AGENDA
Del 15 d’abril al 15 de maig

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
De l’1 de març al 30 d’abril
IVTM (anual 2012)
Recollida d’escombraries (1r semestre
2012)
Mercat setmanal (1r semestre 2012)
Clavegueram (1r trimestre 2012)
De l’1 de maig al 30 de juny
Quotes de conservació del Llac del Cigne
(anual 2012)
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 TURÍSTIQUES GUIADES:
Tots els diumenges, a les 11 del matí. Cal
fer una inscripció prèvia a l’Oficina de
Turisme. Preu: 3 € per persona.

EXPOSICIÓ: “FEDERICA
MONTSENY: 1905-1994”
Els dissabtes 14, 21 i 28 d’abril, de 10 a 2 del
migdia, a la sala d’exposicions de Cal Ferrer
de la Plaça (sala gran).
L’exposició inclou imatges de la biografia de
la dirigent anarquista i les diverses facetes
de les seves activitats com a ministra, feminista, escriptora i filòsofa. La seva trajectòria, avançada per al seu temps, la portà
a convertir-se en la primera dona ministra
de l’Estat Espanyol, fet que va significar una
ruptura i un important pas endavant per a
totes les dones. Ha estat produïda per l’Institut Català de les Dona.
12 EDICIÓ DE LES COLÒNIES DE
L’ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Del 4 al 6 de maig al Club Hernando-Fierro de Pujarnol.

ASSAJOS DEL BALL DE LA MALAVELLA
Primers assajos: dissabtes 14 i 21 d’abril, de 12 a 2/4 de 2, al polivalent
Assajos generals: dimecres 25 i divendres 27 d’abril, a la plaça Amical Mathausen.
Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb l’Oficina de Turisme o al correu
rgispert@caldesdemalavella.cat.
DIUMENGE, 15 D’ABRIL
VISITA TURÍSTICA
Sortida a les 11 del matí des de davant de l’Oficina de Turisme. Preu: 3 €. Reserva prèvia a
l’Oficina de Turisme (Tel: 972 48 01 03).
6a PICAMINADA
- A les 10: sortida des de davant de la piscina
municipal per descobrir nous racons de Caldes. Cal portar esmorzar. Es farà una ruta llarga
(10,4 km) i una de curta (6 km).
A partir de les 2: dinar al pavelló polivalent
(amanida, botifarra i pinxos amb mongetes, “PICoca”, aigua, vi i cava. Cadascú haurà de portar
els coberts, plats i gots. Preu: 3 € (pels afiliats a
la PIC, gratuït).Venda de tiquets fins al 13 d’abril
a la Llibreria TAU, Llibreria Solés i Pub Tèrmic.

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví, a les 11: UE Caldes – Esc. Fut. St. Feliu de
Guíxols

DILUNS, 16 D’ABRIL
TALLER DE CUINA DOLÇA A CA LA
ROMANA
A les 6 de la tarda, al Casino Municipal. T’agrada
cuinar? vols aprendre a fer unes postres originals? Vine i t’ensenyarem a fer unes galetes dolces amb la recepta de l’àvia. Preu: 3€. Organitzat
per l’Espai jove “Ca la Romana”
DIVENDRES, 20 D’ABRIL
CLUB DE LECTURA
“Testament a Praga”, de Teresa Pàmies.
A 2/4 de 8, a la Biblioteca Francesc Ferrer i
Guàrdia
Mary Nash, catedràtica d’història contemporània, especialitzada en la història de les dones a
Espanya, ens parlarà de l’obra i de la seva autora, tot al voltant de l’eix temàtic de les dones i
l’exili”.
DISSABTE, 21 D’ABRIL
TEATRE ADULTS
“Nix tu, Simona”, d’Albert Pijuan
A les 10 de la nit, al Teatre-cinema municipal.
Intèrpret: Aina Calpe; escenografia, objectes i
llums: José Menchero i Raquel Bonillo; direcció:
Albert Mestres; producció: La Patacada (Rema
12 SL).
Una deficient mental narra els últims temps de
la seva vida. L’acció és conduïda per la paraula, treballada molt expressivament de manera
complexa i l’obra es focalitzat en la cara de l’actriu i els objectes que manipuli.

Preu entrada: 8 € anticipada (a l’Oficina de
Turisme de ¨Caldes de Malavella, de dilluns a
diumenge de 10 a 2 i i dissabtes, de 3 a 6) i 10
€ a taquilla (des d’1 hora abans de la funció a
les taquilles del Teatre municipal).
L’organitza La Patacada (Rema 12 SL) amb el
suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

ESPORTS
CLUB ESPORTIU
Cadet femení, a les 9: CE Caldes -CB Farners
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Infantil A, a les 10: UE Caldes – Palafolls, CD A
Infantil B, a les 10 UE Caldes – Cellera, CF B
Juvenil, a les 4: UE Caldes – Cellera, CF A
DISSABTE 21 I DIUMENGE 22
ESPORTS
CLUB DE GOLF CALDES DE MALAVELLA
Participació individual i per equips en el Rànquing i Interclubs de Pitch & Putt de Catalunya. En el camp de Franciac P&P de Caldes de
Malavella.
DIUMENGE, 22 D’ABRIL
VISITA TURÍSTICA
Sortida a les 11 del matí des de davant de
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 €. Reserva prèvia
a l’Oficina de Turisme (Tel: 972 48 01 03).

Primera Territorial, a 2/4 de 12:
UE Caldes – Tordera, CF
DILLUNS, 23 D’ABRIL
DIADA DE SANT JORDI
- A 2/4 de 6, Teatre-cinema municipal: lliurament de premis del 9è Concurs de Microliteratura Joaquim Carbó. En el transcurs de l’acte es portarà a terme la lectura de les obres
premiades.
- A 2/4 de 7, al Teatre-cinema municipal: espectacle infantil amb “Les sabates del circ”, de
la companyia Fes-t’ho com vulguis. Entrada
gratuïta.
Un recorregut imaginari del circ que va conèixer el protagonista de l’espectacle quan era
un nen i que finalment ens desvetllarà el seu
secret, la seva veritable condició.
- En acabat, berenar per a tothom.
L’organitza l’Ajuntament de Caldes de Malavella i la Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia, amb el suport de l’Àrea de Joventut de
l’Ajuntament, la Diputació de Girona, Llibreries Solés i Tau, Ràdio Caldes FM 107.9, CEIP
Sant Esteve, CEIP La Benaula, SES Caldes, les
AMPA del CEIP Sant Esteve, CEIP La Benaula
i del SES Caldes i Biblioteques públiques de
Catalunya.
DIVENDRES, 27 D’ABRIL
ESPAI EXPERIÈNCIES DE CA LA
ROMANA
A les 6 de la tarda, a Ca la Romana. Projecte
Rossinyol: a través de l’Oficina de Cooperació
de la UdG, els estudiants de la Universitat que
estan cursant estudis d’àmbit social poden
complementar l’aspecte formatiu amb voluntariat d’acció social. El Projecte Rossinyol és
un projecte d’inclusió social de mentoratge
de primària i secundària a alumnes acabats
d’arribar a Catalunya.

Blanes B
Sots-2 masculí, a 1/4 de 8: CE Caldes – Santjoanenc
A les aturades i descans de cada partit hi haurà
exhibicions de ball infantil, partits de l’Escola
de bàsquet i jocs.
CLUB PATÍ CALDES
Benjamins, a les 4: CP Caldes - CH Palafrugell
Prebenjamins, a les 5: CP Caldes – SHUM Grupo Maestre
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Infantil B: UE Caldes – Fund. Esp. Palamós C
DIUMENGE, 29 D’ABRIL
VISITA TURÍSTICA
Sortida a les 11 del matí des de davant de
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 €. Reserva prèvia
a l’Oficina de Turisme (Tel: 972 48 01 03).
ARROSSADA POPULAR DE FRANCIAC
A les 2, a la pista esportiva de les escoles de
Franciac.
En acabat, ball amb Àngel i Pol.
Organitzat per l’Associació de Veïns de Franciac

ESPORTS
CLUB ESPORTIU CALDES
Cadet femení, a les 9: CE Caldes – CB Bescanó
CLUB PATÍ CALDES
Benjamins, a les 4: CP Caldes - GEiEG B
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Infantil A, a les 10: UE Caldes – Esc. Fut. Vidrerenca A
Juvenil, a les 4: UE Caldes – Vila-Roja, UE A
Cadet, a les 4: UE Caldes – Blanes, CD A

ESPORTS
CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior masculí, a 2/4 de 6: CE Caldes – CCE
Montessori
CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamins, a les 4: CP Caldes – FD Cassanenc

ESPORTS
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Juvenil – cadet: CV Joves Caldes - AEE Jaume
Callís
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví, a les 11: UE Caldes – Cassà, UD C
DISSABTE, 5 DE MAIG
4t. Festival d’humor “Toca riure 4”
“Histèria sagrada”, amb Toni Albà i Fermí Fernandes
A les 10, al Teatre municipal. Preu entrada: 12 €
(anticipada) i 15 € (taquilla).
Després del robatori del Nen Jesús de Trona,
mossèn Dalmau, prior de l’ordre de Sant Hams
investiga els diferents corrents religiosos per

BIM

Butlletí d’informació municipal de Caldes de Malavella
núm. 55 abril 2012

DIUMENGE, 6 DE MAIG
VISITA TURÍSTICA
Sortida a les 11 del matí des de davant de
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 €. Reserva prèvia
a l’Oficina de Turisme (Tel: 972 48 01 03).

CINEMA FAMILIAR
“Viatge al centre de la Terra 2. L’illa misteriosa”. ESPORTS
A les 5, al Teatre-cinema municipal. Preu: 5 €.
CLUB VOLEI JOVES CALDES
L’organitza l’Ajuntament de Caldes de Malave- Sènior: CV Joves Caldes - CV Tiana”B”
lla.
DISSABTE, 12 DE MAIG
VIGÍLIA DE L’APLEC DE LA
SARDANA
Concert de cobla Ciutat de Girona
A les 10 de la nit, al Teatre-cinema municipal.
L’organitza l’Agrupació de Sardanistes.

6è TORNEIG 3x3 DE BÀSQUET
A la zona esportiva municipal. Categories escola, pre-mini, mini, infantil, cadet, absoluta i
màster 40. inscripcions entre 4 i 8 euros segons categories. Equips de 3-4 persones, que
poden ser mixtos. Els partits duren 10 minuts.
Més informació a http://3x3caldes.blogspot.
com, facebook (3x3 Caldes de Malavella),
twitter (@3x3Caldes) i en díptics a part.

DISSABTE, 28 D’ABRIL
FESTA DE LA MALAVELLA
Excursió amb la Malavella fins a Sant Maurici i l’explicació arqueològica de les restes del
Castell de la Malavella. Mercat esotèric, xocolatada, espectacle infantil i taller de disfresses.
Ball de l’Hereu Riera, Ball de la Malavella (podeu formar-ne part si hi esteu interessats) i
cercavila de la Colla Gegantera i els Grallers
Escaldats i actuació musical dels “Guies UfisSORTIDA A LA VALL DE NÚRIA
Excursió sense ànim de lucre i oberta a tot- sials” sobre la llegenda de la Malavella. Sopar
hom. Si sobren diners es destinaran a una cau- de Graelles i Calders i akelarre. Hi ha altres
sa benèfica (es farà saber en el full parroquial). actes per concretar en el tancament d’aquesMés informació al telèfon 610 96 10 53. Tam- ta edició del BIM. Per a més informació, podeu
bé es preparen dues excursions més: el 17 posar-vos en contacte amb l’Oficina de Turisde juny a Vilafranca del Conflent (Catalunya me o al correu rgispert@caldesdemalavella.
Nord) i el 23 de setembre a Olot. Organitza- cat. També en programes a part i a www.calda per la Parròquia de Sant Esteve de Caldes desdemalavella.cat.
de Malavella.
ESPORTS
CLUB ESPORTIU: FESTA DEL BÀSESPORTS
QUET
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Sènior femení, a les 4: CE Caldes – CB Sant
Sènior: CV Joves Caldes - CV Mataró “B”
Julià
Sènior masculí, a 2/4 de 6: CE Caldes – CB
UNIÓ ESPORTIVA CALDES

tal de copsar-ne els defectes i les mancances
que han portat la societat a allunyar-se dels valors morals i espirituals i
elabora una conferència
educativa perquè tots
els feligresos de la congregació retrobin els orígens essencials i purs
de la religió.

DIUMENGE, 13 DE MAIG
VISITA TURÍSTICA
Sortida a les 11 del matí des de davant de
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 €. Reserva prèvia
a l’Oficina de Turisme (Tel: 972 48 01 03).
APLEC DE LA SARDANA
Cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove, Reus Jovei Premià.
Al matí, tarda i nit al Parc de la Sardana i a la pl.
de l’Ajuntament.
L’organitza l’Agrupació de Sardanistes amb el
suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Primera Territorial, a 2/4 de 12: UE Caldes –
Palafrugell, CF

Serveis i adreces d’interès
OFICINES MUNICIPALS 972 47 00 05
Fax 972 47 05 25 . Carrer Vall-llobera, s/n ajuntament@caldesdemalavella.cat
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 2
i dissabtes de 9 a 1.
OBRES I SERVEIS
Horari: de dilluns a divendres de 12 a 2. 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 tres setmanes).
Fora d’aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia localitzada
al tel. 691207767: de 2 a 2/4 de 5 i de 2/4 de 9 a 10.
• 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 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
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS
902 103 493. Per a qualsevol aspecte relacionat amb la recollida
de resta, d’orgànica, de selectiva (paper, envasos, vidre), de contenidors de vegetal (barques), de trastos vells o amb la Deixalleria
municipal
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
APROVAT EL POUM
Després de molts anys de treball i bona feina, el ple passat va aprovar el POUM (Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal), la guia que ens indica cap a on ha d’anar Caldes i les actuacions que s’hi faran en les properes
dècades. Aquesta eina ha de ser el motor del creixement i del benestar de Caldes de Malavella.
CALDES, POC ENDEUTAT
A diferència d’altres Ajuntaments de l’entorn, el de Caldes té una salut envejable. El govern espanyol va
obligar tots els ajuntaments a informar sobre quin era l’import a què pujaven les factures rebudes fins al
31 de desembre i que no s’havien pagat a 15 de març de 2012. L’Ajuntament de Caldes així ho va fer i li va
comunicar que la xifra puja a 557.000 €. El govern espanyol ofereix als Ajuntaments endeutats unes línies
de crèdits per afrontar aquestes factures però el consistori no hi recorrerà ja que preveu pagar les factures
pendents en els propers mesos a través de recursos propis. Una part dels deutes ja s’ha pagat actualment i
cal preveure que l’Ajuntament ha de rebre subvencions endarrerides, una de les quals de 102.180,13 € que
rebrà abans del 20 d’abril i l’altra, de 267.315,41 €, que rebrà abans del 15 de juny. El cobrament d’impostos
importants com l’IBI el mes de juny farà que les arques de l’Ajuntament gaudeixin de bona salut i pugui
afrontar tots els pagaments.

Si teniu ganes de fer-vos la Festa vostra, disfressar-vos o us agradaria formar part d’una Comissió o ballar
la Dansa de la Malavella, podeu posar-vos en contacte amb l’Oficina de Turisme o al correu rgispert@
caldesdemalavella.cat. Hi ha moltes activitats on participar! Segur que hi trobes la teva!
Per altra banda, s’estan polint els detalls per la celebració de Sant Jordi, amb paradetes, el lliurament de
premis del 9è Concurs de Microliteratura Joaquim Carbó i l’espectacle infantil “Les sabates del circ”, de la
companyia Fes-t’ho com vulguis. Esperem que en gaudiu.
GRAN ÈXIT DE LA FIRA DE LA TERRA
El diumenge 18 de març passat es va celebrar a Caldes la Fira de la Terra i el 4t. Mercat de Sant Antoni,
dedicat al vi i el formatge, amb gran èxit de parades, assistència, activitats i participació.
L’Ajuntament ha apostat per la creació de la marca “terra i aigua” seguint les directrius del Consorci de
viles termals de Catalunya i ha optar per potenciar la Fira de la terra amb un seguit d’activitats al voltant
del món dels animals, com la rua de carrosses i cavalls, l’exhibició d’Agility, la benedicció d’animals i el
Canicaldes, el concurs caní de Caldes de Malavella que es va celebrar en un nou emplaçament, al parc
de la Sardana. Tot plegat es va complementar amb la Fira Mercat de cada diumenge que, amb motiu de la
celebració de Sant Antoni, es va ampliar amb parades de vi, formatge i altres productes artesanals.

L’AIGUA DEL PASTERAL, ABANS DE L’ESTIU
L’equip de govern està tancant els últims serrells per poder fer ús de l’aigua del Pasteral a través de la canonada del Consorci Costa Brava. L’arribada de l’aigua, abans de l’estiu, contribuirà a solucionar els problemes
de quantitat i de qualitat que el nostre municipi ha patit en les últimes dècades.

ARRANJAMENT DE CAULERS I DE LA FONT DEL FERRO
El Consorci Ardenya-Cadiretes, al qual està adherit Caldes de Malavella, farà una actuació de desbrossament del poblat de Caulers així com de recuperació de la font del ferro, que amb el pas dels anys s’ha
anat degradant.

ADEQUACIÓ DE PARCS INFANTILS, DE VORERES I DEL CARRER PONENT
L’Ajuntament ha realitzat diverses obres d’adequació en el municipi com, per exemple, el repintat del tancat i
dels mobiliari dels parcs infantils del costat de la Benaula i de la plaça Amical de Mathausen. Una altra actuació
ha estat l’arranjament de la vorera que connecta l’Ajuntament amb la plaça de l’antic Ajuntament. Per últim,
s’ha arranjat el carrer Ponent en el seu pas pel solar de Repsol. El ferm estava molt irregular i fins i tot era
perillós perquè el pas dels cotxes feia saltar de vegades les pedres.

CELEBRACIÓ DEL PRIMER ANIVERSARI DEL CENTRE DE DIA DE RIUDELLOTS
L’Alcalde, Salvador Balliu, i la regidora de Benestar Social, Gemma Alsina, van assistir el 17 de març passat
a la celebració del primer aniversari d’El Lliri Blau, el centre de dia de Riudellots del qual fan ús tres veïns
de Caldes gràcies a un conveni entre l’Ajuntament de Caldes i el de Riudellots.

ARRANJAMENT D’UN CAMÍ DE FRANCIAC
L’Assemblea de l’Associació de Veïns de Franciac ha decidit destinar 6.000 euros a l’adequació d’un camí
veïnal que uneix el veïnat amb el nucli de Caldes.
ENGEGA EL PLA D’ACCIÓ DE DONES
Durant l’abril s’ha engegat el Pla d’Acció de Dones, que permet l’atenció de dones maltractades a Caldes
mateix, sense la necessitat d’haver-se de desplaçar a Santa Coloma de Farners. Les afectades podran fer
consultes i assessorar-se a través d’una psicòloga i una advocada. Per a més informació, podeu adreçar-vos
als Serveis Socials (972 47 04 04).
GRAN ACCEPTACIÓ DE L’ELABORA’T
Els cursos del pla de formació Elabora’t han tingut una gran acceptació. El curs de manipulador d’aliments
s’ha hagut de desdoblar a causa de la gran quantitat de persones que s’hi havia inscrit. També ha tingut bona
acceptació el curs de primers auxilis. Durant l’abril i maig es realitzarà el curs de community manager que
tancarà el primer trimestre. Esperem que els cursos hagin estat del vostre interès i, vista l’acceptació, estem
treballant per proposar-ne de nous més endavant.
PREPARATS PER LA FESTA DE LA MALAVELLA I PER SANT JORDI
El proper dissabte 28 d’abril, Caldes celebra la 3a. edició de la Festa de la Malavella amb més activitats que mai: per començar, una excursió amb la Malavella
fins a Sant Maurici i l’explicació arqueològica de les restes del Castell de la
Malavella. A la tarda, un mercat esotèric, una xocolatada, un espectacle infantil
i un taller de disfresses, el Ball de l’Hereu Riera, el Ball de la Malavella, una
cercavila de la Colla Gegantera i els Grallers Escaldats, l’actuació musical dels
“Guies Ufissials” sobre la llegenda de la Malavella. Per acabar la Festa, es farà
el sopar de Graelles i Calders i un akelarre. Hi ha altres actes per concretar
en el tancament d’aquesta edició del BIM. Podeu consultar-ne les activitats en
els programes que es repartiran a part o a www.caldesdemalavella.cat.

VISITA DEL CONSELLER RECODER A CALDES
El Conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, va visitar el 8 de març passat la planta de Vichy
Catalan de Caldes de Malavella. Una vegada acabada la visita, el
Conseller es va reunir amb l’Alcalde de Caldes de Malavella,
Salvador Balliu, per tractar diferents problemàtiques importants
i prioritàries que patim en el nostre municipi.
El mateix dia, Lluís Recoder es va reunir amb els alcaldes de
la comarca de la Selva a la sala d’actes del Consell Comarcal a
Santa Coloma de Farners. A l’esmentada reunió, Salvador Balliu
va exposar la problemàtica de l’N-II i el malestar que genera en
la nostra població. Així mateix, va manifestar la perillositat diària
amb què han de conviure els nostres convilatans, sobretot el
veïns de la urbanització del Tourist Club.
ESTAT DE L’AIGUA
Les analítiques de febrer confirmen 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. Per altra banda, la concentració de nitrats per sobre del límit
permès a la xarxa del Tourist Club fa que l’aigua es consideri no apta en aquesta urbanització.
EL PROGRAMA DIVENDRES DE TV3 VISITA CALDES A MITJAN ABRIL
Els dies 16, 17 i 18 d’abril, l’equip del programa “Divendres” visitarà Caldes de Malavella i tractarà sobre
diversos temes relacionats amb el nostre poble. L’indret escollit per acollir el programa és el jardí de Sant Grau, a tocar de les Termes Romanes.
Us animem a visitar el lloc ja que el “Divendres” hi farà connexions
en directe per fer entrevistes, explicacions, demostracions i activitats
diverses.
CALDES TAMBÉ CELEBRA LA MARATÓ PER LA POBRESA
Caldes té un bon bagatge en quant a organitzar actes per la Marató de Nadal de TV3. Enguany però el 27 de maig se celebrarà
una marató extraordinària: la Marató per la pobresa. Us animem
a organitzar activitats a Caldes de Malavella o a col·laborar en els
actes d’aquest projecte solidari. Si teniu qualsevol idea o voleu
ajudar d’alguna manera, podeu trucar a l’Ajuntament i demanar
per la Carme Barceló (972 47 00 05, extensió 25; cbarcelo@caldesdemalavella.cat).
El programa especial serà presentat per Antoni Bassas i Agnès Marquès i s’hi mostraran les moltes cares
que té la pobresa al nostre país per fer palès que la tenim a la vora i que la podem combatre donant suport
a les entitats i les persones que hi treballen.

Els partits opinen

Els Plens
Ple municipal ordinari de 26 de març de 2012
El Ple ha aprovat per majoria absoluta el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) amb
els 12 vots a favor de CiU (5), PIC (4), ERC (1),
PP (1) i PSC (1) i el vot contrari d’ICV-EUiA (1).
El Pla ha de servir per ordenar el creixement del
municipi en els propers anys.

Raig d’en Mel) al·legant que està dins del perímetre de protecció de les empreses embotelladores.
L’Ajuntament argumenta en el contenciós que n’és
el propietari dels terrenys des de l’any 1915 i que
sí té el dret preferent d’aprofitament de l’aigua
d’aquesta font.

El Ple ha aprovat per majoria absoluta la Trama
Urbana Consolidada (TUC), un document que delimita el lloc on es poden instal·lar establiments
comercials mitjans i grans. Ho ha fet amb els 8 vots
favorables de CiU (5), ICV-EUiA (1), PP (1) i PSC
(1) i els 5 contraris de la PIC (4) i d’ERC (1)

El Ple ha rebutjat una proposta d’ERC perquè
onegi l’estelada al balcó de l’Ajuntament. Ho ha
fet amb els 5 vots contraris de 2 regidors de CiU,
d’ICV-EUiA (1), del PP (1), del PSC (1); amb 3 vots
favorables de 2 regidors de la PIC i d’ERC (1); i
amb les 5 abstencions de regidors de CiU (3) i de
la PIC (2).

El Ple ha aprovat per unanimitat el pacte d’alcaldes i alcaldesses que implica el compromís dels
municipis adherits de reduir les emissions de CO2
en un 20% fins al 2020 a través un Pla d’Acció
d’Energia Sostenible que s’ha de redactar en el
termini d’un any i segons les directrius de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea.
Per la realització d’aquestes tasques es comptarà
amb el suport de la Diputació de Girona, que hi
aportarà una subvenció. L’Ajuntament de Caldes
de Malavella es compromet també a elaborar un
informe bianual per l’avaluació, control i verificació
dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de
Pla d’Acció i a participar en la Conferència d’alcaldes i alcaldesses per l’Energia sostenible a Europa.
El Ple ha aprovat per majoria absoluta la Modificació dels estatuts del Consorci de viles termals
de Catalunya que ha de servir per gestionar de
forma àgil el dia a dia del Consorci de Viles Termals
de Catalunya i per unir forces amb l’Associació
Balneària i afavorir així la recepció de les subvencions estatals. Ho ha fet amb amb els 8 vots favorables de CiU (5), ICV-EUiA (1), PP (1) i PSC (1), els
4 vots contraris de la PIC i l’abstenció d’ERC (1).
El Ple ha aprovat per unanimitat actualitzar el
Pla de Protecció Civil per a Incendis Forestals
(INFOCAT) de Caldes de Malavella a través de la
redacció del Manual d’actuació, el Programa d’implantació i manteniment i els Annexos Generals.
El Ple ha aprovat per unanimitat introduir una
esmena a l’acta de les operacions de delimitació
entre els termes de Cassà de la Selva i Caldes de
Malavella ja que s’hi va detectar un error.
El Ple ha escollit per votació secreta Antoni Vilà
com a Jutge de Pau titular i Anna Fugarolas com a
Jutge de Pau substituta per un període de quatre
anys.
L’Alcalde ha donat compte al Ple del recurs
contenciós que ha presentat l’Ajuntament contra la direcció general d’Energia i Mines de la Generalitat ja que no li reconeix el dret preferent
d’aprofitament de l’aigua de la Font de la Mina (o

El Ple ha rebutjat una moció presentada per
ICV-EUiA sobre un” IBI socialment més just”. Ho
ha fet amb els 6 vots contraris dels 5 regidors de
CiU i del PP (1); el vot favorable d’ICV-EUiA i les
6 abstencions de la PIC (4), d’ERC (1) i del PSC
(1). La proposta planteja un seguit de subvencions
i bonificacions de l’IBI (Impost sobre Béns Immobles) en famílies en situació d’atur, així com facilitar-ne el pagament, entre altres mesures.
El ple ha aprovat per unanimitat aprovar l’assignació del Fons de cooperació local de Catalunya per a l’exercici de 2011, xifrat en l’import
de 11.268,61€. El 50% de l’import es destinarà al
Consorci per a la protecció i gestió del Massís de
Cadiretes; el 25% de l’import, al Consorci de Viles
termals de Catalunya; i el 25% restant, al Consell
Comarcal de la Selva.
El ple ha aprovat per unanimitat els crèdits extrajudicials per un import de 109.000 €. Aquesta
és la xifra a què pugen les factures de l’exercici
2011 que no s’havien pagat perquè les partides
pressupostàries corresponents s’havien esgotat.
Per aquest motiu, el pagament s’ha traslladat a inicis de 2012 i dins dels pressupostos d’enguany.
L’equip de govern ha donat compte al Ple de la
presentació al govern espanyol del certificat de les
factures rebudes fins al 31 de desembre de 2011 i
pendents de pagament a 15 de març de 2012. L’enviament d’aquesta informació era d’obligat compliment per a tots els ajuntaments.
La xifra total ascendeix a 557.000 € i l’equip de
govern no preveu recórrer a la línia de crèdits
que ofereix l’Estat ja que preveu pagar les factures
pendents en els propers mesos a través de recursos propis.

El grup de CiU celebra l’aprovació del POUM, un dels principals punts del nostre programa electoral i un dels pals de paller per al desenvolupament del nostre municipi. S’hi han destinat molts
esforços, tant de l’equip de govern actual com els d’altres legislatures. Creiem que aquesta és la
línia a seguir i el POUM és una evidència més que l’equip de govern compleix els seus propòsits electorals. De
fet, els pressupostos es tancaran amb un factor de tesoreria positiu, malgrat que actualment són mesos díficils
per un ajuntament. Fins als pròxims mesos no es recapta una gran quantitat de líquid. Treballem cada dia per
millorar el nostre poble i seguim convidant els partits de l’oposició a oblidar els seus partidismes i a posar els
interessos dels caldencs per davant de tot. Per últim, dos membres de CiU de Caldes varen estar presents als
Congrés de CDC, que va instaurar un full de ruta clar per al nostre país: l’estat propi.

Gràcies a una esmena de la PIC a la qual han donat suport tots els grups de l’oposició i malgrat la
inflexibilitat de CiU, s’han pogut modificar les “Bases per a la concessió d’ajuts socials”. D’aquesta
manera s’han arreglat unes bases que demostraven forts prejudicis i pressuposaven actituds incíviques als beneficiaris.També s’ha minimitzat la intervenció dels regidors prioritzant els informes objectius dels tècnics en la
concessió. Canviant de tema, per reflexionar: a principis de legislatura (BIM de juliol de 2011) l’equip de govern
deia que la PIC havia deixat 270.000 € de factures pendents de pagament. Ja vam explicar que això era normal.
Què passa ara? Després d’uns mesos de govern de CiU, encara hi ha factures de 2011 pendents de pagament
per valor de 557.750 €. Més del doble! Molts dels petits industrials de Caldes tenen alguna factura pendent. A
més, a aquesta quantitat hi hauríem d’afegir la dels tres mesos de 2012. Aneu fent comptes.

A l’últim ple hem presentat una moció per un IBI més just. Per una banda, proposàvem subvencionar les famílies amb tots els membres a l’atur un 50-90% del
valor de l’IBI (per a habitatge habitual amb valor cadastral inferior a 150.000€) i el 100% de les plusvàlues i
de l’IBI a les famílies desnonades. Per altra banda, la llei permet bonificar fins al 5% la quota de l’IBI sempre
que se’n domiciliïn els rebuts. Tenint present la recent imposició de pujada d’impostos, per què no pal·liar la
sobrecàrrega fiscal sobre els caldencs? Hem obtingut 1 vot a favor, èxit aclaparador.
Una dotzena de nens/es es queden fora de la llar d’infants. Si els pregunteu, us diran que treballen en una solució quan ja se sabia que la demanda de places seria important. I ara, aquests pares què han d’esperar? Sembla
que la ludoteca només era un pegat electoralista. Almenys que no els serveixi la rebaixa de l’IBI com a excusa.

Celebrem l’aprovació definitiva del POUM, un treball de molts anys de tècnics i de companys regidors que han fet possible aquest projecte. D’altra banda, en el darrer ple, el nostre
grup va proposar hissar l’estelada al balcó de l’Ajuntament. Aquesta proposta ve motivada per
l’adhesió de la nostra vila a l’Associació de Municipis per la Independència a instància de CiU el gener passat.
Es tracta d’un petit gest per simbolitzar la voluntat d’avançar des de l’àmbit local cap a la llibertat nacional.
La proposta no ha reeixit ja que no ha rebut prou suport. L’Alcalde Sr. Balliu ha intentat justificar el seu vot
contrari ridiculitzant la proposta i faltant al respecte. Tot i dir que se sent independentista, ha comparat el fet
d’hissar l’estelada amb discutir sobre un Barça-Madrid. Sr. Balliu, l’estelada no és propietat d’uns quants, és un
símbol que reflecteix l’anhel de llibertat d’un país. Només podem entendre la seva actitud despectiva si parlem
d’independentisme de calçotada.

Després de dos mesos, ahir vam celebrar un altre Ple. Un Ple on haig de dir que va regnar força el
sentit comú i on es varen aprovar projectes gràcies al suport de gairebé totes les forces. Caldes ja
té POUM!!! després de 10 anys de treball i no gràcies a ICV-EUiA que va votar-hi en contra i que,
després d’haver donat suport a uns pressupostos mancats de sensibilitat social, ahir semblava penedir-se’n i
volia arreglar-ho amb una proposta sobre la reducció de l’IBI que el regidor sap que és impossible de dur a
terme però que queda bé! La qüestió és fer demagògia. Per altra banda, continuem sense informació sobre el
tema de La Benaula i la situació de l’institut. Bé, dir que el Partit Popular va donar el seu suport a tots els punts
que afavoreixen Caldes tal i com ens hem compromès sempre.

En aquest últim Ple s’ha aprovat el Pla General. Tal i com vaig manifestar, agraeixo el treball fet en

El ple municipal ha aprovat per unanimitat les
bases per a la concessió d’ajuts socials
El ple ha aprovat per unanimitat el reglament del
servei públic municipal de les activitats de lleure,
d’esbarjo, culturals i físico-esportives de l’Ajuntament. El document regula el funcionament del
servei de les activitats que organitza l’Ajuntament.

comú per tots els partits, demostrant d’aquesta manera que treballant en la mateixa direcció i no
posant bastons a les rodes es pot ser efectiu i aconseguir coses per al nostre poble. Però aquesta
no és la línia. Se segueix desqualificant amb la finalitat de recuperar l’alcaldia perduda. Cada partit sabrà la línia
a seguir. Al final de la legislatura, els vots del ciutadà són els que decideixen i valoren el que s’ha fet. Bé per
Andalusia, bé per Astúries. El Partit Socialista està àmpliament reconegut en aquestes eleccions autonòmiques
i serà l’inici del camí que haurem de recórrer. Espero que la vaga general hagi estat un èxit, que porti el govern
del Partit Popular a retirar la reforma laboral i que no segueixi en la línia de les retallades socials.

