AGENDA
Del 15 d’octubre al 15 de novembre
CALENDARI DEL CONTRIBUENT
De l’1 de setembre al 31 d’octubre:
- Conservació del cementiri (anual 2012)
- Guals (anual 2012)
- Ocupació del subsòl (anual 2012)
- Recollida d’escombraries (2n semestre de 2012)
- Mercat setmanal (2n semestre de 2012)
- Clavegueram (3r trimestre de 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.

XERRADES ELABORA’T EN LES NOVES TECNOLOGIES II
Atenció les dates!
Dissabte, 3 de novembre, a les 6: “Recursos informatius i participatius de les TIC i Internet”
Dissabte 17 de novembre, a les 6: “Navegació, cerca i comunicació en el món digital”
Les xerrades són gratuïtes, obertes a tothom i es realitzaran a l’Acadèmia Caldes Serveis i Formació.
(C/Major, 34). Les inscripcions són obligatòries i s’han de formalitzar a l’Oficina de Turisme abans del
29 d’octubre. La organització es reserva el dret de cancel·lació en el cas de no superar el nombre
mínim de participants

CURS D’IKEBANA (art floral japonès -ikenobo)
Durada: d’octubre del 2012 a juny del 2013.Tots els primers divendres de mes.
Horari:d’11 a 1 o de 4 a 6. Al local social (c.Vall-llovera nº 62).
Inici el divendres, 7 d’octubre.
CURS DE CERÀMICA
Cada dissabte, d’octubre a desembre.
Inici: dissabte, 7 d’octubre.
Horari: de 4 a 2/4 de 7 al local social (c.Vall-llovera nº62).
Cal confirmar assistència al tel. 972470319
Cursos organitzats per l’Associació IKALD
CURS DE COUNTRY
Dies 26 d’octubre, 2, 9, 16 , 23 i 30 de novembre i 7 i 14 de desembre. De 8 a 1/4 de 10, al Casino
Municipal de Caldes de Malavella. Preu del curs: 40€. Ingressos al nº de compte: 2100 818 171 230 00
44063, abans del 4 d’octubre
Informació a Xarxa de Dones: 628 88 25 03 / xarxadedones@hotmail.com
DIVENDRES 12, DISSABTE 13 I DIUMENGE 14 D’OCTUBRE
EXCURSIÓ
Travessa Vallter – Canigó. Organitzada pel Club Excursionista de Caldes.
DIUMENGE, 14 D’OCTUBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.
ESPORTS
UE CALDES
Segona Catalana, a 2/4 de 12: UE Caldes – Vilamalla, FC
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Infantil, CV Joves Caldes – Sant Cugat
Sènior, CV Joves Caldes - SPP
DIVENDRES, 19 D’OCTUBRE
XERRADA
“Prevenció d’accidents domèstics i primers auxilis segona part”. A càrrec d’Araceli Lopera, infermera i
professora de primers auxilis Durant la xerrada, els participants practicaran les tècniques bàsiques de
reanimació que s’han de dur a terme davant d’un primer auxili tant en nens com adults.
A les 8 del vespre al Casino Municipal. Gratuït. Organitzat per la Xarxa de Dones de Caldes de Malavella
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
DISSABTE, 20 D’OCTUBRE
ADK - PLATAFORMA D’ARTISTES EMERGENTS
Sessió dedicada al hip hop amb Trafic i Saiko i amb Frantik uno tres

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Pre-mini mixt, a 3/4 d’11: EEM – Bàsquet Lloret
Bàsquet mini masculí, a 2/4 d’1: EEM – CB Blanes

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Infantil, a 2/4 de 12: UE Caldes Penya Doble Set CF A
Cadet, a les 4: UE Caldes – Sils CF A

UE CALDES
Infantil, a 2/4 de 12: UE Caldes – Riudarenes 2005 CE A
Cadet, a les 4: UE Caldes – Esc. Fut.Vidrerenca C A

CLUB PATÍ CALDES
Iniciació A, a les 4: CP Caldes - HC Salt
Iniciació B, a les 5: CP Caldes- CH Palafrugell
Prebenjamins, a les 6: CP Caldes- GEiEG

CLUB PATÍ CALDES
Alevins, a les 7: CP Caldes - CP Breda
CLUB ESPORTIU
Cadet masculí, a 3/4 d’11: CE Caldes – CB Salt B
Pre-infantil femení, a 3/4 d’11: CE Caldes – Bàsquet Lloret
DIUMENGE, 21 D’OCTUBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.
EXCURSIÓ
Castanyer gros d’en Cuc. Organitzada pel Club Excursionista de Caldes.

CLUB ESPORTIU
Sènior masculí, a 2/4 de 6: CE Caldes – CB Bescanó
Sots-21 masculí, a 1/4 de 8: CE Caldes -FD Cassanenc
Junior Fusters Caldes, a les 4: CE Caldes – CB Olot B
DISSABTE 3 I DIUMENGE 4 DE NOVEMBRE
ESPORTS
CLUB DE GOLF DE CALDES DE MALAVELLA
Final individual i per equips en el Rànquing i Interclubs de Pitch & Putt de Catalunya. En el
camp Portal del Roc P&P de Vilanova i la Geltrú.

ESPORTS
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Cadet, CV Joves Caldes – Figueres
Juvenil, CV Joves Caldes – Figueres

DIUMENGE, 4 DE NOVEMBRE
ESPORTS
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Cadet, CV Joves Caldes - Callís
Juvenil, CV Joves Caldes – Callís
Sènior, CV Joves Caldes – Callís

CLUB ESPORTIU
Sènior femení, a 2/4 d’11: CE Caldes – Sarrià de Ter B

CLUB ESPORTIU
Sènior femení, a 2/4 d’11: CE Caldes – CB Nou Caulès

DISSABTE, 27 D’OCTUBRE
L’HORE DEL CONTE
“L’espardenyeta i altres contes de nenes eixerides”, a càrrec de Sessi Sitjà.
A les 12, a la Biblioteca Municipal.

DISSABTE, 10 DE NOVEMBRE
MOSTRA DE TEATRE AMATEUR. MEMORIAL EMILI BOTA.
“Ménage a sis”. Comèdia escrita per Ma Eugènia Otero i Casimir Segura. Cia. Imagina’t Teatre,
de Sant Feliu de Guíxols.
A les 10 de la nit, al Teatre-cinema municipal. L’organitza l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Mini femení, a 2/4 d’1: EEM – Les Alzines
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví, a les 11: UE Caldes – Flaçà CD A
Juvenil, a 2/4 d’1: UE Caldes – Aro CE A

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Mini femení, a 2/4 d’11: EEM – Montessori
Pre-mini mixt: EEM CB Gifreu Llançà

CLUB PATÍ CALDES
Alevins, a les 7: CP Caldes- Girona HC

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví, a les 11: UE Caldes – Mont-ras CE B
Juvenil, a 2/4 de 12: UE Caldes – Palafrugell CF B

UE AIGÜES BONES
A les 6, al camp municipal de Can Bernadí,Veterans: Aigües Bones – Riudarenes

CLUB PATÍ CALDES
Alevins, a les 7: CP Caldes- SHUM Grupo Maestre

CLUB ESPORTIU
Sots-21 masculí, a 1/4 de 8: CE Caldes – BC Maçanet

UE AIGÜES BONES
A les 6, al camp municipal de Can Bernadí, Veterans: Aigües Bones – Aeroport.

DIUMENGE, 28 D’OCTUBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.

CLUB ESPORTIU
Cadet masculí, a 3/4 d’11: CE Caldes – Bàsquet Lloret

XII TROBADA DE CANT CORAL
A les 6 de la tarda, a l’Església de Sant Esteve. Amb la Coral Cantaires de Caldes i els cors convidats
d’enguany: Grup Coral V9, de Viladomiu Nou (Berguedà) i la Coral Turó del Vent, de Llinars del Vallès.
Organitzada per la Coral Cantaires de Caldes i l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Segona Catalana, a 2/4 de 12: UE Caldes – Anglès CE
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Infantil, CV Joves Caldes – Bordils
CLUB ESPORTIU
Cadet femení, a les 12: CE Caldes – CB Bescanó
DISSABTE, 3 DE NOVEMBRE
EXCURSIÓ
De Tossa a Sant Feliu de Guíxols. Organitzada pel Club Excursionista de Caldes.

DISSABTE 10 i DIUMENGE 11 DE NOVEMBRE
CURS DE FOTOGRAFIA AL MEDI NATURAL
Organitzat pel Club Excursionista de Caldes.
TROBADA DE MÒDULS FERROVIARIS AMB ESCALA HO
Es farà a Gelida dins les activitats de la “FuniFira 2012” i hi participarà, entre altres, el
Club Ferroviari de Caldes de Malavella. Dissabte, 10 a 2 i de 4 a 7. Diumenge, fins a les 2.
DIUMENGE, 11 DE NOVEMBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Segona Catalana, a 2/4 de 12: UE Caldes – Banyoles CE
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Infantil, CV Joves Caldes - Premià
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Amb el patrocini de:

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
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 C. Vall·llobera, 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

Els partits opinen

Acció de govern i notícies de Caldes
ACORD ENTRE EL PGA CATALUNYA RESORT I L’AJUNTAMENT PER OFERIR OPORTUNITATS DE NEGOCI ALS EMPRESARIS DE
CALDES DE MALAVELLA
L’Ajuntament de Caldes de Malavella i el PGA Catalunya
Resort han arribat a un acord pel qual els establiments
comercials i empreses de servei de Caldes de Malavella
tindran preferència davant les oportunitats de negoci que
generi la urbanització. El Conseller delegat del PGA Catalunya Resort, Julio Delgado, va explicar el 13 de setembre
passat, davant de bona part del sector comercial del municipi, que han engegat un servei que orienta els propietaris
del resort sobre on adreçar-se per rebre tots els serveis
que necessiten (flors, recomanacions de restaurants, bugaderia, perruqueria...). El seu compromís és que el servei
recomanarà preferentment els comerços i serveis de Caldes de Malavella sempre que sigui en igualtat de condicions i preus. Julio Delgado va advertir que de moment hi
ha una quinzena de cases i apartaments acabats i que per
ara el volum de negoci no serà gaire gran però el projecte
d’urbanització del golf consta de 360 cases per la qual cosa
les oportunitats creixeran en un futur. L’Alcalde Salvador
Balliu va manifestar que en aquests temps de crisi és tot
un privilegi comptar amb aquestes oportunitats de negoci dins de Caldes mateix. Les empreses o comerços que
estiguin interessats a estar en la base de dades del servei
als propietaris de la urbanització del PGA Resort poden
adreçar-se a Alfredo Calero (a.calero@pgacatalunya.com /
972 47 29 59 (ext. 66).

L’AJUNTAMENT ESTUDIA PRESSUPOSTOS PER ARREGLAR EL TEULAT DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU
L’equip de govern està estudiant pressupostos per a la
nova coberta del pavelló poliesportiu municipal ja que s’hi
produïen goteres a causa de deficiències de construcció
en el sostre.
LA MÀQUINA DE LA NETEJA JA FUNCIONA A PLE RENDIMENT
Durant el setembre, la màquina de neteja ha patit dues
avaries consecutives que han fet que no es pogués oferir
el servei habitual a tota la població. Solucionat el problema
i amb la màquina ja operativa es restableix el servei amb
tota normalitat.
CANVI DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC
S’ha acabat al instal·lació del nou enllumenat públic de baix
consum al sector del Canigó i al que faltava del veïnat d’Israel. El cost ha estat de 35.490 €, dels quals 12.000 estaven
subvencionats.
ENGEGUEN ELS PROJECTES HORITZÓ I EL
PLA SINGULAR A L’INSTITUT
L’Institut de Caldes engega aquest curs el Projecte Horitzó i el Pla Singular, amb la col·laboració de l’Ajuntament i
diverses empreses de Caldes. El Projecte Horitzó s’aplica
per primer any i està adreçat a l’alumnat que és expulsat de forma reiterada del centre. Els Serveis Socials de
l’Ajuntament són el contacte amb l’Institut i introdueixen
els joves perquè realitzin tasques socials i comunitàries.
L’objectiu és que els joves reflexionin sobre les faltes comeses, que rebin una alternativa a la simple expulsió i que
tinguin una experiència en el treball social i comunitari que
els potenciï el sentiment de comunitat, de responsabilitat
social i de respecte per allò que és comú. Finalment, en

l’àmbit educatiu es busca la prevenció de futurs conflictes
en el centre. Institut i Ajuntament realitzaran el seguiment
del projecte regularment a través d’una comissió de convivència.
Per altra banda, enguany és el segon en què s’aplica el Pla
Singular, que introdueix al món laboral alumnes de l’institut que no assoleixen el nivell curricular. Aquest any
treballaran a la Brigada Municipal, a la Llar d’Infants, a la
Perruqueria Mercè, a les Germanes Hospitalàries i a Tesar.
Després de la jornada de matins, a la tarda van a l’institut
per estudiar les assignatures bàsiques.
ENTRA EN FUNCIONAMENT EL SERVEI
LOCAL D’ORIENTACIÓ FAMILIAR (ESCOLA
DE MARES I PARES)
El mes d’octubre s’iniciarà el Servei Local d’Orientació
Familiar ofert per la Diputació de Girona amb la col·
laboració de l’Ajuntament de Caldes de Malavella i que
es concreta amb la creació de l’Escola de mares i pares.
Aquesta escola és un servei adreçat als pares i mares de
fills de fins a 18 anys per aclarir qualsevol dubte sobre
educació, la millora de la relació amb els fills, la resolució
de conflictes, la millor comprensió, les eines per ajudar els
fills en el seu creixement...
Les sessions són cada quinze dies a l’Escola Sant Esteve
i duren una hora i mitja. A través de grups de treball, els
educadors socials o psicopedagogs, amb experiència en el
treball amb famílies, dinamitzen el grup i aporten els seus
coneixements i orientacions, mentre que els pares i les
mares expliquen les seves experiències i punts de vista
personals. A més, els mares i pares tenen un contacte via
correu electrònic amb el professional a través del qual poden fer-li preguntes més personalitzades.
MILLORA EL DRENATGE DE LA PISTES DE
TENNIS
La Brigada Municipal ha construït dues sortides d’aigua enreixades entre les dues pistes
de tennis amb la qual cosa
se’n millora el drenatge ja que
es permet evacuar més fàcilment l’aigua de pluja i afavorir
així que el ferm s’assequi més
ràpidament.
RETIRAT EL CONTENIDOR DE FRACCIÓ
VEGETAL A L’ENTRADA DE MALAVELLA
PARK
L’Ajuntament ha retirat el contenidor de fracció vegetal de
l’entrada de Malavella Park i l’ha resituat a la confluència
del carrer Rocacorba amb el carrer Sant Miquel de les
Formigues, a la zona del dipòsit d’aigua. Amb aquest canvi
d’ubicació s’aconsegueix millorar la imatge de l’entrada a
la urbanització i s’eviten els usos indeguts que de vegades
s’hi feia aprofitant que estava en un lloc accessible i de pas.

CANVI ORGANITZATIU EN EL
LLIURAMENT DE CLAUS DE LOCALS
Les entitats que volen fer ús de locals públics han de tenir a partir d’ara un responsable que reculli les claus a
la Comissaria de la Policia Local i que les hi torni acabada l’activitat prevista. Fins ara era l’agent de Policia qui
es desplaçava fins al local amb les claus i l’obria i qui, a
instància de les entitats, tornava a tancar el local després

de l’activitat prevista. Amb aquest canvi es garanteix que
l’entitat disposi immediatament de les claus i s’eviten els
endarreriments que hi podia haver abans en el cas que,
a l’hora de portar les claus, els agents havien de cobrir
una urgència. Les instàncies de peticions de locals de
l’Ajuntament ja inclouen aquest canvi.
CALDES RECUPERA LA MOSTRA DE
TEATRE – MEMORIAL EMILI BOTA
Des de la regidoria de Cultura s’ha recuperat l’antiga
Mostra de Teatre -Memorial Emili Bota que havia funcionat fins al 2008 per donar cabuda a diferents grups
de teatre d’aficionats del poble i de fora que tenen interès en donar a conèixer les seves obres que de vegades
costa de portar a l’escena. És per això que es recupera
l’antiga mostra de teatre amateur que porta el nom de
l’Emili Bota que va ser el gran promotor del teatre caldenc i del grup local Traspunt. Aquest any, en diferents
caps de setmana de novembre, a banda del Grup Imagina’Teatre, de Sant Feliu de Guíxols, amb la seva comèdia
“Ménage a sis” (10 de novembre), també intervindran el
grup de teatre local Carisma i diferents grups de l’entorn més proper que anunciarem en el proper BIM.
INICI DE L’AULA DE MÚSICA, DE
L’AULA DE TEATRE, L’ESCOLA ESPORTIVA
I EL SAFM
A l’octubre engeguen l’Aula de Música, amb 68 inscrits,
i l’Aula de Teatre, que ofereix classes per a nens i nenes,
joves i adults. En l’àmbit de la salut i l’esport, comença la
temporada de l’Escola Esportiva i del Servei d’Activitat
Física Municipal (SAFM), que engloba l’oferta de pilates,
tonificació, steps, aeròbic, TBC, ioga, l’Edat Or i el Club
de Passeig.

sopar – tertúlia sobre les relacions entre Catalunya i Espanya, de màxima vigència després de la manifestació de
l’Onze de setembre i les conseqüències polítiques i socials que va comportar. A l’acte varen participar Ramon
Tremosa, eurodiputat per CiU al Parlament europeu de
Brussel·les, que es va centrar en la visió europea del
conflicte; Carme Forcadell, Presidenta de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC), que va aportar la visió de la
societat civil; i Anna Simó, portaveu del grup parlamentari d’ERC al Parlament de Catalunya, que va abordar
els possibles escenaris parlamentaris que hi pot haver
en aquest moment transcendent de la societat i de la
política catalana.

INAUGURADA LA PISTA
POLIESPORTIVA D’AIGÜES BONES
El 15 de desembre passat es va fer la inauguració de
la pista poliesportiva d’Aigües Bones, que ha costejat
l’Associació de propietaris del veïnat. Amb aquest equipament, els veïns d’Aigües Bones i els de Caldes en general disposen d’un nou equipament per la pràctica de
l’esport.

SOPAR – TERTÚLIA DE PRIMER NIVELL
SOBRE LES RELACIONS ENTRE
CATALUNYA I ESPANYA
El Balneari Prats va acollir el 21 de setembre passat un

Autoria: Bruno Gómez/IPHES.

Una de les poques maneres que tenim els grups de l’oposició de poder participar en el govern del
municipi és mitjançant comissions on cadascú pugui dir-hi la seva. En aquesta legislatura, a proposta
nostra i per acord de Ple, se n’han creat tres per tractar el Pla Especial de Sant Maurici, el futur de l’Aula de
Música i els problemes relacionats amb l’ensenyament. Doncs bé, després d’uns quants mesos, l’Alcalde encara
no les ha convocat, desobeint l’òrgan màxim de representació dels ciutadans. No ens volen ni escoltar. Aquesta
setmana també hem sabut els intents de censura per part de l’Alcalde de l’escrit de l’Aquae d’alguna entitat
que el criticava. En resum, el tarannà poc democràtic de l’Alcalde i l’equip de govern (CiU-PSC) queda cada
cop més de manifest. Abans d’acabar volem dir que hem tornat a demanar que els càrrecs polítics ens abaixem
el sou igual que els treballadors de l’Ajuntament. A veure si aquest cop ens fan cas

ESTAT DE L’AIGUA
Les últimes analítiques determinen que l’aigua és apta
per al consum de boca al nucli, Llac del Cigne, Can Solà
Gros I i II, Aigües Bones, Can Carbonell i Tourist Club.

ÈXIT D’AFLUÈNCIA A L’APLEC DE SANT
MAURICI
L’Aplec de Sant Maurici ha estat enguany més multitudinari que mai. El bon temps i el fet que la celebració caigués en dissabte va fer que molts caldencs es desplacessin fins aquest indret emblemàtic de Caldes per assistir
a missa, ballar sardanes, veure el ball de l’Hereu Riera i
dinar pels entorns de Sant Maurici. Prova de l’assistència
és que la Policia Local va comptabilitzar uns 500 cotxes
a l’explanada que fa d’aparcament.

GRAN ACCEPTACIÓ DEL CURS
D’INFORMÀTICA DE NIVELL MITÀ
El curs d’informàtica de nivell mitjà basat en l’ACTIC
(Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i de la Comunicació) ha tingut una gran demanda. El curs és de 70 hores i tracta les eines d’ofimàtica.
L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament ha fet
una aposta per aquest curs de més hores i que capacita
la persona aturada per obtenir un títol acreditatiu que el
pot ajudar en la recerca de feina.
CLOENDA DE LES VISITES
TEATRALITZADES
Les visites teatralitzades han tancat la seva 11a edició,
que enguany duia per títol “2.000 anys de tradició turística”. I ho ha fet amb uns “guies ufissials” més histriònics
que mai i amb les mateixes disputes internes de sempre.
Caldrà veure si l’any que ve en “Fonsu” se sap mantenir
com a director de les visites teatralitzades.

UNA CINQUANTENA DE PERSONES
PEDALEN CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC
Uns cinquanta caldencs van participar en la bicicletada popular contra el canvi climàtic per camins veïnals
dins els actes de celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. L’acte va ser organitzat per
l’Ajuntament amb el suport del Club Excursionista de
Caldes.

TROBEN SIS BÒVIDS I UN TAPIR MÉS EN
EL CAMP DELS NINOTS
Tal i com us avançàvem en l’últim BIM, les obres de construcció de De tot parc, centre comercial, han descobert
els esquelets sencers de sis bòvids i d’un tapir, així com
restes aïllades d’un altre tapir i de, possiblement, un cavall, tot ells datats en 3,1 milions d’anys. Els esquelets
sencers trobats passen d’aquesta manera de nou a setze
i consoliden el Jaciment del Camp dels ninots com un
referent per a l’estudi de l’espècie de tapir (Tapirus arvernensis) i de bòvid (Alephis tigneresi) i, en general, de
les condicions ambientals de la zona a l’època del Pliocè.
A més de les troballes d’aquesta època, s’ha trobat l’esquelet sencer i en connexió anatòmica d’un home d’entre 30 i 40 anys que data de mitjan segle XIX.
Les obres estan costejades pel promotor del centre comercial, que té previst d’acollir un mirador, plafons informatius sobre el Camp dels Ninots i l’exhibició d’alguna
troballa o bé reproducció.
Les feines de recuperació de les restes van a càrrec
d’Arqueolític Terra-Sub SL amb l’assessorament de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), amb els caldencs Gerard Campeny i Bruno
Gómez de Soler al capdavant.
Tindreu més informació sobre les troballes en l’Aquae
que arribarà aviat a les vostres llars.

Els Plens

Ple municipal ordinari de 24 de setembre de 2012
El ple ha aprovat per unanimitat els comptes
generals de la corporació de l’exercici 2011 que
inclouen la gestió realitzada per l’Ajuntament en
termes financers, patrimonials i pressupostaris i
que es trametran a la Sindicatura de Comptes.
El ple ha aprovat per unanimitat la pròrroga del
servei d’aigua potable a l’empresa Prodaisa per 7
anys a partir de l’1 de gener de 2013. L’empresa
va iniciar el servei l’any 1999 amb un contracte
que preveia la necessitat d’aprovar la renovació
del servei cada 7 anys si l’Ajuntament ho aprovava
a través de ple. El cànon a satisfer a l’Ajuntament
serà de 58.721€ el 2013 i en els propers anys
s’apujarà segons l’augment de l’IPC.
El ple ha aprovat per unanimitat la creació d’un
fitxer de videovigilància a les dependències de la
Policia Local a efectes de seguretat de la Comissaria. Les càmeres enregistraran imatges quan detectin l’entrada i sortida de persones garantint-ne
la confidencialitat i la privacitat.

Comença el curs a l’Aula de Música. Amb la intenció d’abaratir costos i fer-la sostenible econòmicament, les classes s’han repartit entre dos espais públics com són l’Escola Sant Esteve i el Castell
de Caldes, s’han reestructurat els grups i s’ha abaixat el sou dels professors de manera que siguin
raonables. La PIC està acusant últimament la revista Aquae de censurar un article d’una entitat quan en realitat
l’escrit es publicarà sense cap impediment en el proper número. També es refereix a un article d’opinió que
volia publicar un dels seus regidors. El reglament intern de la revista diu que els partits polítics no tenen espai a
l’Aquae perquè ja disposen del BIM com a via d’expressió de les seves idees. Les acusacions de censura, doncs,
són infundades i des de CiU no permetrem que es polititzi una revista municipal i ciutadana nascuda per informar sobre el dia a dia de l’Ajuntament, del municipi, de les entitats i de les persones.

les mesures necessàries en personal, equipament i
noves tecnologies. Per últim demana al govern de
l’Estat que es pronunciï al respecte i insta al govern de la Generalitat perquè dicti les resolucions
necessàries per a la defensa del manteniment del
Partit Judicial de Santa Coloma de Farners.
El ple ha aprovat amb els 12 vots favorables de
CiU (5), la PIC (4), ICV-EUiA (1), ERC (1) i PP (1)
i amb l’abstenció de PSC la proposta de complement de les prestacions per incapacitat temporal
previstes a la Seguretat Social. D’acord amb el Reial Decret-llei 20/12 de 13 de juliol de 2012, els
funcionaris i el personal laboral de l’Ajuntament
rebran un complement per part del consistori que
milloraran les seves prestacions de la següent manera:
Del primer al tercer dia, la retribució passarà del
0% al 50%
Del quart al vintè dia, la retribució passarà del 60%
al 75%
Del vintiunè al norantè dia, la retribució passarà
del 75% al 100%

El ple ha rebutjat la delegació de les competències per sancionar les infraccions en matèria de
sanejament d’aigües residuals al Consell Comarcal
de la Selva. Ho ha fet amb els 6 vots favorables de
CiU (5) i el PSC (1) i els 7 vots en contra de la
PIC (4), IC-EUiA (1), ERC (1) i el PP (1). El Consell
Comarcal s’havia fet càrrec de la gestió de l’aigua
residual l’any 2009.

El ple ha aprovat per majoria absoluta proposar
designar com a representant del Consell Escolar
Municipal la regidora Gemma Alsina enlloc de la
regidora Mercè Rossell per motius laboral. Ho ha
fet amb els 8 vots favorables de CiU (5), ERC (1),
PP (1) i PSC (1) i les abstencions de la PIC (4) i
ICV-EUiA (1)

El ple ha aprovat per majoria absoluta amb els
12 vots favorables de CiU (5), la PIC (4), ICV-EUiA
(1), ERC (1) i PSC (1) i amb l’abstenció del PP (1)
l’adhesió a l’acord de Ple Municipal de Santa Coloma de Farners que rebutjava la proposta del Consell General del Poder Judicial de modificar les
demarcacions judicials, la qual cosa implica suprimir el Partit Judicial de Santa Coloma de Farners
i la possibilitat que els Jutjats de Santa Coloma de
Farners perdin l’àmbit penal i que aquest passi als
de Girona, amb el greuge que això suposaria per
als usuaris. Paral·lelament reclama que s’apliquin

El ple ha aprovat per unanimitat la moció a instància del Consell Comarcal, perquè es demani al
Govern de la Generalitat de Catalunya que elabori
el reglament del Decret legislatiu 2/2008 que fa
referència a la Llei de Protecció dels Animals. I basant-se en aquest mateix decret, també insta a la
Generalitat perquè doti d’una línia de finançament
als ajuntaments que els doni recursos per complir
l’esmentat decret i demana que siguin el Cos dels
Agents Rurals o el Cos dels Mossos d’Esquadra els
que s’encarreguin de vetllar pel cens dels animals
domèstics.

La tardor serà més calenta que l’estiu a Caldes. L’Assemblea de Joves de Caldes,
després d’haver estat declarada d’interès municipal, ha suspès el VariArt per la falta
de previsió econòmica municipal. L’AMPA de la Llar d’Infants reacciona davant la desproporcionada pujada de
les taxes i el copagament d’1+1€. Alguns pares ja han renunciat a la preinscripció per problemes econòmics.
L’AMPA de La Benaula veu com la prepotència del Consell Comarcal i dels responsables d’Ensenyament arrasa
amb les pacífiques intencions de decidir qui s’encarrega del dinar dels seus fills. A l’Aula de música, mentre que
encara s’estan tractant problemes d’aules i pressupostos, altres reclamem que es creï la comissió aprovada al
Ple per col·laborar en una resolució del problema. Els veïns afectats pel mosquit tigre reclamen que s’apliqui
l’ordenança, especialment quan alguns veïns no permeten l’accés al Servei de Control per localitzar possibles
focus. A l’equip de govern li creixen els nans, serà que no tot ho fan tan bé.

On volem anar a parar amb aquest equip de govern al capdavant del poble? Hem de ser crítics
davant la seva actitud. Són purs gestors incapaços de dur a terme els projectes i implicar-se
amb allò que el poble, que els veïns necessiten. Després d’un “ho sento”, o “ja n’aprendrem”,
o “hi estem treballant”, o “preferim mantenir-nos-en al marge”, o “doneu-nos una segona oportunitat”, creuen
arreglar-ho tot. Doncs no. Primer cal la voluntat d’estar al costat de la gent, l’interès real. I llavors els errors
s’accepten. Com es poden mantenir al marge dels problemes que tenen els ciutadans de Caldes de Malavella?
S’obliden que estan al capdavant d’una administració pública que ha de vetllar per garantir l’estabilitat social
del poble, entre moltes altres coses.
Mentrestant altres grups s’apoderen i abanderen amb preocupacions i problemes d’entitats i persones, la qual
cosa és correcta si es fa amb sinceritat i no simplement buscant un rèdit polític.

L’equip de govern treballa el mínim i no ens respecta perquè, malgrat aprovar-se en plens anteriors,
no se’ns ha convocat a fer la comissió d’Ensenyament per l’Escola Benaula, ni a la comissió de l’Aula
de Música i no s’ha aplicat l’ordenança del mosquit tigre. I estic decebuda per la política demagògica
del nostre municipi: després de criticar tant l’equip de govern i a nosaltres per la pujada del rebut de
la Llar d’infants, el Partit Popular ha presentat una proposta en nom de més de 200 persones que han signat
contra el cobrament dels euros supletoris en dues franges de l’horari de la Llar i aquesta no ha passat a Ple
perquè cap força política de l’oposició no ens ha donat suport. No criticaven tant la pujada? no els sabia tan
greu que les famílies d’infants haguessin de pagar tal increment? Precisament, aquesta proposta de l’euro famosa, la va presentar la PIC i després van votar-hi en contra...

Consulta sí, però dins del respecte i compliment jurídic vigent i que el poble de Catalunya decideixi
lliure i democràticament dins del respecte i del compliment jurídic vigent.
Que ningú no extrapoli les xifres. Dir que dos milions de persones varen sortir al carrer demanant
la independència seria un equívoc. Milers i milers hi varem acudir per la situació política i social actual. Ara que
al govern de Catalunya, com el govern de l’Estat, ja li va bé aquesta situació. Antigament en la dictadura ens
entretenien amb el futbol i això és molt antic en política. A la dreta nacionalista i a la dreta espanyolista ja els
serveix d’excusa per ocultar, mitigar i diluir les seves retallades socials i econòmiques. Qui em negarà que tot
està orquestrat i consensuat. L’alternativa és un estat federalista des del Partit Socialista, sobretot des de les
seves bases. És el que creiem i estem convençuts que aquesta serà la solució.

