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Lazos de luz, un
llibre ambientat
a Caldes de
Malavella
Javier Correa, advocat i professor resident a San·
ta Coloma de Farners, recentment ha presentat la
seva segona novel·la, Lazos de luz, que transcorre
a Caldes de Malavella i al poble actual de l’autor.
Es tracta d’una continuació de Sombras de niebla,
el seu primer llibre, publicat l’any 2019. La novel·
la mostra una “una lluita contra la violència de
gènere des de fora de la llei” afirma l’autor, “narra
la història d’una dona que va vestir la seva vida
amb emocions d’oblit i record, sense adonar-se
que va ser la mateixa llibertat qui va demanar a
la justícia que s’embenés els ulls”.
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Millores a la
Masia d’Aigües
Bones
Les obres que s’estan efectuant a la masia d’Aigües
Bones consisteixen en el recalç de la fonamenta·
ció de la part oest de la masia, donat a les patolo·
gies que pateix l’edificació per un assentament en
aquest sector. La solució adoptada és la de col·lo·
cació de micropilots fins a uns 7-8 m de profun·
ditat lligats a una nova fonamentació que es vin·
cula als murs de càrrega de l’edificació existent.
L’obra l’executa l’empresa Fàbregas Immobles, SL,
sota la direcció d’obres de l’arquitecte Raïl Sánc·
hez Esteban amb un import de 49.917,88 € IVA
inclòs. La seva finalització està prevista pel mes
de gener.
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Tasques de tala i
poda a la Font de
la Vaca
Recentment s’han fet tasques de tala i poda a la
Font de la Vaca a càrrec de l’empresa ALAME·
DA TORRENT SLU. Són tasques de seguretat
pel manteniment i la conservació del verd urbà
de l’arbrat del parc. Les feines del servei contrac·
tat inclouen la desbrossada del sotabosc del parc,
tala de 52 arbres, majoritàriament pins amb les
arrels superficials, amb inclinació excessiva i/o en
mal estat de conservació, poda de 2 coronaments
d’arbres, aplec, retirada, trituració, càrrega sobre
camió, transport i gestió a planta de compostatge
dels residus vegetals generats. Els treballs es van
iniciar el passat dilluns 14 de desembre i es van
finalitzar el divendres 18 de desembre.
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Nova mini
deixalleria
a Caldes de
Malavella
L’Ajuntament de Caldes de Malavella ha instal·lat
una mini deixalleria a la plaça de la Selva amb el
carrer del Mestre Mas Ros. Es tracta d’un servei
que ofereix als ciutadans la possibilitat de separar
aquells residus que no són assimilables a la frac·
ció resta domèstica i que haurien de portar-se a
la deixalleria fixa del municipi.
La mini deixalleria ofereix l’oportunitat de dipo·
sitar set tipus de residus diferents, CD i DVD,
cartutxos de tinta, petits aparells electrònics, pi·
les i bateries i bombetes LED i de baix consum.
Un pas més de Caldes cap al 100%.
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El Balneari Vichy
Catalan acull el
Circuit de Lied
El vespre del 4 de desembre el Balneari Vichy Ca·
talan va acollir l’estrena de la 10a edició del Circuit
de Lied del Montseny amb el concert Del Brasil a
Catalunya. Al llarg de l’acte es va fer homenatge
a Robert Gerhard amb el pianista Claudio Suzin
Rodríguez, que enllaçava la música de les dues lo·
calitzacions tan llunyanes. El fil conductor de la
proposta van ser les melodies i el moviment, fent
referència a la dansa i la cançó.
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Una Marató de
4.531,86 €
La majoria d’actes de La Marató de TV3, que en·
guany recaptava fons per la investigació contra
la COVID-19, es van dur a terme el dissabte 19
de desembre. Les donacions més importants han
estat la de l’agrupació Sardanista, que ha recaptat
1.006 €, seguit de l’Esplai Gent Gran la Caixa amb
930 €. També cal agrair les aportacions de totes
les entitats i establiments de Caldes de Malavella.
Gràcies al Club Patí Caldes (150 €), a la Societat
Gastronòmica (304,43 €), a la Casa Rosa (165 €),
al Club de Tenis (120 €), a la Colla Gegantera (500
€), les botigues (356,43 €), a l’Ajuntament (1.000
€)... i a TU per la teva solidaritat!!!
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Visita Caldes
sense sortir de
casa!
L’Oficina de Turisme i l’Espai Aquae, com a equi·
paments de difusió del patrimoni i de la cultura
van haver de tancar les portes durant la prima·
vera 2020 per l’estat d’alarma. A partir d’aquesta
situació s’ha aprofitat per a potenciar i reforçar el
seu vessant digital, i així fer arribar als usuaris a
través de recorreguts virtuals, visites guiades on·
line i d’altre material promocional. No hi ha res
com gaudir del patrimoni i dels productes turís·
tics de Caldes de primera mà i de prop, però a
causa de les circumstàncies actuals i dels pròxims
mesos d’incertesa, es proposa aquesta manera de
poder-los conèixer des de casa, amb la voluntat
que es pugui visitar l’Oficina de Turisme i l’Espai
Aquae quan es tingui l’oportunitat, tot i que des
d’aquests espais es pot donar la benvinguda als
visitants en persona.
Us proposen 5 visites guiades virtuals, i a més a
més s’han recopilat píndoles visuals i propostes
de benestar online, com els vídeos de com apren·
dre a fer massatges de la mà dels dos balnearis
caldencs. Només heu de visitar www.visitcaldes.
cat/visita-virtual
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El projecte
Eduquem en
Valors arriba a
nens i nenes de 4
a 7 anys
Ja s’ha presentat telemàticament a les famílies dels
nens de 4 a 7 anys de l’Escola Esportiva Munici·
pal el projecte Eduquem en Valors. El projecte va
iniciar-se el 2018 a diferents Itineraris Esportius
i amb la incorporació dels infants més joves la
iniciativa ja és extensiva a totes les edats.
Fins ara s’ha dirigit a treballar els valors de res·
pecte i esforç i integrar-los de forma transver·
sal en l’etapa de formació esportiva. Identificant
conductes entenedores i assumibles pels infants
a cadascun dels Itineraris Esportius (Atletisme,
Bàsquet i Voleibol). Amb el suport de dinàmi·
ques de cohesió social i diversos elements gràfics
per a donar visibilitat al projecte, i comptant amb
la complicitat de les famílies.
Amb aquesta nova etapa, es vol que els infants
es familiaritzin amb la metodologia de treball, i
amb tot allò relacionat amb les Habilitats per a la
Vida en relació a l’autoconeixement, l’empatia i la
gestió de les emocions.
Així doncs, s’ha creat un personatge: la Superhe·
roïna de l’EEM. El nom de la qual sortirà de les
propostes que infants, famílies i tècnics facin ar·
ribar els pròxims dies a partir d’una fitxa propo·
sada per fer a casa.
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Ser membre del
Club de Benestar
del Patronat de
Turisme aporta
beneficis
Aquesta primavera passada l’Ajuntament de Cal·
des de Malavella, des de l’Àrea de Turisme, va en·
trar a formar part del club de Salut i Benestar del
Patronat de Turisme Costa Brava – Pirineu de
Girona, del que també en forma part el Balneari
Vichy Catalán.
Recentment l’Àrea de Turisme va poder col·labo·
rar en la redacció d’un reportatge al blog www.
sombenestar.com anomenat “Caldes de Malave·
lla, un brollador de benestar”. També va partici·
par en l’edició de l’e-book “Un viatge sensorial”
realitzat per la fotoperiodista Kris Ubach, un lli·
bre de rutes culturals i de benestar per la Costa
Brava que es pot descarregar gratuïtament des de
la web del Patronat. En el segon capítol del llibre,
que porta per títol “La ruta de l’Aigua” es presen·
ta un viatge sensorial des de Caldes de Malavella
fins a Girona.
A més, Caldes també participa en dos projectes
inspiracionals: els “Soundscapes”, paisatges so·
nors, i les “Masterclass de Ioga”, una d’elles pro·
gramada a les Termes Romanes de Caldes. Pots
consultar més informació a la pàgina web de Vi·
sit Caldes.
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S’aproven els
pressupostos pel
2021
L’Ajuntament de Caldes de Malavella va aprovar
el dilluns 21 de desembre un pressupost de
9.331.921 €. Es tracta d’un “pressupost valent i de
recuperació preparat per agafar una empenta el
primer dia de la recuperació econòmica”, segons
ha assenyalat l’alcalde Salvador Balliu. Tanmateix,
fa que l’endeutament del consistori es redueixi un
2% respecte a l’any anterior, passant del 38% al
36%, i suposa un pressupost un 1,08% més elevat
respecte al del 2020.
El pressupost, que està condicionat per la pandèmia
actual, contempla actuacions per donar resposta a
les situacions que puguin sorgir a nivell personal
o empresarial per tal d’ajudar a tots els caldencs i
caldenques.
Així doncs, no es preveu cap pujada de taxes o
impostos i es contempla una disminució d’ingressos
en algunes partides a causa de mesures com
exempció d’ocupació de la via pública per a bars
i restaurants fins al 20 de juny del 2021. També es
preveuen menys ingressos pel fet que hi ha hagut
menys inscripcions a l’Escola de Música, a la Llar
d’Infants i a l’Escola Esportiva Municipal.
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Es realitzen
millores a la Zona
Esportiva
Aquest mes de desembre s’han efectuat millores a la
Zona Esportiva de Caldes de Malavella. En primer
lloc, s’ha col·locat un marcador que mancava al camp
de futbol municipal, de la casa comercial BODET,
amb tecnologia LED, de dimensions aproximades
de 240x125 cm i amb una visibilitat aproximada de
200 m. Queda pendent la instal·lació d’una reixa de
protecció que serà col·locada durant les pròximes
setmanes. En segon lloc, s’han traslladat 10 armaris
que estaven ubicats a l’interior de la masia de Can
Bernadí per col·locar-los als dos laterals del poliva·
lent. S’ha aprofitat aquest trasllat per fer una neteja
interior, pintar-los amb esmalt sintètic de color gris
i per canviar els panys que no funcionaven. En un
futur es cediran aquests armaris a les diferents enti·
tats esportives que utilitzen el polivalent. Per últim,
es va aixecar la fibra de les pistes de tennis i s’hi va
dipositar més sorra, és una actuació que normal·
ment es fa una vegada a l’any.
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Es restaura el
quadre de Pla i
Daniel!
Actualment s’està duent a terme la neteja i res·
tauració del quadre de Pla i Daniel que llueix a
la Biblioteca municipal. El quadre va ser pintat
l’any 1917 per encàrrec de l’Ajuntament de Cal·
des de Malavella amb motiu de l’homenatge que
va fer el consistori caldenc a l’advocat Narcís Pla i
Deniel per agrair al jurisconsult barceloní l’apor·
tació econòmica que va concedir a la població
per a la construcció d’un nou edifici escolar que
avui és la seu de la Biblioteca municipal, lloc on
és instal·lat el quadre. L’autor és en Benet Casabó
i Suñer (1881-1953), pintor originari de Caldes
que va viure i desenvolupar la seva activitat ar·
tística com a pintor majoritàriament a Cassà de
la Selva. El pas del temps i la instal·lació del qua·
dre en diferents llocs havia provocat en el qua·
dre un cert deteriorament que és el que s’intenta
rectificar. La contractació inclou tots els treballs
de neteja i restauració de la referida pintura i els
materials necessaris per a portar-les a terme.
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Onze
establiments
participen en
el Concurs
d’aparadors de
Nadal 2020
Els establiments que participen en el concurs
d’aparadors de Nadal són: Llibreria Solés, Far·
màcia Xènia Planas, Petit Fornet, Petit Fornet II,
BrenRoc, Farmàcia Margarita Casanovas, Inter4
Figueras SL, La Dietètica de Caldes, Restaurant
Franciac, Fleca la Nova i Idioma’t.
Enguany, l’import dedicat als premis s’ha pujat
fins als 1.000 € amb l’objectiu d’incentivar la par·
ticipació dels establiments de Caldes. Una altra
novetat d’enguany és el premi de 100 € en vals de
compra per a gastar als establiments participants
que se sortejarà entre tots els ciutadans que parti·
cipin en les votacions populars. L’enllaç per votar
la millor decoració es pot trobar a la pàgina web
de l’Ajuntament.
Tots els establiments participants opten als pre·
mis de les dues categories: millor decoració es·
collida pel jurat professional i millor decoració
escollida per votació popular.
Els premiats es comunicaran la setmana de l’11
de gener a la web de l’Ajuntament i a través de les
xarxes socials.
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S’incrementa
la seguretat a
Caldes
Els dos agents de la policia que van obtenir ma·
jor puntuació en el procés selectiu convocat a fi·
nals del 2019 ja s’han nomenat oficialment com a
Agents de la Policia Local de Caldes de Malavella.
Els agents han superat el curs bàsic de l’Institut
de Seguretat Pública i a mitjans de desembre van
acabar les pràctiques pel que el 18 de desembre
es va celebrar l’acte de nomenament.
Actualment el cos de la Policia Local de Caldes està
format per 10 agents, 2 caporals i 1 Sergent en cap.
També s’estan desenvolupant les obres de l’ampli·
ació de la comissaria de la Policia Local, així com
els recursos de la Policia Local caldenca també es
veuran ampliats gràcies a la col·laboració amb les
policies locals de Llagostera i Cassà de la Selva, fet
que permetrà unificar compres, materials opera·
tius, un pla de formació continuada, un pla de tre·
ball i activitats conjunt, o un catàleg de situacions
de risc o d’emergència entre d’altres.
Properament també s’instal·laran 13 càmeres de
seguretat que llegiran les matrícules que accedei·
xin al municipi.
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S’enderrocarà
el pirulí de
vigilància de Sant
Maurici
Pròximament s’enderrocarà el pirulí que es troba a
l’interior del castell de Sant Maurici, per tal de fa·
cilitar les tasques d’excavacions que s’hi estan du·
ent a terme. En la zona no hi pot entrar maquinà·
ria, i s’haurà de tirar la construcció manualment,
per aquest motiu el cost serà, aproximadament, de
30.000 € que subvencionarà la Diputació de Girona.
Aquesta construcció fa més de 30 anys que es tro·
ba en l’icònic paratge de Caldes. Durant un perío·
de, el «pirulí» de Sant Maurici va ser utilitzat com
a torre de vigilància per detectar perills a la zona
com incendis i disposava d’unes escales metàl·li·
ques per pujar fins a dalt. Amb el pas del temps va
quedar «obsolet i en desús» i, actualment, només
servia com a suport on penjar banderes catalanes i
estelades. Aquesta construcció, però, va ser alçada
com a vèrtex geodèsic, un senyal que ajuda a ela·
borar mapes topogràfics a escala. La Generalitat
ha aprovat l’enderroc amb la condició que l’Ajun·
tament conservi part de l’estructura com a record
simbòlic de l’antiga existència de la construcció.
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La campanya dels
escuts solidaris
impulsada per la
Policia Local de
Caldes recapta
400.000 €!
La campanya contra el càncer infantil #PelsVa·
lents ja ha arribat a la suma de 400.000 € recaptats
per l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Si el
passat juliol es feia el lliurament simbòlic del taló
de 350.000 € a Caldes de Malavella, recentment
s’ha celebrat la nova fita des de l’Ajuntament de
Cambrils.
Per aconseguir recaptar diners s’han venut escuts
solidaris i braçalets, s’han organitzat actes benè·
fics, calendaris o curses populars. A més, des de
principis d’estiu també es poden comprar masca·
retes solidàries de tipus FFP2 i aquest Nadal han
sortit les noves neules solidàries de Sirvent.
A més, el passat 24 de desembre la campanya va
rebre una donació de 40.000 € en joguines per
estrenar, les quals es van fer arribar a l’Hospital
Sant Joan de Déu i a la Creu Roja, per a repartir
als nens i nenes que més ho necessiten.
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S’incorpora a
l’Ajuntament
un agent TIC
que ajudarà
als ciutadans a
presentar tràmits
electrònics
El desembre es va incorporar a l’Ajuntament una
figura d’agent TIC que ajudarà als ciutadans amb
els tràmits electrònics de qualsevol Administra·
ció o Organisme.
Aquest suport gratuït al ciutadà està previst que
comenci el dilluns 11 de gener a la sala que hi ha
al costat del pati de l’Ajuntament. Els seus horaris
d’atenció seran de dilluns a divendres de 9 a 14 h
fins a principis de setembre 2021.
Per a poder disposar del suport de l’agent TIC
per a presentar qualsevol gestió electrònica cal·
drà demanar cita prèvia a: agent.telematic.cal·
des@gmail.com o bé al telèfon 651654259.
Aquesta acció s’emmarca dins del Programa Tre·
ball i Formació extraordinari per la COVID19 al
qual s’ha adherit l’Ajuntament de Caldes mitjan·
çant un conveni de col·laboració amb el Consell
Comarcal de la Selva. El programa té per objectiu
empoderar a la ciutadania, en especial a la gent
gran i els col·lectius més vulnerables, en l’ús de
les eines digitals per minorar el risc de contagi i,
reforçar les capacitats estratègiques en l’àmbit lo·
cal pel que fa a la implementació de mesures de
protecció col·lectiva de la societat.
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La màgia del
Nadal arriba a
Caldes
El dissabte 12 de desembre va arribar el Nadal a
Caldes de Malavella amb motiu del tradicional
Mercat de Nadal. Es va poder gaudir de diverses
parades d’artesans i d’entitats locals. A la tarda
els nens i nenes de Caldes van poder participar
en el Taller de decoració de bastons a la plaça de
l’Església i el Caga tió solidari a la Terrasseta del
Casino Municipal.

C A L E N D A R I D ’A J U T S S O C I A L S

Ajuts d’urgència social: durant tot l’any
Reforç socioeducatiu de secundària: durant tot l’any
Centre de dia: durant tot l’any

T ’A J U D E M A F E R T R À M I T S
ELECTRÒNICS!

Has de presentar un tràmit electrònic o fer alguna gestió
online en alguna Administració o Organisme i no saps
per on començar?
Has de demanar (per exemple) una prestació al SEPE ,
un certificat, demanar hora al metge o un certificat, presentar una instància a l’Ajuntament o bé donar-te d’alta
a l’IdCat Mòbil i no saps com fer-ho? Nosaltres t’ajudem
en la seva tramitació!
Demana cita prèvia a agent.telematic.caldes@gmail.
com o bé al telèfon 651654259. (també WhatsApp).
Els horaris d’atenció són cada dia de 9 a 14 h a l’Ajuntament de Caldes de Malavella (entrada pel Pati de Cal
Ferrer – Plaça de l’Ajuntament).
RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
P O R TA A P O R TA

El Servei de Recollida de Voluminosos es fa el darrer
dimecres i segon dimecres de cada mes. Cal prèvia sol·
licitud a Nora (872 012 018). Es pot sol·licitar fins a les
17:30 del dia abans. Hi ha un límit de 25 sol·licituds a
cada servei, en cas de sobre passar les sol·licituds s’hauran d’esperar fins a la propera recollida.
HORARI DE LA DEIXALLERIA

Del 16 de setembre al 15 de juny: Matins: De dimarts a
dissabte de 10 a 13 h. Tardes: Dilluns, dimarts, dimecres
i divendres de 15 a 18 h.

N E C E S S I T E S F E R U N A C O N S U LTA
AL CAP?

Si necessites anar al CAP, si no saps com contactar-hi,
si vols fer una eConsulta... tingues present que s’ha eliminat la possibilitat de demanar cita per Internet. En lloc
d’això s’ha establert una via de comunicació amb el CAP
perquè els metges es posin en contacte amb tu. Cal que
entris a www.ias.cat, Aneu a “Demaneu hora de visita al
CAP” i introduïu el vostre CIP. Al requadre podeu afegir una explicació general del què necessites. Si teniu
hora presencial arribeu a l’hora, no abans; el pacient hi
ha d’anar sol (menors o persones amb dificultat de mobilitat o amb demència poden anar acompanyats); respecteu la distància de seguretat; porteu mascareta quirúrgica i renteu-vos bé les mans.
V I S I TA L’ E S PA I A Q U A E

L’Espai Aquae estarà obert d’octubre a maig de dimecres a dissabte de 10 a 13 h i de 17 a 19 h i els diumenges
i festius de 10 a 13 h . De juny a setembre l’espai obrirà
de dimecres a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h i
els dissabtes, diumenges i festius de 10 a 13 h. L’entrada
té un cost de 3€, i la reduïda de 2€ (mainada de 6 a 12
anys, amb Carnet Jove, jubilats o grups de més de 15
persones). També s’ofereixen visites i propostes combinades per a grups escolars de visites al ventre i tallers
didàctics.
E S TA B L I M E N T S Q U E O F E R E I X E N
S E RV E I P E R E M P O R TA R

Consulta a la pàgina web de l’Ajuntament el llistat d’establiments de Caldes de Malavella que ofereixen servei
per emportar i/o servei a domicili. Ara més que mai cal
potenciar el comerç local, comprem a Caldes, #jocomproaCaldes.

S E RV E I D ’ O R I E N TAC I Ó L A B O R A L
DE CALDES

Podeu demanar cita prèvia a solc@caldesdemalavella.
cat o bé als telèfons 972 480 103 (Oficina de Turisme)
o al 972 480 266 (Espai Jove). Les entrevistes es realitzen a l’Espai Jove “Ca la Romana” tots els dimecres
de 9:30 a 13:30 h .
SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES

Els dimarts, dos cops al mes, a l’Ajuntament de Caldes
hi ha disponible el Servei de Creació d’Empreses. Cal
demanar cita prèvia al 972 48 01 03 (Oficina de Turisme) o bé a promocioeconomica@caldesdemalavella.
cat
BÚSTIA REIAL

Trobareu una Bústia Reial on deixar les vostres cartes
als Tres Reis d’Orient a l’Espai Aquae, fins al diumenge
3 de Gener. Podeu trobar la carta als Reis a les llibreries (Solés i Tau), als col·legis Sant Esteve i La Benaula, a
la Llar d’infants “Ninots” i a la Biblioteca municipal.
Recordeu d’escriure-hi el vostre nom i l’adreça exacta
a les cartes que feu arribar als Reis, amb la finalitat que
Ses Majestats us puguin respondre. Els que viviu a les
urbanitzacions recordeu d’anotar el número de bústia.

ARRIBADA DELS TRES REIS EN
STREAMING

L’arribada de Ses Majestats es podrà seguir en temps
real des dels canals oficials de l’Ajuntament de Caldes,
properament es donarà més informació pels mateixos
canals.

E L S

PA RT I TS

O P I N E N

Enfilem el final del 2020 amb un regust agredolç.
Ha estat un any dur per tothom en el qual ens ha
tocat ser forts, donar el millor de nosaltres i mostrar
el nostre compromís amb els veïns i veïnes de Caldes. Ara ens arriben unes dates assenyalades amb
les fetes nadalenques i de cap d’any. Són festes que
sempre són motiu de joia i felicitat, per gaudir-ne
amb família i amics, però aquest any hem de ser
més prudents que mai. Hem de tenir molt presents
les mesures restrictives de la Covid per evitar una
tercera onada.
Caldes de Malavella és un poble que mai s’atura i
sempre és ple d’activitats. Tot i que ara hem hagut de
ralentir a la força l’activitat, volem donar les gràcies
a totes les entitats que segueixen treballant de valent
pel poble. També volem agrair a totes les persones,
que d’una manera o una altra, estan ajudant. És ara,
en aquests moments, que hem de mostrar-nos més
resilients i que tothom doni exemple de respecte i
bon veïnatge.
Aprofitem tots plegats aquest temps difícils de confinament per conèixer més encara el nostre poble,
feu el turista per Caldes o exploreu les rutes que
se’ns proposen dins del municipi.
Des de Junts per Caldes us volem desitjar que passeu
unes festes nadalenques càlides i segures en companyia de qui més us estimeu.
Bones festes!
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Hi ha decisions que determinen com serà el nostre futur, el futur del nostre poble i el de tots els
veïns i veïnes que en formem part. I ara, quan vivim una greu crisi, no només sanitària i econòmica, sinó també social, necessitem més que mai ser
valents i solidaris, no podem deixar ningú enrere. I
des del món local, de nou, toca treballar. Som els
que estem més a prop de les persones, de cadascú
de vosaltres.
Hem vist com aquests darrers mesos cada cop hi ha
més famílies que necessiten ajuda. Ara és el moment de posar tots els recursos al servei dels que
més estan patint, ajudant-los en les seves necessitats més bàsiques: amb ajuts directes al consum i
a l’habitatge. I ho hem de tenir molt en compte en
els pressupostos municipals de l’any que ve. Creiem
que ara no és moment de grans inversions ni d’obres
noves, com la recent licitació de l’arranjament de
la rotonda de la carretera de Llagostera, unes obres
que estaven pressupostades per 75.000€, i que ja en
el seu dia ens va semblar un disbarat.
Ara és el moment de ser agosarats, de posar tots
els nostres recursos, endeutant-nos si cal, perquè
ens puguem recuperar totes i tots. Hem de tenir
un pressupost municipal al servei del poble, els
romanents i estalvis que hem aconseguit s’han de
posar a la nostra disposició per fer polítiques socials, de recuperació econòmica i de dinamització cultural.
Ara és el moment d’estar al costat de les persones.
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S’acaba aquest 2020 marcat per la pandèmia que a
causat una crisi sanitària, econòmica i social sense
precedents. Des de l’ajuntament hem anat repetint
que ajudarem en tot el que es pugui però, des del
nostre punt de vista, no s’està fent prou. Fa un mes
celebrarem un ple extraordinari per a congelar les
taxes. Això es ven com una gran mesura per ajudar
a empreses i famílies però ens deixem de dir que fa
menys d’un any moltes d’aquestes taxes (escombraries, contribució, impost de circulació...) es van
apujar en percentatges que feia molts anys que no
veiem.
Quan mostrem la nostra disconformitat i proposem altres mesures ens diuen que fem demagògia i
que els diners han de sortir d’algun lloc. Nosaltres
creiem que cal ser imaginatius, cal estalviar d’altres partides i aparcar projectes que en aquests moments no tenen cap sentit i, sobretot, cal escoltar
tothom cosa que no estan gens acostumats a fer.
Des de SOM Caldes no deixarem d’oferir-nos per a
col·laborar en tot allò que faci falta.
Per acabar us volem demanar molta responsabilitat en aquests temps difícils, la lluita contra el virus
és responsabilitat de tots, així mateix desitjar-vos
unes bones festes i que el 2021 sigui molt millor
que aquest 2020.
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S’apropa el Nadal. I aquest serà un Nadal molt di·
fícil per moltes famílies. Algunes perquè en aquest
any han perdut algun ésser estimat i d’altres per·
què aquesta pandèmia ha acabat amb la seva eco·
nomia familiar, i també famílies que no es podran
retrobar en aquestes dates, després de mesos molt
complicats. A totes elles des del nostre grup els vo·
lem enviar el nostre escalf i el nostre recolzament.
Però com no ens volem quedar només en paraules
buides estem treballant en polítiques de recupera·
ció econòmica i d’ocupació de manera concertada
amb els agents econòmics i socials del territori, al·
hora que portem a terme mesures de caire social
en dos àmbits que són fonamentals l’habitatge (des
de l’ajuntament s’acaba d’adquirir el primer pis per
polítiques socials) i en la dignitat dels usuaris de
benestar social treballant transversalment en el
treball social, de salut i d’inserció laboral, que cre·
iem que és el que és necessita en aquest àmbit.
En aquest any que acaba tant difícil per a tothom
volem agrair la feina feta al personal de l’Ajunta·
ment, a la Policia per haver estat en tot moment,
als voluntaris de Protecció Civil per arribar on cap
altre arribava, als voluntaris de Càritas, al perso·
nal de neteja de les instal·lacions, i també a tots els
ciutadans i entitats de Caldes que han mostrat la
seva responsabilitat davant la situació de greu crisi
sanitària. Moltes gràcies a tots i Bon Nadal i Feliç
Any Nou 2021.
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Llegamos a diciembre y las consecuencias de la
pandemia siguen ahí. Estamos peor que en marzo
y el Gobierno central sigue inamovible y sin solu·
ciones. Es incongruente permanecer en casa bajo
toque de queda pero poder ir a trabajar enlata·
dos en metros y trenes. Desde los ayuntamientos
pedimos ese superávit secuestrado por el Gobier·
no para ayudar a pymes autónomos y gente nece·
sitada.
Un mísero 20% no es suficiente. Si los ciudadanos
nos tenemos que sacrificar también lo debe hacer
el Gobierno central en pro de la población. Aun·
que sean tiempos difíciles desde ciudadanos les
queremos desear lo mejor en estas fechas.
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