
OFICINES MUNICIPALS 972 47 00 05
Fax 972 47 05 25 . Carrer Vall-llobera, s/n ajuntament@caldes-
demalavella.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, núm 19
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. 
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.
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: De dilluns 
a diumenge, de 10 a 2. El dissabte, 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: de 9 a
2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9
Dissabtes: de 5 a 8 de la tarda (un cop cada dues setmanes).
Fora d’aquest horari i cada dues setmanes hi ha guàrdia localit- 
zadaaltel. 691207767: de 2 a 2/4 de 5 i de 2/4 de 9 a10.
• X. PLANAS (Ctra Llagostera, 29; tel. 972 47 11 10)
Laborables: de 2/4 de 9 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9.
Dissabtes: de 9 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 localitza-
da 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

Serveis i adreces d’interès

Butlletí d’informació municipal de Caldes de Malavella
núm. 52 gener 2012

BIM
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. 

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
De l’1 de febrer al 31 de març: Clavegueram (4t trimestre 2011)
De l’1 de febrer al 31 de març: Quotes de conservació de Malavella Park (1r semestre 2012) 

CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS
Nivell: Bàsic 2. De febrer a juny, a l’Aula del SES de Caldes.
Informació: SCC de la Selva, Pg. S.Salvador,25.-Sta.Coloma de Farners (Tel. 872 97 38 90).
Els organitzen el Consorci per a la Normalització Lingüística i l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

CURSET DE BONSAI
Cada dissabte, de 4 a 2/4 de 8, al Casino municipal. Inici, el 14 de gener. La professora serà la Dolors Pinatella. Per a 
més informació: 972 47 03 19. Organitzat per l’Associació d’Ikebana “Ikald”.

VIATGE DE L’ESPLAI FUNDACIÓ “LA CAIXA”
L’esplai de “La Caixa” organitza un viatge de 7 dies als llacs del nord d’Itàlia, del 29 de abril al 5 de maig. A l’Esplai 
trobareu tota la informació. Data límit per apuntar-s’hi és finals de febrer.

DIVENDRES, 13 DE GENER
CLUB DE LECTURA
A 2/4 de 8, a la Biblioteca municipal. Comentari de l’obra “Mort de dama”, de Llorenç Villalonga. Després, sopar ma-
llorquí a la mateixa biblioteca. L’organitza la Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia.

DISSABTE, 14 DE GENER
L’HORA DEL CONTE
A les 12, a la Biblioteca. “Contes Infernals”, a càrrec d’Albert Estengre. Sessió de contes a partir de les llegendes i 
contes de dimonis de tot el món. Adreçada a nens i nenes a partir de 4-5 anys.  Ho organitza la Biblioteca Francesc 
Ferrer i Guàrdia.

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Infantil A, a les 10: UE Caldes – Lloret, CF C
Prebenjamí A, a 2/4 de 12: UE Caldes – CD Palafolls B
Prebenjamí B, a 2/4 de 12: UE Caldes – CE Sant Hilari
Benjamí A, a 2/4 d’1: UE Caldes – Bonmatí, CF
Benjamí B, 2/4 d’1: UE Caldes – Anglès, CE
Cadet, a les 4: UE Caldes – Breda, UE A

AIGÜES BONES CF
Futbol d’empreses, Veterans A:
Aigües Bones CF - Sant Andreu

CLUB ESPORTIU
Cadet femení, a les 9 del matí: CE Caldes – AE Fornells
Infantil masculí, a 3/4 d’11: CE Caldes – CB Calonge
Sènior masculí, a 2/4 de 6: CE Caldes - CE Onyar B
Sots-21 masculí, a 1/4 de 8: CE Caldes – Ath Silenc

DIUMENGE, 15 DE GENER
ESPORTS
UE CALDES
Aleví, a les 11: UE Caldes – Corçà, CF A

CLUB ESPORTIU
Júnior vermell, a 3/4 d’11: CE Caldes – Ath Silenc
Júnior Fusters de Caldes, a 1/4 d’1: CE Caldes – CB St. Narcís N

DISSABTE, 21 DE GENER
TRADICIONAL APLEC DE SANT SEBASTIÀ
A l’indret de l’Ermita de Sant Sebastià, a Ca l’Aluart (Veï-
nat de Baix).
A les 11, benvinguda a l’Aplec i repicament de campanes. 
A 2/4 de 12, missa amb acompanyament musical
A les 3, sardanes amb la Principal de Banyoles. 
L’organitza l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Pre-mini masculí de bàsquet: EEM – Lloret A

AGENDA UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví, a les 11: UE Caldes – Corçà, CF A

CLUB PATÍ CALDES
Benjamins, a les 8 del vespre: CP Caldes – Girona CH

DIUMENGE, 22 DE GENER
EXCURSIÓ
De Santa Pau a Sant Julià del Mont. Matinal familiar, apta per mainada. Organitzada 
pel Club Excursionista Caldes

CINEMA FAMILIAR
 “Les aventures de Tintín. El secret de l’unicorn”.
A les 5, al Teatre-cinema municipal. Preu: 5 €. L’organitza l’Ajuntament de Caldes 
de Malavella.

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Primera Territorial, a 2/4 de 12: UE Caldes – Cassà, UD

CLUB VOLEI JOVES CALDES
Juvenil/cadet: CV Joves Caldes – CV Figueres
Sènior: CV Joves Caldes – AEE Escola Pia Granollers B

DIMARTS, 24 DE GENER
CURSA POPULAR NOCTURNA D’ORIENTACIÓ
“La Nit de la Malavella”. A les 8 del vespre, des de l’Oficina de Turisme. Arribada en el mateix punt. Per a més informa-
ció i inscripcions, http://nitdelamalavella.blogspot.com. Cursa organitzada pel Club Excursionista de Caldes juntament 
amb Límit Zero. 

DISSABTE, 28 DE GENER
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Pre-mini femení de bàsquet, a 3/4 d’11: EEM Caldes – CB Quart
Mini femení de bàsquet, a 2/4 d’1: EEM Caldes – CB Verges

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Infantil B, a les 10: UE Caldes – Sils, CF A
Prebenjamí A, a 2/4 de 12: UE Caldes – Vilobí
Prebenjamí B, a 2/4 de 12: UE Caldes – CEF Vidrerenca B
Juvenil, a les 4: UE Caldes – Farners, CE B

CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior masculí, a  2/4 de 6: CE Caldes – CB St. Gregori
Sots-21 masculí, a 1/4 de 8: CE Caldes – CB Vilobí

DIUMENGE, 29 DE GENER
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Primera Territorial, a 2/4 de 12: UE Caldes – Besalú CE

CLUB VOLEI JOVES CALDES 
Juvenil/cadet: CV Joves Caldes – Handbol Bordils

CLUB ESPORTIU CALDES
Júnior vermell, a 3/4 d’11: CE Caldes – CB Farners 95

DILLUNS, 30 DE GENER 
PLE MUNICIPAL
A les 8 del vespre, a la sala de sessions, a la Casa Rosa

DISSABTE, 4 DE FEBRER
EXCURSIÓ
Caminada nocturna. Apunteu-vos-hi abans del 31 de gener

ESPORTS
AIGÜES BONES CF
Futbol d’empreses, veterans A: Aigües Bones CF - Vet. Salt 

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Infantil A, a les 10: UE Caldes - Quatre Vents, CF A
Benjamí A, a 2/4 de 12: UE Caldes Maçanet, UE
Benjamí B, a 2/4 de 12: UE Caldes Breda, UE
Cadet, a les 4: UE Caldes – Ca la Guidó, AD B

CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamí iniciació, a les 6: CP Caldes – Shampa Carme Guasch i Darné
Prebenjamí, a les 7: CP Caldes – CH Lloret
Benjamí, a les 8: CP Caldes – FD Cassanenc

CLUB ESPORTIU CALDES
Cadet femení, a les 9: CE Caldes – CB Nou Caulès
Infantil masculí, a 3/4 d’11: CE Caldes – CB Quart
Sènior femení, a les 4: CE Caldes – CB Salt B

DIUMENGE, 5 DE FEBRER
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví, a les 11: UE Caldes – Guíxols, AD A

DISSABTE, 11 DE FEBRER
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Pre-mini femení, a 3/4 d’11: EEM Caldes – Unió Maristes
Mini femení, a 2/4 d’1: EEM Caldes – Fontajau
Pre-mini masculí, a 2/4 d’1: EEM Caldes – UA Tossa

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Infantil B, a les 10: UE Caldes – Farners, CE B
Preinfantil A, a 2/4 de 12: UE Caldes – EF Arbucienca
Preinfantil B, a 2/4 de 12: UE Caldes – CF Amer
Juvenil, a les 4: UE Caldes – Vilobí, AE, A

CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior masculí, a 2/4 de 6: CE Caldes – CE Palamós
Sots-21 masculí, a 1/4 de 8: CE Caldes – CB Hostalric

DIUMENGE, 12 DE FEBRER
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Primera Territorial, a 2/4 de 12: UE Caldes - Camprodon, UE

CLUB VOLEI JOVES CALDES
Juvenil/cadet: CV Joves Caldes – CV Estructures Olot

CLUB ESPORTIU CALDES
Júnior Fusters de Caldes, a 3/4 d’1: CB Caldes – Bisbal Bàsquet
Júnior vermell, a 3/4 d’11: CB Caldes – CB Arbúcies

Del 15 de gener al 15 de febrer

DIES: 10, 11 I 12 DE FEBRER 
COMMEMORACIÓ DEL 20è. ANIVERSARI DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL I 
INAUGURACIÓ DE L’OFICINA DE TURISME I PROMOCIÓ
Sota el lema “El gust de la paraula”, i seguint el fil conductor que relaciona la cuina termal i la literatura, tindrem 
activitats per a tots els públics: vinoteca, contes per a infants, conferències, demostració gastronòmica, concurs 
gastronòmic, visita guiada, nit dolça a la biblioteca… Se’n repartiran programes a part.



Acció de govern i notícies de Caldes

LES OBRES DEL PASTERAL I DE CAL FERRER DE LA PLAÇA, A BON 
RITME
Les obres de connexió amb la xarxa 
d’aigua del Pasteral avancen a bon 
ritme. En les últimes setmanes s’hi 
ha treballat dissabtes i diumenges 
per tal de finalitzar les obres tan 
aviat com sigui possible. Per altra 
banda, la restauració de Cal Ferrer 
de la Plaça és ben visible a simple 
vista. S’ha enderrocat el mur que se-
parava la casa de la Plaça, s’ha deixat 
a la vista la paret de la casa que co-
incideix amb la muralla i s’està en-
rajolant diferents dependències de 
l’edifici. L’Ajuntament ha aconseguit una pròrroga en el termini d’acabament ja que aquesta 
és una ampliació del projecte de restauració inicial, que ja es va acabar en el seu moment. 
Com que d’aquell projecte en van sobrar diners, s’estan aprofitant per fer les obres actuals.

INAUGURACIÓ DE L’OFICINA DE TURISME I 20è ANIVERSARI DE LA 
BIBLIOTECA
El cap de setmana del 10 al 12 de febrer es faran un seguit d’actes amb motiu de la inaugura-
ció de l’Oficina de Turisme, a Cal Ferrer de la plaça i del 20è aniversari de la Biblioteca Muni-
cipal Francesc Ferrer i Guàrdia. Les activitats s’engloben dins el lema “El Gust de la Paraula” 
i  tenen l’objectiu de promoure, per una banda, la cuina i la bona alimentació amb productes 
de proximitat. Per l’altra banda, volen apropar al visitant el patrimoni cultural i gastronòmic 
del nostre municipi i, per últim, incentivar la lectura als infants i adults. Tot plegat es concre-
tarà amb tallers, xerrades, concursos, degustacions, una visita guiada, entre altres activitats. 
Esperem que la proposta sigui del vostre gust! Se’n repartiran programes a part.

S’ABAIXA UN 12% EL COST DE LA RECOLLIDA DEL REBUIG
L’Ajuntament ha negociat a la baixa el 
preu del servei de recollida d’escom-
braries. El preu del servei s’abaixa un 
12% perquè els camions passaran un 
cop cada dos dies a recollir la fracció 
de rebuig enlloc de cada dia com feien 
fins ara. D’aquesta manera, es recollirà 
la mateixa quantitat de deixalles però 
es reduirà el cost per l’ús del camió i 
del personal. Prèviament al canvi, el 
consistori va fer una prova pilot el mes 
desembre. Es va fer el servei cada dos 

dies i es va comprovar que els contenidors no es van omplir més del compte, amb la qual 
cosa es va constatar que es podia canviar la freqüència sense cap molèstia per als vilatans. 

TRASPÀS DE LA GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA I REDUCCIÓ DEL COST 
DE LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
L’Ajuntament està fent les gestions 
per traspassar la gestió íntegra de la 
deixalleria al Consell Comarcal de la 
Selva. Fins ara El Consell es feia càrrec 
de la gestió de la instal·lació mentre 
que l’Ajuntament procurava per la del 
personal. Aquest canvi suposarà una 
millora pràctica ja que un sol organis-
me en controli tot el funcionament i 
que l’Ajuntament estalviï en costos de 
personal.

ACTUACIONS A CAN CARBONELL
El consistori instal·larà un sistema de reg automàtic gota a gota en les dues rotondes d’accés 
a Can Carbonell cosa 
que comportarà un es-
talvi d’aigua i de diners ja 
que fins ara calia que un 
camió amb cisterna anés 
expressament a regar les 
plantes. Paral·lelament, 
s’adequarà el punt de 
recollida de deixalles a 
l’entrada de la urbanit-
zació. Es pavimentarà el 
terra i s’hi farà una tanca 
perimetral per recollir 
l’espai.

INCORPORACIÓ DE 4 OPERARIS A TRAVÉS DEL SOC
L’Ajuntament ha incorporat 4 persones a través del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) 
que treballaran al consistori durant 6 mesos amb tasques manteniment i neteja de la via pú-
blica. Es tracta de dos oficials de primera de pintor  i paleta i de 2 ajudants. El pagament dels 
sous anirà a càrrec del SOC i, per tant, la contractació no suposarà cap despesa addicional 
per a l’Ajuntament.

ESTALVI DE LLUM EN ALGUNS CARRERS DE CALDES
L’Ajuntament disminueix el nombre de llums i fanals encesos a partir de la mitjanit en les 
zones on hi ha la línia desdoblada.  A partir d’aquesta hora, els llums que s’encenen s’inter-
calen amb els que estan apagats de manera que els carrers continuen estan il·luminats però 

se n’abaixa el cost energètic. Els carrers que no tenen la línia des-
doblada continuen igual ja que les obres per canviar la instal·lació 
serien molt costoses. Per altra banda, també a partir de mitjanit s’ha 
apagat la il·luminació nadalenca de l’Ajuntament.

ENLLUMENAT DEL CAMÍ DE L’ERA 
Recentment s’han col·locat fanals a l’anomenat “camí de l’era”, via 
que conflueix a la travessia Taronja, ja a prop de l’estació de tren. 
Aquest tram era molt fosc i l’actuació permetrà que el pas de nit 
sigui més segur.

Els partits opinen

INSTAL·LACIÓ D’UNA BARANA A 
LA  RAMPA  D’ACCÉS A L’ESGLÉSIA
El consistori ha instal·lat una barana a la rampa 
que permet anar a l’Església per l’entrada se-
cundària de manera que se’n facilita l’accés a les 
persones que ho necessitin.

TORNA LA FIRA MERCAT AMB AIRE 
RENOVAT
Després del parèntesi a causa de les festes de Nadal i Cap d’any, la Fira Mercat torna des 
del 8 de gener a celebrar-se cada diumenge. Ho fa amb novetats ja que l’Àrea de Promoció 
econòmica de l’Ajuntament en portarà la gestió directament, no com fins ara que anava a 
càrrec d’una empresa externa. Aquesta no serà l’únic canvi d’aquesta nova etapa ja que s’està 
treballant per incorporar novetats que podrem veure en els propers mesos.

JA SE SENT PUBLICITAT A CALDES FM
Des de l’inici de la campanya de pu-
blicitat de Caldes FM, ja han estat 
7 els comerços que han fet falques 
publicitàries a la ràdio municipal 
de Caldes de Malavella. Aquesta és 
una bona manera de promoure el 
negoci davant dels oients de Caldes 
que són uns clients potencials i, per 
altra part, una forma de contribuir 
al finançament de l’emissora. Ani-
mem doncs les empreses i negocis 
a promoure-s’hi.

RECAPTACIÓ DE LA MARATÓ DE TV3
Pels volts de Nadal, diverses entitats han organitzat actes per recaptar diners o bé per la 
Marató de TV3 o bé per la gent necessitada. Parlem de la Xocolatada solidària i sorteig d’una 
panera que va organitzar el Club Patí Caldes, amb el suport de la Colla Gegantera i del Club 
Patinatge Artístic. També del Tastet d’escudella de Nadal, a càrrec del Bar Tèrmic i la Societat 
Gastronòmica de Caldes de Malavella, del Festival de Patinatge Artístic, organitzat pel Club 
Patinatge Artístic i la Quina, a iniciativa del Club Volei Caldes. Per altra banda, la Creu Roja 
de Llagostera ha recollit joguines noves perquè tots els nens tinguin regals per Nadal. També 
l’Associació de Comerciants va organitzar el Caga Tió solidari destinat a Càritas de Caldes. 
Per últim, i com a novetat aquest any, l’Ajuntament va posar a la venda els quadres que van 
participar en el Concurs de Pintura Ràpida de Caldes que els artistes no van endur-se i que, 
per tant, van passar  a ser propietat de l’Ajuntament. Encara s’està fent el recompte de totes 
les recaptacions. Us les farem saber quan en tinguem coneixement.

ESTAT DE L’AIGUA
Les analítiques de desembre indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca al nucli, Llac 
del Cigne, Can Solà Gros I i II, Aigües Bones i Can Carbonell. Pel que fa al Tourist Club, la 
concentració de nitrats continua per sobre del límit permès per la qual cosa l’aigua es con-
sidera no apta.

Comencem l’any 2012 esperant que no sigui tant llastimós com el 2011 que acabem de tancar. 
Malgrat tot, l’economia de moment no es recuperarà. És més, les previsions diuen que entrarem 
en descens durant els primers trimestres de l’any. Pel que fa al nostre àmbit, el de l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella, no hi haurà més remei que ajustar les despeses davant de la disminució dels 

ingressos si volem que s’equilibrin els balanços. Per això cal que tots els partits anem a una i que ens deixem 
de baralles i discussions estèrils que no porten a enlloc. El poble no ens ha votat per això i si ho féssim, no ho 
entendria. Per part del PSC de Caldes, no entrarem en provocacions i, encara menys, en enfrontaments. Per 
això, que no comptin amb nosaltres.  Al que sí estarem sempre disposats és a dialogar sense acritud pel bé del 
nostre poble. Bona entrada d’any.

L’equip de govern està elaborant el pressupost per l’any 2012 que presentarà en el Ple de 30 de 
gener. Us avancem que hi ha una baixada més que considerable dels ingressos respecte a l’any pas-
sat, per la qual cosa caldrà fer una reducció en despesa corrent i personal.
També en el proper mes presentarem una moció perquè Caldes de Malavella s’adhereixi a 

l’Associació de Municipis per la Independència. De moment ja s’hi han adherit més de 150 municipis entre els 
quals destaquen capitals de comarca com Balaguer, Berga, Manresa, Olot, Ripoll, Solsona, Sort, Tortosa, Valls, Vic 
i Vilafranca del Penedès. La finalitat de l’associació és consolidar entre els municipis, les condicions favorables a 
la independència de Catalunya. Per altra banda, continuem portant la batuta en la idea de mancomunar serveis 
i material entre els municipis propers. Des de CiU creiem que compartir és una bona manera d’optimitzar els 
recursos que té cada poble. Aprofitem per desitjar-vos un bon any 2012. Bon any Nou!

Comencem un any nou i us el vull felicitar a tots/es i espero que el nostre Ajuntament i el seu equip 
de govern comencin l’any millor de com l’han acabat. En aquest final d’any s’ha treballat molt poc i 
esperem que es canviï el ritme. Ens han fet perdre molt el temps parlant sobre temes d’urbanisme 
amb els quals, a priori, tots hauríem d’estar d’acord de seguida, ja que són temes objectius on es veu 

ràpidament si es tracta de projectes positius per a Caldes o no. I m’ha sabut molt greu veure sobre la taula 
sentiments que, com a regidors/es i càrrecs públics que som, no s’haurien de manifestar, com és ara l’enveja. 
Hi ha qui en comptes de valorar si una infraestructura pot ser bona pel nostre municipi i un bon reclam, entra 
en el terreny personal d’aquell que la vol dur a terme. És aquesta la política que es fa a Caldes, malauradament. 
Feliç 2012!!!

S’acaba un any 2011 marcat per molts canvis. Gent indignada que surt als carrers a dir prou 
a les injustícies d’aquesta crisi. Gent que no surt al carrer, però que també està afectada per 
tot el que està passant. Gent sense feina, negocis que tanquen... I en canvi, retallades socials, 

en salut i educació, reformes laborals en cap cas enfocades a crear més llocs de treball… Canvis en el go-
vern de la Generalitat, també en molts ajuntaments i en el govern d’Espanya. I comença un nou any 2012 ple 
d’incerteses, de dificultats però, alhora, d’esperança. Hem de ser capaços de treballar tots junts per gestionar 
aquesta situació sense que els efectes directes de la crisi els paguin sempre els mateixos. Esquerra a Caldes de 
Malavella continuarem treballant de forma constructiva i amb la mà estesa, sempre d’una forma coherent, per 
una millor redistribució dels recursos de l’Ajuntament de Caldes de Malavella. Suma’t al projecte (ilozano@
caldesdemalavella.cat). Bon any nou a tothom.

Volem dedicar les primeres paraules a expressar un desig, i és que aquest any nou 
canviï a millor la situació econòmica, social, laboral i de salut de tots.

Resulta curiós veure com seguim intentant passar aquest dies amb cert optimisme, mentre que aquells que fan 
ús i abús legal dels vots no cessen en el seu intent de no deixar-nos aixecar el cap. No dubten a transmetre’ns 
“bones noticies” per aixecar-nos l’ànim… augment de tarifes de l’aigua, transport públic, combustibles (recor-
deu el 0,01€ per a la sanitat), 1€ per recepta mèdica, nova retallada del sou dels funcionaris, venda de patrimoni 
i empreses públiques… 
Si des de la Generalitat ens volen desitjar un bon any, especialment als 537 aturats a Caldes, que anunciïn 
que s’utilitzaran els dividends aconseguits amb l’especulació per crear llocs de treball, que augmentaran els 
ingressos provinents dels impostos a les rendes més  altes, que combatran eficaçment el frau fiscal i limitaran 
l’abusiu sou dels alts càrrecs.

El 23 de desembre es va celebrar l’Audició de Nadal de l’Aula de Música. És extraordinari veure la 
quantitat de nens, nenes i adults que han enriquit la seva vida gràcies a aquesta Aula, que va començar 

modestament fa 6 anys i que avui pot enorgullir-se de la quantitat i qualitat de l’alumnat, prova de la bona feina 
dels professors. La cultura és un bé intangible que millora la vida de les persones, potser més i tot que una 
escombradora o un fanal. Per això instem l’Ajuntament a mantenir el bon ritme impulsat durant el govern de 
la PIC per l’Aula de Música i per una programació de teatre, cinema i música de qualitat. Escoltant els discursos 
dels regidors al concert, entenem que l’equip de govern ha reconegut, finalment, el treball de l’Aula. Esperem 
que això es vegi reflectit en els nous pressupostos i que es replantegin l’amenaça de deixar de donar suport a 
l’Aula de Música. Bon any nou! 


