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El dilluns 30 de maig es va 
celebrar una sessió plenària 
ordinària a l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella en què 
va destacar l’aprovació per 
unanimitat de què es cons·
titueixi de manera urgent la 
comissió informativa de ter·
ritori com a comissió d’estu·
di del “PP01 Porta de la Vila”. 
 
L’objectiu d’aquesta comis·
sió d’estudi és analitzar la 

modificació puntual dels 
Plans d’ordenació urbanís·
tica municipal (POUM) i la 
suspensió provisional de lli·
cències en aquest sector. Així 
doncs, l’Ajuntament pretenia 
aturar la llicència que va de·
manar una empresa privada 
per construir un aparcament 
de camions, punt que es va 
aprovar, de manera provi·
sional, en un ple extraordi·
nari celebrat posteriorment. 

El Ple de Caldes de Malavella 
acorda l’estudi per aturar 
l’aparcament de camions a 
l’entrada del municipi
L’ordre del dia del ple del 
mes de maig també va 
contemplar altres punts 
com són l’aprovació del 
calendari de festes locals 
i l’ordenança reguladora 
dels habitatges d’ús turís·
tic.
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Es restaura el 
cobert de Sant 
Maurici
Es tracta de l’enderroc i rehabilitació del 
cobert de l’edifici annex a l’església que 
estava en desús pel seu mal estat de 
conservació.    

Al costat de l’ermita de Sant 
Maurici s’hi troba una edifi·
cació que fins ara es trobava 
en mal estat. Gràcies a les 
obres de millora i rehabili·
tació de l’espai s’ha habili·
tat un equipament que pot 
servir com a magatzem, en·
tre d’altres. Les actuacions 
acomplertes consisteixen en 
l’enderroc d’una barbacoa 
interior, el rebaix i formació 
d’un paviment de formigó, 
la consolidació/reparació 
dels murs de pedra exis·
tents, la formació de la nova 
coberta, la col·locació d’una 
porta de tancament, la instal·

lació necessària de submi·
nistrament elèctric, així com 
una mínima instal·lació d’en·
llumenat i previsions per a 
futures instal·lacions d’aigua 
i desguàs. 
 
Cal tenir en compte que 
l’edificació existent data del 
segle XIX i que, per tant, ha 
estat rellevant que la rehabi·
litació mantingués l’estètica i 
essència de l’edifici i el pa·
ratge. 
 
Ja fa unes setmanes que 
l’empresa Fàbregas Immo·
bles SL ha finalitzat la reha·

bilitació del cobert. Es tracta 
d’una obra de millora d’un 
import de 31.685,11 € IVA 
inclòs. La direcció de l’obra 
va a càrrec de l’arquitecte 
Raül Sànchez. 
 
Per a l’alcalde, Salvador Ba·
lliu: “aquest edifici, que es 
troba al paratge de Sant 
Maurici, es trobava en desús 
i en mal estat de conserva·
ció. Amb aquestes millores 
hem fet una rentada de cara 
en un espai emblemàtic del 
poble i que acull cada se·
tembre el tradicional aplec 
de Sant Maurici”. 

Cobert de Sant MauriciPle de maig

L’alcalde, Salvador Balliu, va 
defensar que “l’Ajuntament 
treballarà per evitar la cons·
trucció de l’aparcament de 
camions, ja que no és la vo·
luntat de l’equip de govern 
ni els veïns del municipi”. 
Tots els grups de l’oposició, 
promotors inicials de la mo·
ció, es van mostrar d’acord 
en crear la comissió i activar 
tots els mecanismes neces·
saris per tal de no fer efectiu 
l’aparcament.
 

L’Ajuntament treballarà 
per evitar la construcció 
de l’aparcament de cami-
ons, ja que no és la volun-
tat de l’equip de govern ni 
els veïns del municipi.

ALCALDE

Salvador Balliu

El ple també va tractar dife·
rents punts com és el cas de 
prorrogar la delegació de la 
gestió del servei de men·
jador de la llar d’infants Els 
Ninots al Consell Comarcal 
de la Selva, ja que aquest 
enguany finalitza el conveni 
aprovat el 2019. 

Alhora es va aprovar el ca·
lendari de festes locals pel 
proper any 2023, en aquest 
sentit, el dilluns 7 d’agost 
serà festiu a Caldes de Ma·
lavella amb motiu de la ce·
lebració de la Festa Major, 
igualment ho serà el dimarts 

22 de setembre per la festi·
vitat de Sant Maurici.
 
Tots els grups municipals 
també van aprovar el regla·
ment d’organització i funci·
onament de l’emissora mu·
nicipal de ràdio Caldes FM. 
Així mateix, es va aprovar 
definitivament i per unani·
mitat l’ordenança regulado·
ra dels habitatges d’ús turís·
tic de Caldes de Malavella, 
ja tractada en el ple ordinari 
del 31 de gener. Aquesta 
normativa té la finalitat de 
regular les obligacions dels 
propietaris i les empreses 
gestores dels habitatges tu·
rístics del municipi pel que 
fa a la comunicació prèvia 
de l’activitat a l’Ajuntament 
i el compliment de les obli·
gacions que aquestes per·
sones hauran d’assumir. 
Per al regidor de Turisme, 
Sergi Mir, “l’ús turístic dels 
habitatges a Caldes de Ma·
lavella està permès, però a 
vegades entra en contra·

dicció amb l’ús residencial, 
ja que els turistes destorben 
als veïns. Arran d’aquest fet, 
vam començar a estudiar la 
implementació d’una nor·
mativa que evités aquesta 
situació”. El regidor ha afe·
git que “finalment, s’està 
donant una eina a la poli·
cia perquè pugui actuar en 
aquestes situacions”.

L‘ús turístic dels habitat-
ges a Caldes de Malavella 
està permès, però a ve-
gades entra en contradic-
ció amb l’ús residencial, ja 
que els turistes destorben 
als veïns. Arran d’aquest 
fet, vam començar a es-
tudiar la implementació 
d’una normativa que evi-
tés aquesta situació

REGIDOR DE TURISME

Sergi Mir

Amb aquestes millores 
hem fet una rentada de 
cara en un espai emble-
màtic del poble i que 
acull cada setembre el 
tradicional aplec de Sant 
Maurici

ALCALDE

Salvador Balliu
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voluntat d’anar més enllà 
d’una marca turística, ja que 
a banda d’assolir les fites es·
tablertes en l’àmbit turístic, 
aquest espot vol sobrepas·
sar els objectius tot buscant 
assentar una marca de ciutat 
completament nova que 
contingui tot l’esperit de 
Caldes de Malavella.

És per això que es va pre·
sentar el projecte a les en·
titats del poble, perquè la 
voluntat és que el concepte 
esdevingui transversal tot 
passant per àrees com l’es·
port, la cultura, el comerç, 
etc.

La nova campanya consis·
teix en diferents vídeos, 
amb un espot principal, i 
una landing page que redi·
recciona sis segments turís·
tics diferents.

Després d’haver analitzat les 
afluències i tendències del 

mercat de proximitat (cata·
là i del sud de França), s’ha 
arribat a la conclusió que la 
campanya cal que es diri·
geixi a sis públics objectius 
diferents: família, escoles, 
sènior (majors de 70 anys), 
grups de dones majors 
de 55 anys, parelles joves i 
grups d’amics.

Actualment, hi ha un vídeo 
principal, seguit d’un per a 

cada target de 20 segons 
que mostra l’oferta pensada 
per cada segment, en coor·
dinació amb el sector privat.

De fet, el proper pas és una 
reunió de treball amb el 
sector turístic privat amb la 
voluntat de crear una tau·
la de turisme i treballar les 
diferents propostes que es 
poden oferir.

Per al regidor de turisme, 
Sergi Mir: “fa temps que 
estem treballant en aquesta 
proposta. Ja teníem iden·
tificats els diferents seg·
ments de mercat, però ens 
calia acabar de definir una 
proposta clara. Creiem que 
la cooperació, tant amb les 
entitats del poble com amb 
el sector privat, són claus 
per assolir l’objectiu comu·
nicatiu que uneix, no no·
més tota l’oferta que tenim 
a Caldes, també els senti·
ments i el caràcter autèntic 
que ens fan diferents com 
a vila.”

El dilluns 7 de juliol es va 
presentar a la sala de plens 
de l’Ajuntament el projecte 
de la nova marca turística 
que porta per nom “Surt de 
dins”. Les entitats i el sector 
turístic van poder conèixer 
tota la campanya publicità·
ria i els objectius de la ma·
teixa. El concepte creatiu 
de la campanya es basa en 
la metàfora de les aigües 
termals i els sentiments, en·
tesos com dos conceptes 
purs, terapèutics i que sur·
ten de dins aportant ben·
estar quan els rebem. Amb 
només tres paraules s’unei·
xen el patrimoni, el senti·

ment de pertinença, tota la 
història, personalitat i estil 
de vida que defineixen la 
vila caldenca.

Aquest clam, però té la 

“Surt de dins” és la nova marca 
de ciutat de Caldes de Malavella

Campanya “Surt de dins” Campanya “Surt de dins”

El concepte creatiu de la 
campanya es basa en la 
metàfora de les aigües 
termals i els sentiments, 
entesos com dos concep-
tes purs, terapèutics i que 
surten de dins aportant 
benestar quan els rebem.

La nova marca es va pre·
sentar la tarda del 7 de ju·
liol a les entitats i al sector 
turístic del poble, amb la 
voluntat de construir així 
una marca transversal i 
aglutinar esforços comuni·
catius. Es té la voluntat que 
properament es pugui 
crear una taula de turisme 
per treballar amb el sec·
tor privat les ofertes turís·
tiques.
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Portes obertes a l’Escola de Música Portes obertes a l’Escola de Música

Dani Sancho: “estem molt 
satisfets i contents de po·
der veure acabada aquesta 
obra, no és només un equi·
pament que acollirà l’escola 
de música, també vol ser un 
espai que doni un plus per 
acollir activitats culturals o 
activitats educatives, tenint 
en compte la proximitat en 
aquest cas de l’escola Sant 
Esteve que hi està a tocar”.
Actualment l’Escola de Mú·
sica de Caldes de Malavella 
està composta per un cen·
tenar d’alumnes i cada any 
el nombre va en augment. 
Per a l’alcalde Salvador Ba·
lliu: “avui, 28 de juny, és un 
gran dia perquè per fi po·
dem donar resposta a una 
demanda que feia temps 
que ens demanaven els 
veïns i veïnes de Caldes. El 
nou equipament que acull 
l’escola de música i d’altres 
activitats és ja una realitat i a 
partir d’ara els alumnes de 
l’Escola de Música gaudiran 
d’un espai en condicions 
per poder estudiar música. 
A banda enriqueix el poble 
ja que ens permetrà cele·
brar·hi diferents actes cul·
turals i educatius, ubicar·hi 
l’escola d’adults, aprofitant 
les prestacions de l’edifici”.
Oficialment l’escola s’inau·
gurarà quan hi hagi tot el 
mobiliari i material a les au·
les a punt per poder·hi co·
mençar a treballar. Ara, tot i 
que les obres estan acaba·
des, s’estan ultimant detalls 
en l’adequació de l’espai 
exterior.

Les obres també han adequat 
l’entorn, incrementant places 
d’aparcament i millores d’ac·
cessibilitat. L’obra la desenvo·
lupat l’empresa Construcci·
ons Fusté S.A per un preu de 
1.193.31,14€ IVA inclòs.

LES PRESTACIONS DEL NOU 
EDIFICI
L’espai, amb una superfície 
de més de 400 m2, té una 
planta amb tres aules grans 
de 25 metres quadrats ca·
dascuna; una sala de reuni·
ons que també pot ser utilit·
zada com a classe de 20 m2; 
un despatx, un magatzem 
per a instruments i una re·
cepció; i quatre aules indivi·
duals per poder assajar.
A més, incorpora un audito·
ri de 150 m2 i capacitat per 
a més de 80 persones que 
també pot ser utilitzat com a 
sala polivalent.
Totes les aules i auditori es·
tan totalment insonoritzades 
i l’equipament està pensat 
per ser ampliat amb una 
planta superior en un futur, 
si s’escau, doblant així el 
nombre d’aules.

LA CELEBRACIÓ DE SANT PERE
El nou equipament va obrir 
les seves portes a la ciutada·
nia per primera vegada la tar·
da del 28 de juny en una jor·
nada de portes obertes que 
va començar a les 17 h i que 
es va allargar fins les 20 h. La 
obertura va estar amenitzada 
per la interpretació de peces 
per part dels alumnes de l’Es·
cola de Música. A les 20:30 h 
va començar al pati de l’esco·

la Sant Esteve el concert de la 
orquestra Maravella, que ha 
servir per celebrar la revetlla 
de Sant Pere. En el concert hi 
van participar també alum·
nes de l’Escola de Música, els 
músics Antoni Mas i Josep Vi·
lar, també es va fer un home·
natge al grup Calidae, que 
va interpretar diverses peces 
musicals. 

EL SERVEI DE L’ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA 
Des de l’Escola Municipal 
de Música es vol oferir una 
formació i educació integral 
a tots els alumnes, a través 
de la música. Així mateix, es 
vol potenciar el nivell musi·
cal i artístic de l’alumnat (pe·
tits, joves i adults) i es vol fer 
creant un vincle entre la mú·
sica els alumnes i les famí·
lies. S’ofereix, així, un Model 
d’Escola de Música creatiu, 
professional, dinàmic, inno·
vador i integrador. 
Amb la metodologia Dal·
croze, s’introdueix els con·
ceptes bàsics del llenguat·
ge musical de la manera 
més natural i creativa per 
als infants: l’experiència. Ar·
riben al coneixement a tra·
vés de l’emoció, la sensació 
corporal, la presa de consci·
ència del que “hem viscut” i 
posteriorment la seva anàlisi 
conceptual.

Feia anys que el poble de 
Caldes reclamava un espai 
on poder desenvolupar les 
activitats de l’Escola de Mú·
sica que fins ara es realitzava 
en espais itinerants. Ara que 
el nou espai està acabat es 
posa fi a aquesta problemà·
tica a més d’ampliar la flota 
d’equipaments municipals 
amb un espai polivalent per 

acollir altres activitats educa·
tives i culturals. 
Els fonaments de l’edifi·
ci, situat allà on hi havia les 
antigues cases dels mestres, 
van començar·se al juny del 
2020 i s’ha prioritzat tenir 
l’espai llest per poder co·
mençar el curs 2022·2023 
amb normalitat.
Per al regidor de cultura, 

Estem molt satisfets i 
contents de poder veu-
re acabada aquesta obra, 
no és només un equipa-
ment que acollirà l’esco-
la de música, també vol 
ser un espai que doni un 
plus per acollir activitats 
culturals o activitats edu-
catives.

REGIDOR DE CULTURA

Dani Sancho

El nou equipament que acull l’escola de música ja està 
acabat i es va poder visitar en una jornada de portes 
obertes el passat 28 de juny, coincidint amb els actes de 
la celebració de la revetlla de Sant Pere.

Jornada de portes 
obertes del nou 
edifici de l’Escola de 
Música

1.193.31,14 €
És el cost de la construcció de l’obra
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ticipació dels tres municipis. 
Això ens permet guanyar 
eficàcia policial i autopro·
tecció pels agents.” Amb tot 
ha afegit que: “estem molt 
contents de la formalització 
d’aquesta col·laboració que 
de fet ja es venia practicant 
de manera natural fa anys”.

SIGNATURA DE L’ACORD
El passat 1 d’abril es va for·
malitzar la signatura de 
l’acord per part dels alcal·
des dels tres consistoris, 
Robert Mundet, alcalde de 
Cassà de la Selva; Salvador 
Balliu, alcalde de Caldes de 
Malavella i Antoni Navar·
ro, alcalde de Llagostera. A 
l’acte hi van assistir també 
representants de la policia 
local dels tres municipis i del 
cos de Mossos d’Esquadra, 
el Sr. Jordi Martinoy Camos, 
director dels Serveis Territo·
rials d’Interior a Girona, el Sr. 
Albert Bramon, subdelegat 
del Govern de l’Estat a Gi·
rona, així com regidors i re·
gidores dels tres consistoris.

ELS MUNICIPIS IMPLICATS
Cassà de la Selva, Llagoste·
ra i Caldes de Malavella són 
els municipis signants de 

l’acord. Aquests tres muni·
cipis tenen molts trets en 
comú a més d’una extensió 
considerable, sumen gaire·
bé 180 km², els tres estan si·
tuats als extrems de les seves 
comarques i comparteixen 
alguns serveis com l’Àrea 
Bàsica de Salut o l’ensenya·
ment de secundària, on els 
alumnes de Caldes de Ma·
lavella es reparteixen als ins·
tituts de Llagostera i Cassà 
de la Selva. Així mateix, les 
tres poblacions tenen gran 
part de la població disper·
sa en veïnats rurals i en ur·
banitzacions i comparteixen 
un gran entramat de camins 
i vies verdes. És per tot això 
que el conveni represen·
ta una aposta per la millora 
tant de la capacitat i gestió 
del servei policial així com 
l’optimització dels seus re·
cursos.

UN ACORD QUE UNEIX 
ESTRATÈGIES
L’acord inclou un pla de tre·
ball conjunt, la compra uni·
ficada de material per es·
talviar recursos, així com un 
pla de formació conjunta i 
continuada que permetrà 
enfortir la relació entre el 
personal de les tres pobla·
cions i compartir els conei·
xements i experiències. Es 
preveu un catàleg de punts 
estratègics repartits pels tres 
municipis per fer controls 
de seguretat i de trànsit, així 
com un catàleg de situaci·
ons de risc o d’emergència 
que permetrà reforçar les 
actuacions amb el perso·

nal dels altres dos municipis 
sempre que sigui necessari.
A la pràctica, aquests objec·
tius ja s’estan complint al ter·
ritori amb diferents actuaci·
ons i detencions que s’han 
practicat posant de manifest 
la millora de l’efectivitat del 
cos policial per les siner·
gies creades entre els tres 
cossos policials. El redactat 
d’aquest conveni que ha 
posat d’acord als diferents 
grups polítics dels governs 
locals dels tres municipis 
ha estat possible gràcies al 
treball de les regidories de 
governació encapçalades 
per Marià Montsunyer a 
Cassà de la Selva, Sergi Mir a 
Caldes de Malavella i Antoni 
Navarro a Llagostera.

El dissabte 18 de juny es va 
realitzar un control de se·
guretat ciutadana, drogues 
i alcoholèmia a l’avinguda 
Caldes de Malavella i a la 
rotonda de la carretera Lla·
gostera, anant cap a Cassà 
de la Selva. En aquest con·
trol, que va durar fins a la 
matinada de diumenge, hi 
van participar la Unitat Ca·
nina i 3 agents de la Policia 
Local de Caldes de Mala·
vella, el vehicle d’atestats i 2 
agents de la Policia de Cassà 
de la Selva i 2 vehicles pa·
trulla i 2 agents de la Policia 

de Llagostera.
Aquest és el primer exercici 
conjunt d’ençà la formalitza·
ció del conveni de col·labo·
ració entre les tres policies 
locals.
Es tracta d’un acord pioner 
a les comarques gironines 
entre les tres policies locals 
per fer serveis
conjunts i compartir tant ma·
terial com formació. Els tres 
cossos sumen una plantilla 
de 48 efectius i donen ser·
vei a uns municipis que, en 
conjunt, superen els 27.000 
habitants.

El conveni, que culmina un 
camí engegat ara fa tres 
anys, permet millorar la co·
ordinació i, de retruc, incre·
mentar l’eficàcia dels agents 
a l’hora d’atendre emergèn·
cies, combatre delictes i dur 
a terme controls de trànsit.
Per al regidor de segure·
tat ciutadana, Sergi Mir: “un 
dels punts que recull aquest 
conveni és establir un ca·
tàleg de punts estratègics 
repartits pels tres termes 
municipals per fer controls 
de trànsit o de seguretat de 
forma conjunta i amb la par·

Es realitza el primer control 
trimunicipal fruit de l’acord 
entre les policies de Cassà de la 
Selva, Llagostera i Caldes
El control es va realitzar el dissabte 18 de juny i hi van participar efectius 
de les tres policies locals.

Seguretat ciutadana Seguretat ciutadana

Es tracta d’un acord pio-
ner a les comarques giro-
nines entre les tres poli-
cies locals per fer serveis
conjunts i compartir tant 
material com formació. 

Un dels punts que recull 
aquest conveni és establir 
un catàleg de punts estra-
tègics repartits pels tres 
termes municipals per fer 
controls de trànsit o de 
seguretat de forma con-
junta i amb la participació 
dels tres municipis. Això 
ens permet guanyar eficà-
cia policial i autoprotecció 
pels agents

REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA

Sergi Mir
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Els partits opinen

Les darreres setmanes el neguit més important de Caldes ha estat el projecte per fer un aparcament de camions a la zona industrial de 
l’antiga planta de Butano. L’opinió de tots els grups polítics i de la ciutadania expressada en el darrer ple és ben clara, a la gran majoria no 
li agrada i no ho vol. A nosaltres ens agrada? No, no ens agrada. Ho hem dit fins ara, ho vam mantenir en el Ple i ho continuem dient ara. 
Siguem clars, l’Ajuntament, d’acord amb la llei, està obligat a tramitar sempre les llicències, agradin o no, per no incórrer en il·legalitats. 
Dit això ara ens trobem en un nou escenari. Havent escoltat la voluntat de la gent de Caldes, en el darrer ple els representants polítics 
vam prendre l’acord per unanimitat d’estudiar la millor manera perquè l’aparcament de camions no es faci. Escoltar i fer. Ara tocar fer i cal 
que tothom conegui que aturar aquesta llicència pot comportar que l’Ajuntament hagi d’indemnitzar a l’empresa promotora. Aquesta és 
una decisió importantíssima que cal prendre i explicar per la gravetat de les conseqüències. Per aquest motiu des de l’equip de govern 
s’ha demanat un informe jurídic que estudiï els efectes legals de la suspensió de la llicència. Des de la responsabilitat d’estar al govern, 
Junts per Caldes treballa per fer realitat el que la gent de Caldes ens ha demanat, que no es faci l’aparcament de camions. 
I la feina no s’atura. Hem celebrat recentment la cloenda esportiva amb un sopar per 700 persones amb totes les entitats i clubs espor·
tius, els reconeixements a esportistes. Arriben també els Glopets d’Estiu, les visites teatralitzades i ja estem a la recta final de la preparació 
de la Festa Major. 
Un altre assumpte molt important són les darreres notícies sobre la possibilitat que es faci al PGA Catalunya el torneig més importat del 
món, la Ryder Cup. Aquest esdeveniment és d’una importància formidable per Caldes de Malavella, la Costa Brava i Catalunya com a 
destí de turisme de qualitat. Per això, fa temps que estem fent feina intensament amb el Golf, la Generalitat i diferents agents per fer·ho 
realitat. Continuem treballant. 

En el passat ple ordinari del mes de maig els temes més destacats van ser el projecte de la Biblioteca i el projecte sobre 
l’aparcament de camions. Sobre la Biblioteca, el nostre grup va presentar una moció expressant la necessitat d’ampliar l’espai 
existent, però la preocupació sobre el cost faraònic del projecte que condicionarà els pressupostos futurs del municipi i, 
amb la incertesa sobre si l’augment de les despeses de manteniment anirà en detriment del pressupost cultural. Sembla que 
s’aposta més per a la gran obra, sense tenir clar un projecte d’activitats culturals pel municipi.

Sobre el projecte de l’aparcament, l’oposició en bloc vam presentar una a moció expressant la nostra opinió al respecte i 
proposant una moció del POUM per regular el tipus d’activitats permeses, adequades a la vila termal de Caldes, i apostant 
per un ús municipal del brollador termal. Volem agrair la participació ciutadana, que potser va ser el factor clau perquè 
l’equip de govern aprovés aquesta moció, quan portava setmanes dient que no hi podien fer res.
Finalment van fer un prec per la instal·lació d’un semàfor per persones invidents, per facilitar·los l’accés al nucli, i sobre les 
intencions de l’equip de govern per millorar la seguretat en els accessos a la zona esportiva.
Al costat de la gent, així és la nostra manera d’entendre la política.

En relació amb la polèmica del pàrquing de camions, volem dir·vos que el que es va aprovar al ple de maig gràcies a la pressió 
veïnal és un primer pas per aconseguir que es pari un projecte que considerem perjudicial per als interessos del municipi. Tot 
i així, això no s’acaba aquí, ara ve la gran feina de treballar perquè l’alternativa sigui avantatjosa per al municipi i no només per 
a uns usos privats. Cal estar·hi ben atents perquè hi ha molts interessos sobre la taula i ja veieu com JuntsXCaldes és capaç de 
canviar el seu discurs en un moment.
Un altre cop denunciem la falta de voluntat que les opinions de l’oposició siguin conegudes per tothom a través dels mitjans 
de comunicació locals. Això va quedar ben clar en el ple de març quan vam presentar una moció per a regular·hi la participació 
de tots els grups polítics. La resposta va venir a ser una altra vegada: “com que nosaltres governem, fem el que creiem”. En veu·
re que respecten tan poc les ordenances quan no els convenen, hem hagut de demanar un informe jurídic per tal d’aclarir·ho 
i, com no podia ser d’altra manera, aquest ve a dir que l’equip de govern no està actuant correctament. Tot i així, no n’han fet 
cap cas i continuen a la seva. D’altra banda, presentàvem una proposta per crear un Consell de Salut i una vegada més ens van 
venir a dir que tot es feia molt ben fet i que vèiem problemes on no n’hi havia.
Una mostra més de les maneres de fer de qui mana va ser el ple de gener, on ens van proposar una moció en contra de la mina 
d’Osor. La moció va ser aprovada per unanimitat, però la sorpresa va ser quan vam veure que gran part era una còpia literal 
d’una que nosaltres havíem presentat en el ple anterior i que ens havien rebutjat. Després diuen que nosaltres som els del NO?

Els partits opinen

Tenim les properes eleccions municipals a tocar... Alguns ja tenen la campanya electoral feta, sobretot, per a aquella part de 
la població que no té massa bona memòria. És important fer repàs, de forma individual, dels problemes que presenten les 
persones, famílies i grups i anar descartant aquells casos que s’ha donat solució, tant a nivell individual o col·lectiu.
És evident que aquells a qui els agrada el formatge (i no exigeixen qualitat) es mostraran agraïts amb qualsevol tros que 
se’ls doni (fins i tot si és caducat). Però aquells que tenen més criteri i no creuen en els obsequis, segurament ho analitzaran 
amb molta més profunditat. I veuran com el gat engreixa els ratolins per cruspir·se’ls quan estiguin ben distrets... una foto, 
una abraçada, un piscolabis.
Des d’aquest grup creiem que no s’està governant per a tot el municipi, ni per a totes les persones i famílies. La gran quan·
titat de diners recollits del mannà (camp de golf) s’esgota i hi ha necessitats importants per resoldre que cal donar solució.
Mireu el programa electoral de CiU.

Desde nuestro Grupo y como regidor, os damos las gracias a todos los grupos políticos por haber estado de acuerdo y 
por unanimidad en una decisión tan importante y necesaria para nuestro municipio, con la ayuda de una gran mayoría de 
caldenses y caldensas en el rechazo al parking de camiones en los terrenos llamados de la Repsol Butano para dedicarlos a 
actividades más idóneas para nuestro Caldes de Malavella, como zonas turísticas, de ocio, balneario, restaurantes, hoteles o 
zonas de energías renovables, entre otros, ya que nuestro municipio goza de esos grandes privilegios y la suerte de contar 
con una gran cantidad de agua de boca de la mejor calidad del país y con esas aguas termo medicinales, al igual con zonas 
de recreo y muy boscosas de árboles centenarios muy accesibles por su planicie geográfica.
Queremos que nuestro municipio sea punto referente a Europa y al mundo por su diversidad de ocio, turístico y descanso. 
En una naturaleza a pocos kilómetros de la ciudad de Girona y las grandes playas de nuestra Costa Brava, a no más de 15 a 
20 kilómetros.
Desde nuestro Ayuntamiento os pedimos vuestra colaboración en la movilización para poder conseguir todo aquello tan 
necesario para nuestro municipio y recuperar el bienestar y mejor calidad de vida para todos.

Desde este pequeño artículo os damos las gracias por vuestra gran asistencia al pleno del pasado 25 de mayor.

¡OS DESEO UNAS MUY BUENAS VACACIONES OS ESPERO A TODOS EN LA FIESTA MAYOR Y ANTE TODO EN SEPTIEMBRE!

En aquesta edició no hi ha text del partit PSC Caldes perquè no ha arribat l’escrit per poder·lo publicar. Disculpin les molèsties.

Carmelo Vico
Regidor no adscrit



L’Hospital Sant Joan de Déu, 
d’Esplugues de Llobregat, 
inaugurava el dijous 16 de 
juny el Pediatric Cancer Cen·
ter Barcelona (PCCB), un edifi·
ci de 14.000 metres quadrats 
que permetrà incrementar un 
35% el nombre d’infants ate·
sos. Si fins ara l’hospital podia 
acollir uns 300 casos nous 
cada any, ara permetrà aten·
dre’n fins a 400, situant·se en 
primer lloc a nivell estatal i se·
gon a escala europea. L’espai 
es dota d’habitacions indivi·
dualitzades i zones per a fa·
miliars, amb comoditats i am·
plitud depenent de l’estada 
prevista dels menuts al cen·
tre, així com unes habitacions 
per als pacients de pal·liatius i 
quiròfans per fer l’estada més 
còmoda per a malalts i acom·
panyants i fer més amable 
l’entorn on es troben.

El nou edifici se situa just a 
tocar de la resta del conjunt 
hospitalari de Sant Joan de 
Déu, i connecten ja sigui a 

través del carrer com per una 
passera elevada i de vidre. El 
projecte per aixecar·lo es va 
iniciar el 2017 amb una cam·
panya per recaptar fons, i 
que va aconseguir reunir 30 
milions d’euros, als quals s’hi 
van afegir 7 d’addicionals en 
una segona fase de la cam·
panya a partir de l’aportació 
que un total de 15 donants, 
fundadors, empreses i par·
ticulars van fer. En aquest 
sufragament del cost també 
hi ha tingut una important 
aportació solidària la campa·
nya “Pels Valents” amb una 

donació total de 600.000 
euros. D’aquests, cal desta·
car que més 100.000 euros 
s’han recaptat a Caldes de 
Malavella, segons informa la 
Policia Local del municipi.

Segueix-nos!

@AjCaldesMalavella @ajuntamentdecaldes@AjCMalavella comunicacio@caldesdemalavella.cat

El Pediatric Cancer Center 
Barcelona ja és una realitat 
amb més de 100.000 euros de 
solidaritat caldenca
Dels 37 milions d’euros que ha costat el nou centre · el 100% amb donatius ·, 600.000 
euros han estat aportats per la campanya Pels Valents i d’aquests, més de 100.000 
han estat recaptats a Caldes de Malavella. 

Seguretat

Un edifici de 14.000 me-
tres quadrats que per-
metrà incrementar un 
35% el nombre d’infants 
atesos. 


