AGENDA
Del 15 de gener al 15 de febrer

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
De l’1 de febrer al 31 de març
Clavegueram (quart trimestre de 2012)
Quotes de conservació de Malavella Park
(1r semestre 2013)

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.

CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS
Nivells Bàsic i Intermedi
A l’Aula del Ses de Caldes, de febrer a juny.
Informació: SCC de la Selva, Pg. de Sant Salvador, 25 – Santa 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 SARDANES PER A TOTES LES EDATS
Dissabtes, del 12 de gener al 4 de maig, al Casino Municipal, de 3/4 de 4 a 3/4 de 5. Gratuït. Inscripcions
el dia 12 de gener, des de 3/4 de 3. Places limitades. Per a realitzar-se el curset hi ha d’haver un mínim
de persones inscrites.

DIVENDRES, 18 DE GENER
CLUB DE LECTURA
“Cròniques de la veritat oculta”. Parlarem del llibre
de Pere Calders amb l’Albert Mestres.A 2/4 de 8, a
la Biblioteca. Organitzat per la Biblioteca Municipal
Francesc Ferrer i Guàrdia.
DISSABTE, 19 DE GENER
TRADICIONAL APLEC DE SANT SE·
BASTIÀ
A l’indret de l’Ermita de Sant Sebastià, a Ca l’Aluart
(Veïnat de Baix).
A 3/4 d’11, benvinguda a l’Aplec i repicament de
campanes.
A les 11, missa amb acompanyament musical i, a
continuació, audició de sardanes amb la Cobla la
Principal de Banyoles.
Ho organitza l’Agrupació de Sardanistes amb el suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Mini bàsquet masculí, a 2/4 d’1: EEM – CB Cornellà
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Cadet, a les 4: UE Caldes – Fornells UE B
CE CALDES
Cadet masculí, a 3/4 d’11: CE Caldes – CB Blanes B
Júnior fusters de Caldes, a les 4: CE Caldes – CB
Banyoles B
Sots-21 masculí, a 1/4 de 8 del vespre: CE Caldes –
CE Palamós
CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamins iniciació B, a les 4: CP Caldes - CH
Lloret
Prebenjamins iniciació A, a les 5: CP Caldes - Girona
CH
Prebenjamins, a les 6: CP Caldes - EH La Vinya

DIUMENGE, 20 DE GENER
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.
CINEMA FAMILIAR
Obélix y Astérix: al servicio de su majestad.
A les 5, al Teatre-cinema municipal.
L’organitza l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Segona Catalana, a 2/4 de 12: UE Caldes – Camprodon UE
CLUB VOLEIBOL JOVES CALDES
Cadet: CV Joves Caldes – Torelló
Juvenil: CV Joves Caldes – Torelló
Sènior: CV Joves Caldes – Arenys
CE CALDES
Cadet femení, a les 12: CE Caldes – Escolàpies B
DIMECRES, 23 DE GENER
CURSA D’ORIENTACIÓ DE LA MALA·
VELLA
Una cursa nocturna (a les 8 de la nit), programada
entre setmana per poder practicar. Animeu-vos-hi,
és molt divertit. Puntuarà per la Lliga Nocturna de
Curses d’Orientació. Organitzada per Límit Zero
Club Equip de Raids d’Aventura en col·laboració
amb el Club Excursionista Caldes. Per a més informació:
http://nitdelamalavella.blogspot.com.es / c.excur.caldesmalavella@gmail.com.
DISSABTE, 26 DE GENER
HORA DEL CONTE
“Ka-ke-ki kontes”, amb La Perleta i Els mitjons.A les
12 del migdia
“Ka-ke-ki kontes” és un espectacle de contes, espe-

cial per a les biblioteques, en què es narren diferents contes amb el suport del llibre. A través de
la interpretació de la Perleta, els nens i els pares.
Organitzat per la Biblioteca Municipal Francesc
Ferrer i Guàrdia.

Sènior masculí, a 2/4 de 9: CE Caldes – CB Sant
Feliu

EXCURSIÓ
Nocturna al Bastiments. Aprofitant la lluna plena,
pujarem al Bastiments quan sigui fosc. Mínim, llicència C. Conduïda per en Pere Serrats. Organitzada pel Club Excursionista Caldes.

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

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Mini bàsquet femení, a 2/4 d’1: EEM – B.Vilafant
Pre-mini mixt, a 1/4 de 10 del matí: EEM - CB Palafolls
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví, a les 11: UE Caldes - ALLE St. Jordi Desvalls
A
Infantil, a 2/4 de 12: UE Caldes – Parròquia Sta.
Eugènia CF C
Juvenil, a 2/4 d’1: UE Caldes – Bell lloc CP B
Cadet, a les 4: UE Caldes – Unió Gironina ACE A
CLUB ESPORTIU CALDES
Pre – infantil femení, a 3/4 d’11: CE Caldes - Campdevànol
Júnior Fusters de Caldes, a les 4: CE Caldes – Escolàpies Figueres
CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamins iniciació B, a les 4: CP Caldes - CP
Breda
Prebenjamins iniciació A, a les 5: CP Caldes- Hoquei Figueres
Alevins , a les 6: CP Caldes - CP Malgrat
DIUMENGE, 27 DE GENER
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 – EF Gironès Sàbat
CLUB VOLEIBOL JOVES CALDES
Infantil: CV Joves Caldes – Sant Cugat A
CLUB ESPORTIU CALDES
Cadet femení, a les 12: CE Caldes – CB Olot B
DILLUNS, 28 DE GENER
PLE MUNICIPAL
A les 8, a la sala de sessions, a la Casa Rosa
DISSABTE, 2 DE FEBRER
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Mini Masculí bàsquet, a 2/4 d’1: EEM – CB Roses
Blanc
Pre-mini mixt, a 3/4 d’11: EEM – CCE Montessori
CLUB ESPORTIU CALDES
Cadet masculí, a les 9: CE Caldes – Bisbal Bàsquet

CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamins, a les 6: CP Caldes - Girona CH

2A JORNADA D’ALPINISME
Grampons a Cambra d’Ase. Dirigida per en Jordi
Geronès. Una altra jornada en el cicle de formació
d’alpinisme.Anirem a la Cerdanya francesa, sota el
pic d’Eina. Mínim llicència C. Organitzada pel Club
Excursionista Caldes.
ESPORTS
CLUB VOLEIBOL JOVES CALDES
Cadet: CV Joves Caldes – Bordils
Juvenil: CV Joves Caldes – Bordils
DIVENDRES, 8 DE FEBRER
INSCRIPCIONS A L’ACAMPADA DE
SETMANA SANTA DEL CENTRE
D’ESPLAI SANT ESTEVE
De 6 a 8 de la nit, als baixos de la rectoria. El preu
és de 35 € més 5 € per l’assegurança.
L’acampada es farà els dies 25, 26 i 27 de març i
està dirigida als nens i nenes des de primer de primària fins a segon d’ESO. Organitzat pel Centre
d’Esplai Sant Esteve. Per a més informació: esplaisantesteve@gmail.com
DISSABTE, 9 DE FEBRER
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Mini femení bàsquet, a 2/4 d’1: EEM – CB Banyoles
C
CLUB ESPORTIU CALDES
Pre-infantil masculí, a 3/4 d’11: Ce Caldes – CE
Onyar
Júnior Fusters de Caldes, a les 4: CE Caldes – CB
Llagostera
Sots-21 masculí, a 1/4 de 8 del vespre: CE Caldes
– Bisbal Bàsquet
DIUMENGE, 10 DE FEBRER
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.
EXCURSIÓ
Sant Miquel de Castelló (Falgars). Bonica sortida
pels boscos de la Garrotxa. Sortirem d’Hostalets
d’en Bas. Conduïda per en Ricard Busquets. Organitzada pel Club Excursionista Caldes.
ESPORTS
CLUB VOLEIBOL JOVES CALDES
Infantil: CV Joves Caldes – Olot
CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior femení, a 2/4 d’11: CE Caldes – BC Maçanet
Cadet femení, a les 12: CE Caldes – CB Verges
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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

Acció de govern i notícies de Caldes
ES CREEN TRES PLACES FIXES NOVES
A LA POLICIA
A partir d’aquest gener el cos de Policia de Caldes
de Malavella té tres nous agents amb plaça fixa després de tancar-se el procés de selecció. Dos dels
policies ja estaven en el cos de forma interina mentre que el tercer prové de la Policia de Llagostera.
D’aquesta manera, el nombre d’agents del cos de
Policia de Caldes de Malavella s’incrementa en un
persona, la qual cosa ha de representar una millora
en la seguretat de la nostra vila.
OBRES PER FER VISITABLES LES TER·
MES ROMANES
Està en fase
de licitació la
segona
fase
del projecte
de condicionament i protecció de les
Termes
Romanes per un
pressupost
valorat de 108.903,73 €, IVA inclòs. Aquesta actuació suposarà la senyalització de tot l’entorn de les
Termes Romanes i la instal·lació de passeres metàl·
liques que permetin visitar el monument a través
d’un circuit sense trepitjar-lo ni malmetre’l. Aquesta
intervenció té un termini d’execució de dos mesos a
partir de l’adjudicació i permetrà una millor aproximació tant als caldencs com als visitants d’un monument tant important per a Caldes de Malavella com
són les Termes Romanes.
LICITACIÓ DEL CARRER DE SOTA I
D’UN TRAM DEL CARRER DE LA CARENA
Està en fase de licitació la rehabilitació del ferm del
carrer de Sota i d’un tram del carrer de la Carena, a la urbanització Can Carbonell. El pressupost
de l’obra és de 46.882,13 €, IVA inclòs, i el termini
d’execució és de 21 dies.
ARRANJAMENT DELS VESTIDORS
VELLS DE LA ZONA ESPORTIVA VALL·
LLOBERA
L’Ajuntament ha repintat els vestidors vells de la
zona esportiva Vall·llobera i ha substituït un calefactor que s’havia fet malbé.
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE FOTO·
GRÀFIC “CALDES DE MALAVELLA, LA
VILA TERMAL
El 15 de desembre es va fer la presentació del llibre
fotogràfic “Caldes de Malavella, la vila termal”, editat
per l’Ajuntament i patrocinat amb 8.000 € pel Grup
Vichy Catalan. A l’acte, celebrat precisament en el Balneari
Vichy Catalan van
assistir l’Alcalde Salvador Balliu, la regidora de Turisme,

Mercè Rossell, el director de la planta embotelladora de Vichy, Josep Ramírez, i el director del balneari,
Diego Piedra.
“Caldes de Malavella, la vila termal” és un llibre de
217 pàgines, de gran format i de tapa dura, que inclou
200 imatges representatives de Caldes referents al
patrimoni, atractius turístics, cultura, tradició, persones... realitzades al llarg de 2 anys per la fotògrafa
Lara Jaruchik (a la foto, juntament amb l’Alcalde). El
disseny ha anat a càrrec de Xavi Amores i la coordinació ha estat responsabilitat de Regina Gispert.
Cada capítol del llibre comença amb el punt de vista
particular que tenen de Caldes set caldencs. Són les
frases guanyadores del concurs popular que és va
fer l’any 2010 i que preguntava: “Què és Caldes per
tu?”
LES OBRES DE L’N-II ES REPRENEN
PER FI I S’ACABA L’EIX
Les obres de desdoblament de l’N-II s’han reprès
aquest gener després d’estar encallades des de l’any
2009. El tram en qüestió és el que va des de Caldes
fins a Sils, que s’ha adjudicat per 32,4 milions d’euros.
Una de les actuacions més complexes serà l’accés al
nostre municipi, que es farà a través d’una rotonda
elevada. Mentre no sigui una realitat, es modificarà
l’accés actual i es faran desviaments provisionals.
L’Alcalde ha mantingut converses amb Foment i els
ha manifestat el desig que que les obres afectin el
mínim possible el trànsit de vehicles que accedeixen
a Caldes o s’incorporen a l’N-II.
Per altra banda, el 4 de gener passar es va inaugurar el desdoblament de l’Eix Transversal, encara que
l’accés venint des de Girona encara no està habilitat
perquè està pendent d’una solució tècnica. L’entrebanc és que, a parer del Ministeri de Foment, aquesta connexió i la que connecta amb l’aeroport estan
massa a prop l’una de l’altra.
10è ANIVERSARI DE LA FEDERACIÓ
DE COMERÇ DE LA SELVA
El 30 de novembre passat l’Alcalde Salvador Balliu,
la regidora de Promoció Econòmica Mercè Rossell i
l’Associació de Comerç de Caldes van assistir al sopar de celebració del desè aniversari de la Federació
de Comerç de la Selva. A la trobada, comerços i representants polítics de diferents municipis selvatans
van acordar la necessitat d’unir-se i treballar conjuntament per enfortir el comerç local amb el bon
servei com a principal valor afegit.
CONSELL D’ALCALDES
L’Alcalde Salvador Balliu va assistir el 12 de desembre passat al Consell d’Alcaldes de la comarca de
la Selva que es va celebrar a Hostalric. Els alcaldes
van valorar la decisió de la fiscalia de Girona de no
admetre a tràmit la
denúncia que havia
presentat el president del Consell
Comarcal de la Selva, Robert Fauria,
contra els responsables del Ministe-

ri de Foment. El motiu de la denúncia era l’estat
precari de l’N-II i l’elevada accidentalitat que hi ha
hagut ens els darrers anys (774 accidents en cinc
anys). Els alcaldes estudiaran la possibilitat d’emprendre més accions.
Per altra banda, es va plantejar la situació difícil
en què estan alguns ajuntaments, entre els qual
Caldes, per culpa de la rebaixa de les subvencions
que la Generalitat els atorga en concepte de manteniment de les franges de protecció perimetrals
de les urbanitzacions. Aquest fet ha provocat que
alguns municipis ja hagin optat per aplicar taxes als
veïns de les urbanitzacions per poder finançar així
la neteja dels perímetres de les urbanitzacions.
TAULES I CADIRES PER A FIRES I
MERCATS
A partir d’aquest any, l’Ajuntament subministrarà
taules i cadires exclusivament a les entitats municipals amb motiu de les fires i mercats que es facin
a Caldes. La petició d’aquest material per part de
les entitats, s’haurà d’efectuar via instància presentada al registre general de l’Ajuntament amb una
antelació mínima de 15 dies abans de la data de
celebració.
ACTIVITATS NADALENQUES
El 15 de desembre passat es va
fer l’encesa de
llums de Nadal
a la plaça de
l’Ajuntament.
S e gu i da m e n t ,
els nens i nenes
de catequesi de la parròquia de Sant Esteve van
cantar nadales i van oferir un pica – pica. Altres
activitats tradicionals van ser l’audició musical de
Nadal a càrrec de l’Aula de Música, la Missa del
Gall, el Mercat de Nadal, el concert de Sant Esteve
de la Coral Cantaires de Caldes, la recollida de
cartes dels patges reials i la cavalcada de Reis, el
JAN (Jocs i Activitats de Nadal), la Quina de la UE
Caldes i la festa de cap d’any, que enguany ha tingut
una bona afluència de persones. Com a novetat,
enguany l’Aula de Música va celebrar la Quina del
pernil i, per als més menuts, es va celebrar la missa
del pollet, dos dies abans de la Missa del Gall.

Rosa, una xocolatada; el Club de Patinatge Caldes,
una rifa i l’Associació de Comerç de Caldes, un
Caga Tió solidari. Paral·lelament, el dijous 13 es va
fer una xerrada sobre el càncer a la sala annexa de
la Casa Rosa.
BON BALANÇ DEL MERCAT DE NADAL
El mercat de Nadal es va celebrar el 16 de desembre passat amb un bon balanç de públic i activitats.
La fira – mercat dels diumenges es va complementar amb noves parades per a l’ocasió de productes
artesanals i de nadal així com d’entitats del municipi. Durant el matí hi va haver passejades amb
poni, xurros, un espectacle infantil i l’autobús de la
Fundació Alícia amb informació i tallers de cuina.
A més, durant el matí la Creu Roja de Llagostera
va recollir joguines de segona mà, la Societat Gastronòmica va oferir un tastet d’escudella de Nadal,
la Colla Gegantera va fer una cercavila i cantada
de Nadales i l’Ajuntament va fer una
subhasta de quadres provinents del
Concurs de Pintura
Ràpida de Caldes.
PROP DE 600 ATLETES PARTICIPEN
EN EL 28è CROS DE CALDES DE MA·
LAVELLA
Uns 600 atletes van disputar el 23 de desembre
passat el 28è Cros de Caldes de Malavella, la novena prova del Circuit Gironí de Cros i prova puntuable pel Circuit Català de cadets, juvenils i júniors.
Una nodrida representació de nens i nenes de l’Escola Esportiva Municipal de Caldes de Malavella va
participar en la cursa.
Hamid Kabouri (Lloret-la Selva) va ser el guanyador de la categoria absoluta masculina mentre que
la corredora més ràpida va ser Magda Vicens (Vic).
Després de Caldes, el Circuit Gironí de Cros es
traslladarà a Santa Cristina d’Aro el 13 de gener i
s’acabarà a Vidreres el 17 de febrer.

Els partits opinen
L’equip de govern va elaborar el desembre passat els pressupostos per aquest any i, si tot va bé, ja
estaran aprovats quan es publiqui aquest BIM. Seran uns pressupostos justos i equilibrats amb uns
números ajustats d’acord amb aquests temps difícils. Mantenim tots els serveis -a excepció de l’oficina
de recaptació del Consell Comarcal-, no apugem els impostos i incrementem lleugerament només
algunes taxes a causa de l’augment del tipus dl’IVA.
Pel que fa a les inversions, preveiem, per una banda, el canvi d’enllumenat a Can Solà Gros II i a l’avinguda Doctor
Furest que actualment comporta una despesa important. La substitució per un enllumenat més eficient permetrà
que en dos anys es recuperi la inversió feta. Per altra banda, es canviarà material informàtic que havia quedat obsolet. L’equip de govern proposarà properament vendre a subhasta una parcel·la de la qual no fa ús que suposaria
una font important d’ingressos. Això permetria afrontar noves inversions durant aquest any que comença.

El govern es gasta els diners de les inversions en despesa corrent
Responent a una pregunta nostra en el Ple de novembre, el Sr. Alcalde va respondre que algunes
inversions, com ara les obres de les Termes romanes, la senyalització d’Aigües bones, el carrer de sota de Can
Carbonell o la senyalització del patrimoni, estan aturades perquè no hi ha diners a caixa per poder tirar-les
endavant. Aquesta resposta és del tot sorprenent, ja que el crèdit per pagar aquestes inversions, entre d’altres,
es va cobrar ja fa gairebé un any i mig i no s’hauria de poder gastar en altres conceptes. Ens trobem clarament
amb un cas de mala administració que té com a conseqüència que importants inversions municipals estan aturades des de fa molt temps. Cal corregir-ho. Una altra mostra de la incapacitat de fer les coses bé de l’equip de
govern actual és que tornarem a començar l’any sense tenir el pressupost aprovat. Bon 2013!

Recordarem l’any que hem deixat enrere per la gran quantitat d’injustícies socials i
econòmiques que hem patit. Els governants han donat l’esquena al ciutadà i emparant-se en els “mercats”, “directrius europees” i “Reials Decrets”, han contribuït a la
precarietat de la vida social, econòmica i laboral.
No és lícit que s’utilitzi la Constitució des de la interpretació del partit que governa. Aquest llibre desfasat diu
que tots tenim dret a un treball i una llar dignes però es permet que famílies senceres siguin expulsades del
seu habitatge. Això, cap governant honest ho permetria.
A Caldes s’ha constituït la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. Animem tots els afectats a adherir-s’hi, i als
no afectats a acostar-se a donar-hi suport.Vivim en uns temps d’individualitats, de tapar-nos els ulls davant del
que no ens passa a nosaltres (no sigui contagiós). Hem de tornar a ser un col·lectiu plural, participatiu i solidari.
Aquest serà l’inici per recuperar els nostres drets.

Aquests darreres dies s’ha constituït a Caldes de Malavella el nucli de la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca. Funcionarà de forma permanent reunint-se un cop per setmana i amb
l’objectiu d’aprendre i compartir l’experiència i problemàtica de tots els qui es veuen amb la
impossiblitat de continuar afrontant el pagament de la hipoteca del seu habitatge.
Aquesta iniciativa dóna informació i orientació, més enllà de la que faciliten els professionals de Serveis Socials
de la nostra població, a tothom que veu perillar la pèrdua de casa seva.
És un exemple més per evidenciar que a Caldes també hi ha qui pateix amb duresa els efectes d’aquesta crisi.
Encara que aquest sigui un problema que alguns no pateixen directament, és una qüestió comunitària. Per tant,
serà benvingut aquell que voluntàriament vulgui col·laborar en aquesta tasca.
Des d’Esquerra continuarem treballant sempre per les desigualtats socials i exigirem a l’Ajuntament un canvi a
les polítiques socials més adaptades a la realitat existent.

Primer de tot volem desitjar-vos un feliç any nou que esperem que sigui millor que el que deixem
enrere. També esperem el mateix a nivell de política municipal tot i que hem de dir que l’Alcalde i el
seu equip de govern ni l’acaben ni el comencen bé! Entre d’altres coses, perquè ja estem als Sants
Innocents i encara no tenim pressupost per a l’any 2013. Se’ns han acostumat a anar sempre tard i a corre cuita
perquè l’oposició no tingui temps d’aportar les seves idees i donar-hi la seva opinió. A més, la proposta que
presenten no està gens treballada ja que s’han limitat a fer un “copia i enganxa” de l’any anterior i tan sols s’han

MÉS DE 4.000 € RECAPTATS PER A
LA MARATÓ DE TV3
Diverses entitats
del municipi amb
activitats variades
i l’Ajuntament de
Caldes a través
d’una subhasta
de quadres van
recaptar 4.082,37
€ que es destinaran a la Marató de TV3 per a la
recerca al voltant del càncer. El Club Volei Joves
Caldes va organitzar una quina; els geganters, una
cercavila nadalenca, l’Associació Gastronòmica, un
tastet d’escudella; l’Associació de Gent Gran Casa

aturat a retallar alguna partida. A més, està mancada d’inversions. Un cop més queden reflectides la dedicació,
la il·lusió, les ganes de treballar i la importància que l’equip de govern dóna a la nostra vila.

ESTAT DE L’AIGUA
Les últimes analítiques de novembre 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. 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.

S’ha constituït la Plataforma Antidesnonaments a Caldes, que tindrà el nostre suport. Demanem la
solidaritat amb els afectats perquè la família i la llar són el nostre patrimoni fruit d’una vida treballant
i cotitzant. Nosaltres no som els culpables de la crisi però ens deixa sense feina, ingressos, ni prestacions socials i el banc que ens va donar la hipoteca ens pren la nostra casa que tant ens ha costat.
En són molts els afectats. Hem d’estar amb ells, aconseguir entre tots que es reformi la llei hipotecària. És
preferible omplir la nevera i educar els nostres fills si els diners de què disposem no ens arriben per pagar la hipoteca. No hem de tenir vergonya, hem de deixar de ser víctimes i lluitar pel que és nostre. No som culpables.
Qui ens embarga és qui ens ha portat a aquesta situació. Acudeix a la Plataforma Antidesnonaments buscant
assessorament i assistència gratuïta lletrada. El PSC estarà al costat dels damnificats.

