar l’estat precari en què es troba l’escola
Benaula i el sobrecost que suposa per a l’Ajuntament pagar 72.000 € a l’any en concepte
de lloguer dels barracons.
S’ha intentat fer veure a Ensenyament el perjudici que suposa per al centre, per a
l’Ajuntament i per al constructor no executar unes obres que ja tenen un pressupost
aprovat i un projecte redactat i licitat.

NETEJA DE LA ZONA VERDA A CAN SOLÀ I
S’han fet tasques de neteja a la zona verda de Can
Solà Gros I que hi ha entre la via del tren i el
carrer Salvador Dalí. Ja anteriorment s’havia desbrossat l’àrea. Ara, s’han retirat les restes de brossa que hi havia acumulades.

INTERVENCIÓ EN UNA CASA PER QÜESTIONS DE SEGURETAT
L’Ajuntament ha intervingut d’ofici a l’edifici que havia estat la Fonda Casals, a la plaça
Petita ja que hi havia un pilar que s’havia inclinat i hi havia el risc que caigués a terra.
En detectar aquesta situació l’Ajuntament
va avisar l’actual propietari i en rebre una
resposta negativa va demanar una autorització judicial per poder entrar a l’edifici
i actuar-hi per evitar cap risc per als vianants. Els enginyers municipals van entrarhi amb el suport de la Policia Local per
fer-hi les actuacions pertinents per evitar
cap risc als vianants. Des que va deixar de
ser fonda, l’edifici ha entrat en una fase de
deteriorament.
TOT A PUNT PER UNA FIRA DE L’AIGUA MÉS AUSTERA
S’estan tancant els últims serrells de cara a la celebració de la 7a Fira de l’Aigua el proper
diumenge, 2 d’octubre. Es manté una programació semblant a la d’anys anteriors però
amb un pressupost més ajustat. Si en algun any anterior s’hi van gastar 60.000 € i l’any
passat, 32.000€, enguany se’n gastaran 15.000 €. Us animem a participar en aquesta festa
del municipi.
L’ESTAT DEIXA D’INGRESSAR DINERS A CALDES
L’Ajuntament deixarà de rebre 414.796 € en els propers 4 anys en concepte dels ingressos que percep de l’Estat en funció de diversos factors com, per exemple, el nombre d’habitants que té. El motiu és que l’Estat, per culpa de les previsions esbiaixades
que va fer, va donar al municipi, durant l’any 2008, 106.953 € més dels que li hauria
tocat, mentre que l’any 2009 en va donar 307.843 € més. Com a conseqüència, l’Estat
deixarà d’ingressar a l’Ajuntament tots aquests diners en els propers 4 anys, que és el
que s’estableix com a termini. De moment, l’aportació de l’Estat ja s’ha vist reduïda en
14.000€. Això és un inconvenient per a les arques municipals ja que suposa una rebaixa
d’ingressos respecte a la previsió inicial que s’havia fet en els pressupostos.

PRIMERS PASSOS PER ADEQUAR EL PAS DE LA RIERA SANTA MARIA PEL NUCLI
L’Ajuntament i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) s’han reunit in situ a la riera de Santa
Maria per analitzar l’estat d’aquest curs fluvial en el pas pel nucli urbà ja que es motiu de
males olors i problemes de salubritat. El motiu de tot plegat és el poc pendent de la riera
que fa que l’aigua s’estanqui i generi aquests
problemes. S’ha acordat que l’Ajuntament
farà un estudi topogràfic per detectar-ne els
pendents. Aquest és el primer pas per poder
més endavant demanar subvencions i executar projectes per adequar el pas de la riera
Santa Maria pel nostre municipi.
S’ENCARREGA EL PROJECTE PER COBRIR LA PISTA DE FRANCIAC
L’Ajuntament ha adjudicat ja la redacció del projecte de cobertura de la pista poliesportiva de Franciac, al costat de l’antiga escola. L’Ajuntament havia demanat pressupostos a
diversos constructors de Caldes i finalment n’ha encarregat la redacció a Construccions
Boadas. La previsió és fer les obres durant l’any 2012, que tenen un pressupost aproximat
de 150.000 € i una subvenció atorgada de 60.000 €.
CRIDA AL CIVISME I A LA NETEDAT
Estem destinant molts esforços a mantenir Caldes neta i una mostra d’això és l’augment
d’hores i personal destinat a la neteja dels carrers. Demanem però també la col·laboració
dels vilatans en aquest àmbit, sigui llançant la brossa i les burilles a les papereres, recollint
els excrements dels vostres animals domèstics i mantenint l’entorn de casa vostra net.
Amb l’ajut de tots mantindrem Caldes neta.
INCI DELS ENDERROCS A REPSOL
Ja ha començat l’enderroc de les instal·lacions de la factoria de Repsol entre la via del
tren i la carretera d’accés a Can Solà Gros I des de l’N-II. La zona està abandonada i
s’havia deteriorat, cosa que perjudica la imatge de Caldes ja que està situat just en una
de les entrades al nostre municipi. Les obres van a càrrec de la companyia energètica i
serviran per condicionar un espai que en el Pla General que s’està redactant es preveu
com a zona d’indústria, serveis i equipaments. La mateixa empresa també enderrocarà
properament les antigues escoles dels edificis de Nostra Senyora de la Llum, coneguts
com “els edificis del Butà”. Totes les actuacions són conseqüència de la signatura d’un
conveni entre Repsol i l’Ajuntament de Caldes per netejar l’àrea.

Tots sabem que la salut econòmica del nostre Ajuntament no és bona. Per això, la nostra tasca principal és, per una banda, contenir la despesa i, per l’altra, augmentar els ingressos. En aquest sentit,
estem preparant unes noves taxes que permetran tenir uns preus públics per llogar equipaments
municipals i espais, així com incloure publicitat en els mitjans de comunicació públics o obrir nous
concursos públics.
Costa tirar endavant però treballarem al màxim per reconduir la situació econòmica en què ens hem trobat
amb l’objectiu de mantenir els mateixos serveis que fins ara.
Per altra banda, l’Ajuntament ha organitzat i convocat enguany l’acte commemoratiu i les ofrenes florals amb
motiu de l’Onze de setembre. Creiem que un dels dies més emblemàtics per a Catalunya ha de tenir un acte
institucional i que el consistori hi havia de ser.

En el BIM de juliol, el primer del nou equip de govern sociovergent, vam podem comprovar com en
les notícies sobre l’acció de govern també s’hi van incloure opinions, cosa que l’equip de govern de
la PIC sempre havia intentat evitar. Una d’aquestes notícies-opinions feia referència a la quantitat de
270.000 € en factures per pagar que s’havia trobat el nou govern com una mala herència de l’anterior equip.
Nosaltres creiem que aquesta quantitat significa que es feien les coses bé i no costa gaire de demostrar. Cada
any l’Ajuntament paga factures per valor de 4.000.000 € aproximadament (depenent de les inversions). Per
tant, les factures pendents de pagar de l’anterior equip de govern corresponien a tres o quatre setmanes. Ja
voldrien la majoria de les administracions públiques i moltes empreses poder pagar amb tanta diligència. I ja
veurem si el nou equip és capaç de fer-ho. Només la inexperiència, la ignorància, la mala fe, o tot plegat pot fer
interpretar aquesta dada com una cosa negativa, quan en realitat és molt positiva.

Volem començar dedicant aquestes primeres línies a tots aquells que amb el seu esforç personal han fet possible les festes celebrades tant al nucli com als veïnats. Han estat Comissions
de Festes, AA.VV, AA.PP, les que, moltes vegades amb mitjans precaris, aconsegueixen la diversió i distracció de
grans i petits. És just que els reconeguem la seva feina i bona voluntat.
El segon tema no és grat. No podem permetre que les plagues malmetin la nostra qualitat de vida. Per una
part, els coloms constitueixen un seriós problema per culpa de l’efecte degradant dels excrements en els edificis, a més de ser una causa de risc sanitari i sorolls. La proliferació del mosquit tigre a Caldes també és molt
preocupant. És diürn, molt agressiu i es reprodueix fàcilment en llocs amb poca aigua.Això fa que segurament el
tinguem a casa nostra o a la dels nostres veïns. La solució a aquest problema passa per la prevenció i la creació
d’una ordenança que la reguli. Llegeix-ne més a http://elcalidoscopicaldenc.blogspot.com/

La Festa Major és la festa més important de cada barri, poble, vila o ciutat. Les festes majors
són el punt de trobada de tot un poble que es reuneix anualment a l’entorn d’uns escenaris
comuns –la plaça, l’envelat, el cafè o l’església i afirma la seva existència com a col·lectiu.
Enguany, la Festa Major de Caldes ha brillat, sobretot per les persones i entitats, tant les que s’han implicat
voluntàriament per organitzar-la (han realitzat una tasca immillorable), com la resta de població que ha fet que
cada acte fos un èxit de participació.
Ara comença un setembre ple de commemoracions i trobades. Esquerra participarà a la Diada de l’11 de
setembre, com sempre, en l’ofrena floral en record de tots els qui van lluitar per la llibertat del nostre poble.
També ens trobarem per Sant Maurici, el 22 de setembre, al costat de la tradició.
Podeu contactar amb nosaltres, per parlar, per exposar dubtes i preocupacions, per participar... El contacte de
la Isabel (Regidora Esquerra-AM) és: ilozano@caldesdemalavella.cat

El primer que volem aclarir des del Partit Popular a CIU i a tothom és que nosaltres no hem tingut
cap actitud destructiva i que no hem deixat mai de banda la visió de treballar per al poble, sinó tot el
contrari. Com a portaveu, reitero que nosaltres votarem a favor de les propostes de les altres forces
polítiques sempre i quan sigui en benefici de la vila i els seus vilatans. Aclarim també la picaresca de CIU de no
desglossar el pressupost. Per això vam votar-hi en contra. El PPC està a favor que s’ampliï la llar d’infants i que
es busquin recursos, que s’aprofitin els locals municipals i s’organitzin, que es contracti més personal per afavorir la neteja del poble i urbanitzacions, etc. però no estem d’acord amb què es malgasti el pressupost municipal
fent una tanca de cinquanta mil euros pel camp de futbol ja que ho fan per afavorir, mantenir i beneficiar-se
del suport d’ICV-EUiA. Estalviant aquesta partida evitaria pujar els impostos (part del seu programa electoral
que no ha complert).

Felicitem totes les persones que van intervenir en l’organització de las festes, amb una gran assistència i sense cap incident a ressaltar. Felicitats.
Que serveixi aquest butlletí perquè es donin per al·ludides les persones que en llegir això se sentin
identificades. A l’estiu, les tardes i les nits són per passejar, sopar a l’aire lliure en companyia, ballar, gaudir-ne i
deixar aparcats els problemes. Hi ha persones que no paren de trucar a la Policia Local denunciant la música,
al·legant que no poden dormir i obliguen al Cos, com és la seva obligació, a desplaçar-se a on s’està de festa i a
comprovar que els organitzadors tenen l’autorització i a mesurar els decibels, que han estat dins dels paràmetres permesos. Una de les vegades, la patrulla es va desplaçar a casa del denunciant per mesurar el soroll dins
del seu dormitori. Ni tan sols se sentia el més mínim soroll de música. Quan se li va constatar, el denunciant va
contestar: “obrin la finestra i ja veuran si se sent...” Sense comentaris.

