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Se signa el conveni per 
fer realitat la rotonda a 
l’entrada de Caldes de 
Malavella

El passat dilluns 13 de febrer va signar-se 
el conveni de col·laboració per a l’impuls 
de l’obra. La signatura s’ha fet a la Sala de 
Plens amb l’Hble Juli Fernández, conseller 
de Territori. Els treballs començaran el març 
i comptaran amb un pressupost d’1,1MEUR.



L’alcalde Salvador Balliu va signar amb el con-
seller de Territori, Juli Fernàndez el conveni 
de col·laboració per a la construcció d’una 
rotonda que permetrà millorar l’accessibilitat 
i la seguretat a la GI-673 al seu pas per Caldes 
de Malavella el passat 13 de febrer al matí. 
Els treballs tindran un pressupost d’1,1 MEUR 
i començaran el mes que ve, amb un termini 
d’execució de sis mesos. 

L’alcalde, Salvador Balliu, ha explicat que: 
“aquestes obres feia molt temps que les de-
manaven, no només els veïns i veïnes del Llac 
del Cigne, sino tots els habitants de Caldes. 
Cal tenir present que aquest punt on es farà la 
rotonda és també el punt d’entrada al muni-
cipi i sempre hi ha molt moviment. Per evitar 
accidents es farà aquesta rotonda que per-
metrà dignificar l’entrada al Llac del Cigne, 
a Can Solà i al nucli, que serà més segura”. A 
banda ha explicat que: “la Generalitat ha pre-
parat un projecte molt prometedor amb vo-
reres amples, esperem que aquestes obres 
comencin ben aviat”. 

“Amb aquesta intervenció, la urbanització del 
Llac del Cigne i Caldes de Malavella tindran 
uns accessos millors”, ha assenyalat el conse-
ller. El titular de Territori ha emmarcat aquesta 
obra en les actuacions del Govern en matèria 
de carreteres: “les intervencions a la xarxa vi-
ària del Govern persegueixen dos objectius 
principals: la seguretat i fer més fluid el trànsit”.



En concret, les obres consistiran en la cons-
trucció d’una nova rotonda i un vial d’accés a 
la urbanització el Llac del Cigne per a millo-
rar la seguretat i la canalització del trànsit en 
aquest entorn, per on circulen 8.200 vehicles 
diaris. Aquesta rotonda substituirà l’actual en-
creuament en forma de T situat al quilòmetre 
2,4, que enllaça amb l’accés a la deixalleria 
municipal i la urbanització Can Solà Gros. El 
nou giratori tindrà un diàmetre de 50 metres. 

D’aquesta manera, l’actuació, a més d’afavo-
rir la seguretat viària, proporcionarà una ma-
jor permeabilitat a la carretera, ja que l’obra 
incorporarà els passos de vianants i els trams 
de vorera necessaris per a garantir el pas del 
veïnat dels dos nuclis situats a banda i banda 
de la GI-673. Així mateix, s’adaptarà la xarxa 
de drenatge i d’enllumenat existents

El conveni formalitzat estableix que el Depar-
tament de Territori finançarà i executarà les 
obres i l’Ajuntament de Caldes de Malavella 
assumirà el nou vial que es construirà des de 
la nova rotonda fins al carrer de Llevant de la 
urbanització.



El pressupost pel 2023 
augmenta la partida per 
a ajudes humanitàries 
passant de 4.600€ a 
30.000€
El pressupost aprovat ascendeix a 
10.115.052,52€. Entre d’altres en destaca que 
no s’han augmentat ni impostos ni taxes.

El 30 de gener va aprovar-se per majoria ab-
soluta (Junts, PSC i regidor no adscrit Carme-
lo Vico) el pressupost municipal per a l’exer-
cici 2023.



La regidora d’hisenda, Àngela Frigolé, va 
explicar que: “els pressupostos que presen-
tem cerquen l’eficiència i eficàcia municipal. 
Hem tingut en compte la crisi post Covid, la 
pujada del cost de l’energia i és per tot ple-
gat que s’ha treballat un pressupost per estar 
al costat de les persones i les empreses”.
En aquest sentit un dels principals punts que 
poden destacar-se del pressupost presen-
tat és que s’ha augmentat la partida destina-
da a ajuts humanitaris, passant de 4.600€ a 
30.000€. També s’ha augmentat en 2000€ la 
partida destinada a Càritas, que ha passat de 
disposar de 16.000€ a 18.000€.
A banda hi ha un augment de les despeses 
de personal, ja que els sous s’han vist incre-
mentats, respecte el pressupost anterior, un 
5,37%.
Pel que fa el capítol dos, relatiu a l’import 
de despeses en béns i serveis en destaca 
l’increment de les aplicacions relacionades 
amb el servei de recollida d’escombraries 
que s’ha vist incrementada la seva partida 
en 40.897,13€. Aquest augment pressupos-
tari es veu justificat per l’augment de sous i 
combustible així com per l’augment d’hores 
en la neteja viària.
De fet, tenint en compte l’increment del preu 
de l’energia, s’ha previst un 13’62% més de 
despesa per a aquest concepte.
Quant al capítol de transferències corrents, 
aquest experimenta un 13,11% d’increment 
pel que fa el pressupost anterior. Les prin-



cipals variaci-
ons se centren 
en la incorpora-
ció d’una aplica-
ció per al Servei 
d’agent telemà-
tic (6500€) i es-
pecialment, com 
s’ha esmentat en 
línies superiors, 
en l’augment 
d’ajudes huma-
nitàries.
La quantitat to-
tal destinada a 
inversions reals 
puja 836.500€, 
molt inferior al 
mateix concep-
te de l’exerci-
ci anterior que 
contemplava una despesa important per a la 
creació de la nova Biblioteca Centre Cultural.
 
L’alcalde Salvador Balliu explicava que “han 
estat uns pressupostos difícils, perquè tot 
s’ha apujat, però no hem tocat ni taxes ni im-
postos. Estem aprovant uns pressupostos al 
gener, que no és habitual, però no ens ha 
estat fàcil”. Amb tot ha afegit que: “aquest 
any hi ha una partida important per canviar 
les cartelleres, la senyalització de carrers, per 
fer millores en l’abastament d’aigua potable, 

Els pressupostos que 
presentem cerquen 
l’eficiència i eficàcia 
municipal. Hem tin-
gut en compte la crisi 
post Covid, la pujada 
del cost de l’energia i 
és per tot plegat que 
s’ha treballat un pres-
supost per estar al 
costat de les persones 
i les empreses

REGIDORA D’HISENDA

Àngela Frigolé



en la compra d’instruments musicals per la 
nova escola de música, per la climatització 
d’espais culturals, per millorar l’enllumenat 
de Can Carbonell i la zona esportiva, per la 
compra de material informàtic…”. També l’al-
calde va detallar que hi ha previstes inver-
sions per la redacció de projectes d’obres 
com són la urbanització del carrer Major i el 
carrer Josep Soler, els vestidors de la piscina 
municipal, el projecte del carril bici a Mala-
vella Parc, millores a les escoles, fer una vo-
rera al carrer Solei i a la Carretera de Caldes, 
el projecte del nou Tanatori Municipal, així 
com millores necessàries a la nau que utilit-
za actualment la brigada municipal. A banda 
també es posaran plaques solars a la Casa 
Rosa, al pavelló i al polivalent.
Aquestes són només algunes de les inver-
sions previstes en el pressupost i que s’han 
detallat en el ple ordinari de gener. 

Cal posar en relleu també el baix endeuta-
ment de l’Ajuntament (parlem d’un 32,51% 
en front al 33,53% de l’exercici anterior), i 
també cal posar de manifest que no s’han 
augmentat ni els impostos ni les taxes, si bé 
s’ha fet una previsió d’impostos directes de 
4.135.000 MEUR i una previsió d’impostos 
indirectes de 558.000€.



S’inaugura l’Escola 
Municipal de Música 
de Caldes de Malavella 
amb un concert 
nadalenc  
El nou equipament que acull l’Escola Muni-
cipal de Música de Caldes de Malavella va 
inaugurar-se  amb un concert de Nadal per 
part dels alumnes de l’escola. 

El dia 20 de desembre es va inaugurar formal-



ment la nova Es-
cola de Música 
amb un concert 
de Nadal a càr-
rec dels alumnes 
de l’escola de 
música.

Feia anys que el 
poble de Caldes 
reclamava un es-
pai on poder de-
senvolupar els 
ensenyaments 
musicals que fins 
ara es realitzava en espais itinerants. Ara que 
el nou espai està acabat es posa fi a aquesta 
problemàtica a més d’ampliar la flota d’equi-
paments municipals amb un espai polivalent 
per acollir altres activitats educatives i culturals.

Els fonaments de l’edifici, situat allà on hi havia les 
antigues cases dels mestres, van començar-se al 
juny del 2020 i el nou curs 22-23 s’ha pogut co-
mençar amb normalitat si bé el 28 de juny ja es va 
fer una jornada de portes obertes per ensenyar 
l’equipament als veïns i veïnes. Amb tot “el nou 
equipament l’havien d’inaugurar els alumnes de 
l’escola de música que en són els principals usu-
aris”, explica el regidor Dani Sancho.
 
LES PRESTACIONS DEL NOU EDIFICI
L’espai, amb una superfície de més de 400 m², 

El nou equipament 
l’havien d’inaugurar 
els alumnes de l’esco-
la de música que en 
són els principals usu-
aris

REGIDOR DE CULTURA

Dani Sancho



té una planta amb tres aules grans de 25 me-
tres quadrats cadascuna; una sala de reunions 
que també pot ser utilitzada com a classe de 
20 m²; un despatx, un magatzem per a instru-
ments i una recepció; i quatre aules individuals 
per poder assajar. A més, incorpora un auditori 
de 150 m² i capacitat per a més de 80 perso-
nes que també pot ser utilitzat com a sala poli-
valent. Totes les aules i auditori estan totalment 
insonoritzades i l’equipament està pensat per 
ser ampliat amb una planta superior en un fu-
tur, si s’escau, doblant així el nombre d’aules.
 
EL NOM DE LES AULES DE L’ESCOLA DE 
MÚSICA
La nova escola de música compta amb set au-
les que reben el nom d’artistes caldencs com: 
Assumpta Fontanals (dirigeix la Coral Cantaires 
de Caldes), Josep Vilar (de la orquestra Cali-
dae), Francesc Mas Ros (músic i compositor del 
segle XX de referència al municipi i autor de 
diferents sardanes dedicades al poble), Nella 
Colombo (qui va ser cantant de la Orquestra 
Maravella abans de ser un referent internacio-
nal), Antoni Mas (pianista, compositor i director 
d’orquestra), Orquestrina Jadris (fundada als 
anys 40 i que va ser precedent a la Orquestra 
Internacional Maravella). També hi ha una aula 
dedicada a les entitats de la Coral Cantaires de 
Caldes i a l’Agrupació de Sardanistes. L’auditori 
per la seva banda rep el nom de Lluís Ferrer – 
Orquestra Maravella, tot destacant la feina del 
fundador de l’agrupació.



L’ESCOLA DE MÚSICA
Des de l’equip docent de l’escola de músi-
ca es vol oferir una formació i educació inte-
gral a tots els alumnes, a través de la música. 
Així mateix, es vol potenciar el nivell musical 
i artístic de l’alumnat (petits, joves i adults) i 
es vol fer creant un vincle entre la música els 
alumnes i les famílies. S’ofereix, així, un Mo-
del d’Escola de Música creatiu, professional, 
dinàmic, innovador i integrador.

Amb la metodologia Dalcroze, s’introdueixen 
els conceptes bàsics del llenguatge musical de 
la  manera més natural i creativa per als infants: 
l’experiència. Arriben al coneixement a través 
de l’emoció, la sensació corporal, la presa de 
consciència del que “hem viscut” i posterior-
ment la seva anàlisi conceptual.  “Els alumnes 
primer viuen amb el cos la música i després ve 
la part teòrica i pràctica, per tant podríem dir 
que la nostra metodologia és vivencial”, expli-
ca Yolanda Carmona, directora de l’escola de 
música.

S’han iniciat els tràmits perquè l’escola de músi-
ca sigui reconeguda. “Ara tenim un equipament 
fix, el que ens dona peu a fer noves activitats. A 
banda tenim més cabuda per a nous alumnes, 
a l’abril iniciarem la campanya de captació de 
nous alumnes, tot i que ja hem iniciat els tràmits 
per ser una escola de música reconeguda per 
la Generalitat”, explica Carmona.



L’expropiació de la casa dels 
gegants o la modificació 
del POUM en l’àmbit de 
Malavella Park, alguns dels 
temes duts a ple a la sessió 
plenària del mes de novembre
El ple es va celebrar de manera ordinària 
i va tractar diferents temes, també es va 
aprovar una moció a favor de la opció de 
les AFA municipals en la gestió dels menja-
dors escolars. 



El 28 de novembre es va celebrar una sessió 
plenària a Caldes de Malavella. La sessió or-
dinària, va aprovar el punt referent a l’expro-
piació de la finca immoble ubicat a la Plaça 
Cruïlles 4 / Pça Ajuntament 12.

Aquest edifici actualment acull la Casa dels 
Gegants i s’espera, en un futur, poder reubi-
car l’entitat cultural en un espai més adient a 
les seves necessitats: “un espai més gros, amb 
espai per poder-se reunir i on poder-hi estar 
més còmodament” explica l’alcalde Salvador 
Balliu. Fins el moment, l’Ajuntament pagava un 
lloguer, però després de la compra (l’edifici 
ha costat a l’Ajuntament 175.984,65€) es deixa-
ran de pagar mensualitats.
Tot i que encara no s’ha desenvolupat cap 
projecte, la voluntat del consistori és de tirar 
a terra l’edifici per fer una porxada que unei-
xi les places Cruïlles i U d’Octubre de 2017. 
“Aquest nou espai permetria celebrar actes 
tot resguardant-se del fred, la calor o la plu-
ja quan escaigui, arranjant les places tot fent 
un espai més diàfan i amable, adaptat a les 
necessitats actuals del poble i oferint un es-
pai amable per vianants, caldencs i calden-
ques”. El punt es va aprovar per onze vots a 
favor i les abstencions d’ERC-AM.

A banda la sessió plenària també va apro-
var per unanimitat la modificació del POUM 
en l’àmbit del “PAU 09 Malavella Park”. El fet 
d’aprovar la modificació en el Pla d’Orde-



nació Urbanística Municipal en aquest àmbit 
dona peu a un projecte de connexió alter-
nativa d’aigua i de connexió de residuals a la 
xarxa municipal, així com el carril bici a Mala-
vella Park, entre d’altres.
Al ple es va llegir el manifest del dia interna-
cional per l’eliminació de la violència envers 
les dones.

El punt 11 de l’ordre del dia va posicionar 
l’Ajuntament a favor de l’opció de les AFA mu-
nicipals en la gestió dels menjadors escolars. 
La moció parla de la importància de tenir cura 
de l’espai del migdia, tot afavorint un ambi-
ent el més semblant possible a un menjador 
familiar. El punt es va aprovar per unanimitat,  
tot apostant per un model d’autogestió. 

La sessió plenària va aprovar també la inscrip-
ció en el registre d’associacions i entitats ciu-
tadanes del Club de Petanca Caldesplai Cal-
des.

Per últim, la regidora de serveis socials, Ana 
Belén López va informar de les darreres da-
des al voltant del Gran Recapte d’Aliments 
que es va celebrar el cap de setmana ante-
rior i que ha recollir 2345 kg de menjar.



La Policia Local de Caldes 
de Malavella celebra la seva 
Diada 

Aquest és un acte que se celebra tradicio-
nalment cada any i té l’objectiu de felicitar 
i celebrar els èxits i les fites dels agents i els 
cossos de seguretat.

Dissabte 11 de novembre la Policia Local de 
Caldes de Malavella va celebrar la seva dia-
da. L’acte vol reconèixer la feina feta durant la 
temporada. Aquest any s’han realitzat 6048 in-
cidències de servei dins les àrees de Seguretat 
Ciutadana, Policia Assistencial, Trànsit, Policia 
de Proximitat i Serveis Municipals. En destaca 
la disminució dels accidents de trànsit en un 



6%, l’augment de detencions i investigats en 
un 36% més que l’any passat i l’augment de 
serveis de Seguretat Ciutadana en un 20%, 
on la unitat canina K9 ha augmentat els serveis 
passant de 60 a 140 en l’any en curs. 

Pel que fa la recollida de gossos les dades són 
similars a les de l’any passat, s’han recollit 110 
gossos. En actuacions de trànsit per conduir 
sota els efectes de l’alcohol i estupefaents, man-
ca de permís, pèrdua per punts hi ha hagut 39 
atestats penals, un 20% més que l’any passat. 
En referència a les diligències instruïdes aquest 
any per robatori amb força, són un total de 24, 
un 4% més que l’any passat. Altres denúncies 
recollides han estat: 38 denúncies per pèrdua 
de documentació/objectes, 130 denúncies per 
la llei 4/2015, 139 autoritzacions de menors per 
viatjar a l’estranger, el que suma un total de 307, 
un 56% més que l’any passat. 

En referència a les ocupacions d’immobles ac-
tualment hi ha 27 ocupacions, un 5% menys que 
l’any passat. Els immobles ocupats són, gairebé 
en la seva totalitat, d’entitats bancàries. 

L’acte va començar a les 11 h a l’auditori Lluis 
Ferrer- Orquestra Maravella de la nova Esco-
la de Música.
En la gala es van repartir diferents medalles i 
felicitacions per actuacions meritòries diver-
ses. 



És el cas de les medalles meritòries per l’ac-
tuació davant d’un incendi, d’un presumpte 
delicte de violència de gènere i de salut públi-
ca, o per un servei de paisà que va permetre 
aturar una allau de robatoris de catalitzadors 
de vehicles. També es va premiar l’actuació 
que va permetre poder tancar a la presó un 
fugitiu de la justícia, actuacions en benefici a 
la ciutadania en l’aturada de baralles, roba-
toris, ocupacions, controls d’alcoholèmia o la 
trobada i incautació de marihuana i estupe-
faents, entre d’altres. 
També es va parlar de la feina que s’està fent 
amb la col•laboració trimunicipal entre les 
policies de Caldes de Malavella, Cassà de la 
Selva i Llagostera. “La coordinació amb les 
policies de Cassà de la Selva i Llagostera tam-
bé és un pas endavant en el servei a la gent 
i per poder treballar amb més seguretat pels 
agents. La coordinació entre els cossos és una 
obligació per seguir fent més i millor feina”, 
ha explicat el regidor de seguretat ciutada-
na, Sergi Mir. 
En la jornada van estar premiats cossos diver-
sos com de la Policia Local, Mossos d’Esqua-
dra i Protecció Civil. També civils que col·la-
boren amb la tasca que desenvolupa el cos 
local, en la organització de la marxa solidària 
#PelsValents, per exemple.  
En acabar l’entrega dels guardons es va pre-
sentar la V marxa solidaria contra el càncer in-
fantil.  
El sotsinspector en cap, Xavier Muñoz, va par-



lar del respecte, admiració i estima cap a la 
seva plantilla: “us vull agrair tot el que aporteu 
al meu dia a dia, tant personal com profes-
sionalment, però sobretot agrair-vos el gran 
servei que presteu”. 
El regidor de seguretat ciutadana, Sergi Mir 
va parlar de les diferents millores fetes re-
centment: “hem millorat les instal·lacions de la 
comissaria, hem augmentat la seguretat amb 
la instal·lació de càmeres de lectura de matrí-
cules i haurem de seguir el camí d’incorporar 
la tecnologia al servei de la seguretat”. Amb 
tot va afegir que: “l’estabilització i consolida-
ció de la plantilla és un punt de partida per 
seguir millorant les condicions de treball del 
cos de la Policia Local”.  

Per la seva banda l’alcalde, Salvador Balliu va 
posar l’accent en les diferents accions solida-
ries que fa el cos de la Policia Local de Cal-
des, concretament de la campanya #PelsVa-
lents: “M’omple d’orgull dir que la campanya 
va tenir la seva llavor al municipi de Caldes, i 
que s’ha estés per tot arreu. A dia d’avui són 
centenars de cossos de seguretat de Catalu-
nya, també de l’estat espanyol, que treballen 
per recollir diners per la investigació del càn-
cer infantil.”
En acabar l’acte es van fer fotografies de re-
cord.



L’Ajuntament compra l’antic 
hostal de Can Ribot per fer-
hi un aparcament públic i 
habitatge social

L’edifici està en desús des de fa més de 50 
anys i té un valor de venda aproximat de 
160.000€. 

Fa prop de mig segle que l’antic Hostal de 
Can Ribot, situat al carrer de les Roques, es 
troba tancat, en desús i en un estat de dete-
riorament constant. L’edifici, construït el 1940, 
consta de cinc pisos i té una superfície total 



construïda de 892 m2. 
L’edifici es troba situat al bell mig del casc antic 
del municipi, tenint en compte aquesta situ-
ació estratègica, l’Ajuntament ha comprat el 
bé immoble amb la voluntat d’enderrocar-lo 
i construir-hi un pàrquing municipal. 

“És una problemàtica real la manca d’apar-
cament al municipi, sobretot al casc antic. 
Aquest fet perjudica greument els negocis si-
tuats en aquesta zona i és per això que volem 
posar-hi remei. Amb una nova zona d’apar-
cament municipal els veïns de la zona en sor-
tirien beneficiats i també el comerços locals, 
que segurament veurien incrementades les 
compres”, explica l’alcalde Salvador Balliu. 

A banda també està previst destinar part del 
sòl a habitatge social. L’alcalde explica que 
“actualment a Caldes de Malavella no hi ha 
cap solar on poder promoure una actuació 
d’habitatge plurifamiliar amb finalitat socials. 
Tenint en compte les característiques de l’es-
pai, el solar és apte per construïr-hi un apar-
cament i també per ser la nova localització 
de vivendes per a famílies vulnerables”.



Més de 17.044€ recaptats en 
la cinquena Marxa solidària 
#PelsValents

Aquesta és la xifra aproximada de la recap-
tació de la cinquena marxa #pelsvalents.  

El diumenge 12 de febrer a les nou del matí 
va donar-se el tret de sortida a la cinquena 
edició de la Marxa Pels Valents organitzada 
per la Policia Local de Caldes de Malavella 
amb el suport de l’Ajuntament. La marxa re-
capta fons per a la investigació del càncer in-
fantil.
La participació enguany ha estat massiva: hi 
han participat 1408 inscrits, l’objectiu era arri-



bar als 1201. 
Aquest any la xifra, tant de participació com 
de recaptació, s’ha superat en relació a altres 
anys. Quant a diners recaptats el 2019 es van 
recaptar 4.350€, 8.510,13€ (al 2020) i 3.100€ 
(al 2021) en la seva edició virtual. En l’edició 
passada van recaptar-se 11.050€. Enguany la 
xifra supera els 17.044€. 

Participar tenia un cost de 13€, amb esmorzar 
inclòs, tot i que també hi havia la opció de fer 
un Donatiu Solidari, amb un cost de 10€.
 
Són diverses les novetats de l’edició d’en-
guany. S’ha estrenat un recorregut de BTT de 
25 KM i un altre de 15 km. A banda s’ha modifi-
cat el recorregut que en aquesta edició passa 
per paratges emblemàtics  del municipi com 
és Sant Maurici o la bassa de Cal Llop. Amb 
tot, s’han ofert dos recorreguts diferents, un 
de 6 km i un de 9 en les modalitats de córrer 
o caminar.  

La marxa és possible gràcies a prop de 200 
persones que col·laboren desinteressada-
ment en l’activitat. Així hi participen altres en-
titats locals, com el Club Excursionista o la Co-
lla Gegantera.
Durant el transcurs del matí també s’ha fet 
un homenatge a donacions per a la mateixa 
causa a diferents entitats com el grup de pe-
tanca Caldesplai o al grup de corredores de 
“Les Nenes Trail”.



A banda també 
ha pujat a l’esce-
nari per rebre un 
reconeixement 
per part del cos 
de la Policia Lo-
cal en Marc, un 
nen de 7 anys en 
tractament de 
càncer infantil a 
l’Hospital Sant 
Joan de Déu, i 
que ha participat 
en la marxa amb 
la seva família.

Des de la Policia 
Local es vol fer 
un agraïment a 
tothom que ha 
fet possible la 
marxa: “gràcies a 
totes les entitats 
que ens han aju-
dat: als excursi-
onistes, gegan-
ters, a l’empresa 
FreCarn que ens ha donat 1000 botifarres, 
al Petit Fornet que hi ha posat el pa, també 
a l’Ajuntament i a totes les empreses del mu-
nicipi que hi ha col·laborat. Gràcies també 
a les professionals de zumba i ioga, també 
a l’entitat Peu a baix per la seva contribució 

Gràcies a totes les en-
titats que ens han aju-
dat: als excursionistes, 
geganters, a l’em-
presa FreCarn que ens 
ha donat 1000 boti-
farres, al Petit Fornet 
que hi ha posat el pa, 
també a l’Ajuntament 
i a totes les empreses 
del municipi que hi 
ha col·laborat. Gràcies 
també a les professio-
nals de zumba i ioga, 
també a l’entitat Peu 
a baix per la seva con-
tribució amb l’exhibi-
ció i activitat de BTT

SOTSINSPECTOR EN CAP

Xavier Muñoz



amb l’exhibició i activitat de BTT”, ha explicat 
el sotsinspector en cap, Xavier Muñoz.   

Per l’alcalde Salvador Balliu: “és un goig veure 
com la marxa se supera cada any, hem tornat 
a batre rècord de participació i de recapta-
ció i això és un èxit de tot el poble de Caldes 
de Malavella que, seguint la iniciativa de la 
Policia Local, fem una aportació important en 
la investigació del càncer infantil”.

La iniciativa #pelsValents, que ja arriba a més 
de 200 cossos de seguretat catalans i espa-
nyols, entre ells policia local, protecció civil, 
agents rurals i IPAs, ha recaptat fins el mo-
ment més de 700.000€. S’espera que en 
breus es pugui fer l’entrega d’un nou xec, 
de 800.000€, a l’Hospital Sant Joan de Déu. 
L’objectiu és arribar al milió d’euros recaptats. 



Es restaura el mural de la 
Plaça de la Creu, pintat el 
1987, que visualitza un edifici 
emblemàtic enderrocat en el 
passat 

El pas natural del temps fa que el mural s’ha-
gi deteriorat de manera que la restauració 
que se n’està fent deixarà la pintura en més 
bon estat, sense alterar-ne formes ni colors. 

Es porta a terme la rehabilitació de la façana 
de la Plaça de la Creu. Es tracta d’una pintura 
realitzada el 1987 per Santi Roca i que repre-



senta una escena urbana amb detalls arqui-
tectònics reals i on pot apreciar-se una Fleca 
situada a l’edifici que va enderrocar-se anys 
enrere fruit d’una expropiació per fer la Plaça 
de la Creu.
És un mural de grans dimensions, amb una 
superfície total d’uns 159,90 m2 (té una am-
plada de 26,65 metres i una alçada que va 
des dels 4 als 7,5 metres). Actualment la pin-
tura presentava desperfectes degut al pas 
natural del temps, la pintura havia saltat en al-
guns punts i el color s’havia vist disminuït per 
l’exposició al sol i a altres agents atmosfèrics, 
entre d’altres.
Per l’alcalde, Salvador Balliu: “aquesta res-
tauració és important pel poble de Caldes 
ja que refent la pintura fem un exercici de 
memòria històrica, tot recordant com era el 
Caldes d’ara fa prop de 50 anys i que recor-
dem tots els caldencs i caldenques”.
Les tasques principals de la restauració pas-
sen per una primera fase de neteja del mural, 
seguit de la reparació dels desperfectes de 
la façana per acabar pintant els elements del 
mural. Els colors i la forma original del mural 
s’han respectat.
Amb tot l’alcalde afegeix que “l’obra de mi-
llora del mural és necessària per garantir la 
conservació i manteniment del bé munici-
pal, tot millorant l’aspecte del casc antic i 
fent Caldes de Malavella més agradable als 
ciutadans”.



Pas endavant en la 
construcció de la nova 
Biblioteca – centre cultural
L’Ajuntament posa a la venda una parcel·la 
del golf valorada en 2,7MEUR per poder 
avançar en el projecte del nou centre cul-
tural del municipi.

L’Ajuntament de Caldes de Malavella posa a 
la venda una parcel·la de titularitat municipal 
situada a la finca número E2.2 del Sector del 
Golf de Caldes de Malavella. La parcel·la, que 
pot acollir diversos habitatges, és de 10.830 
metres quadrats i està valorada en 2,7MEUR.  
Els diners d’aquesta venta serviran per finan-
çar la nova Biblioteca i Centre Cultural.
L’alcalde explica que: “es ven patrimoni mu-
nicipal per crear-ne de nou i, en aquest cas, 
la construcció d’aquest nou equipament és 
del tot una necessitat per fer front a les de-
mandes actuals del poble”.



EL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA 
BIBLIOTECA I CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE 
CULTURAL
Aquest projecte és una obra històricament 
demanada per la població, ja que la bibli-
oteca actual ha quedat petita i a banda les 
entitats no disposen d’un espai específic 
per poder-se trobar, entre d’altres necessi-
tats existents. Amb aquest nou equipament 
podran resoldre’s aquestes problemàtiques. 
Aquest és un projecte “molt ambiciós”, expli-
ca l’alcalde Salvador Balliu.
Aquest nou equipament vol esdevenir l’epi-
centre de l’activitat cultural del municipi. L’edi-
fici inclourà sales per entitats, sales d’exposi-
cions, sales de conferències o un espai per a 
la ràdio entre d’altres. Balliu explica que “és 
probablement l’obra més gran que es farà a 
Caldes de Malavella, i que complementarà 
totes les instal·lacions municipals en l’actuali-
tat i en un futur”.
Es tracta d’un nou equipament situat a la seu 
de l’antic ajuntament i al costat de l’actual bi-
blioteca, i que consta de 1300 metres qua-
drats. És un projecte valorat en més de 3MEUR 
i compta amb subvencions de la Generalitat 
de Catalunya i de la Diputació de Girona.

3.000.00 €
És la valoració del projecte



Es licita la connexió d’aigua 
cap a Malavella Park

Es tracta de la portada d’aigua potable amb 
la xarxa municipal d’aigua per a una possi-
ble futura connexió.

L’Ajuntament de Caldes de Malavella ha tret a 
licitació el contracte d’obres del projecte per 
a la futura connexió de les xarxes d’aigües 
residuals i d’aigua potable a la urbanització 
de Malavella Park.

El sector de Malavella Park està situat fora del 
nucli urbà de Caldes de Malavella, aproxima-
dament a 1,3km. En direcció sud resseguint el 
camí de Sant Maurici, que és l’accés principal 
des del nucli urbà. D’una banda, gran part 



dels habitatges d’aquest  sector són segones 
residencies per la qual cosa el consum d’aigua 
varia en funció de  l’època de l’any. Per altra 
banda, aquesta urbanització no està integra-
da al Servei  Municipal d’Aigua de Caldes de 
Malavella i els veïns es queixen que, durant 
els mesos d’estiu, els cabals d’explotació són 
insuficients per assumir la demanda. Aques-
ta situació és causada pel fet que actualment 
el sector només disposa d’una única font de 
subministrament d’aigua potable.

Pel que fa a la xarxa d’aigües residuals, mol-
tes de les parcel·les edificades disposen de 
fosses sèptiques que han de ser netejades 
periòdicament. El sector també compta amb 
xarxa de clavegueram en alguns punts que 
desemboquen en pous perduts d’infiltració. 
Actualment, la xarxa de sanejament munici-
pal presenta un alt grau de saturació i no és 
capaç d’assumir els nous cabdals que apor-
taria el sector de Malavella Park. L’obra té un 
pressupost base de licitació de 494.877,10 € i 
es preveu un termini d’execució de les obres 
de 4 mesos. 

494.877,10 €
És el pressupost de base de licitació 



Caldes de Malavella formarà 
part de l’EHTTA via 
l’associació de Viles Termals 
Catalanes

El Consell Executiu de l’European Historic 
Thermal Towns Association va validar el pas-
sat 21 de gener la incorporació de l’Associa-
ció de Viles Termals de Catalunya com a nou 
membre associat d’aquesta xarxa europea 
de viles termals.

L’Associació de Viles Termals de Catalunya ja 
és membre associat de l’European Historic 
Thermal Towns Association (EHTTA), associa-
ció sense ànim de lucre que aplega 52 ciutats 
termals de fins a 20 països (Bèlgica, Croàcia, 



República Txe-
ca, Hongria, 
França, Alema-
nya, Grècia, Ità-
lia, Portugal, Ro-
mania, Espanya, 
Turquia, Regne 
Unit, etc.).
La incorporació 
de l’Associació 
de Viles Termals 
de Catalunya a 
l’EHTTA s’ha pro-
duït en el decurs 
del seu Consell 
Executiu cele-
brat el passat 21 de gener a París (França), que 
ha ratificat l’informe favorable emès pel Co-
mitè Executiu a partir de la sol·licitud presen-
tada per l’associació catalana. La candidatura 
l’ha defensada el president de la mateixa, Isi-
dre Pineda, que ha assistit a la trobada també 
en qualitat d’alcalde de Caldes de Montbui, 
municipi que forma part de l’EHTTA des del 
2018.
En el marc de la propera Assemblea General 
de l’EHTTA, que tindrà lloc a Baden bei Wien 
(Austria) al mes de maig, i coincidint amb el Dia 
d’Europa, una representació de la Catalunya 
Termal rebrà la benvinguda oficial a l’associ-
ació europea per part dels seus membres.

REQUISITS PER FORMAR PART D’EHTTA

Estem molt contents de 
formar part d’aquesta 
iniciativa que impul-
sarà i situarà Caldes de 
Malavella com a destí 
turístic termal a nivell 
europeu

TINENT D’ALCALDE 
I REGIDOR DE TURISME

Sergi Mir



La Catalunya Termal compleix les condicions 
que es requereixen per formar part de l’Eu-
ropean Historic Thermal Towns Association, 
i per això va presentar formalment la sol·lici-
tud d’adhesió el passat mes de desembre. 
Alguns dels requisits són tenir viles termals 
amb tradició històrica, explotar les aigües 
mineromedicinals i desenvolupar activitats 
relacionades amb tractaments termals (bal-
nearis), desenvolupar projectes de desenvo-
lupament termal i turístic amb finalitats soci-
oeconòmiques, potenciar la conservació del 
patrimoni arquitectònic, disposar de patri-
moni històric termal datat com a mínim del 
segle XIX, posseir construccions declarada 
com a monuments històrics, organitzar acti-
vitats culturals i tradicionals, oferir una xarxa 
d’hotels de qualitat amb un significant nom-
bre de places hoteleres adaptades a les viles 
termals, tenir una carta de recomanació d’un 
dels membres actuals de l’Associació (que en 
el cas de l’Associació de Viles Termals Catala-
nes és Caldes de Montbui) i pagar una quota 
anual de 3.000 euros.

LÍNIES D’ACTUACIÓ MÉS DESTACADES 
D’EHTTA
Des de l’European Historic Thermal Town As-
sociation es treballa en diferents àmbits d’ac-
tuació com:
• The European Route of Historic Thermal 

Towns, que atorga les certificacions de Ruta 
cultural europea, validades pel Consell d’Eu-



ropa. Cada any, cal passar una avaluació per 
renovar la certificació.

• The Thermal Atlas of Europes obre el pa-
trimoni europeu. Aquest projecte té per 
objectiu estudiar, inventariar i classificar el 
patrimoni termal a Europa en diferents cate-
gories (ajuntaments, viles termals, brolladors 
naturals, fonts, balnearis, hotels, oci, paisat-
ge, serveis, recursos immaterials, esdeveni-
ments, i infraestructura turística). Identifica-
ció de les 400 viles termals més importants 
d’Europa.

• Interreg-Europe – Innova Europe. Aquest 
projecte, que recull propostes de creació 
de productes innovadors, es començarà a 
aplicar principalment a França.

• Estratègies de col·laboració amb l’Associació 
europea de balnearis(ESPA), per establir lí-
nies de col·laboració entre ambdues associ-
acions.

• Creació de paquets turístics de les viles ter-
mals i promoció a través de guies promoci-
onals i xarxes socials.

• Assistència a trobades i fires com la Fira ITB 
(Berlín), el Congrés de Termalisme (França) 
o  la Fira internacional de termalisme – Ter-
matalia (Ourense), entre d’altres.

Per al primer tinent d’alcalde i regidor de tu-
risme, Sergi Mir: “estem molt contents de for-
mar part d’aquesta iniciativa que impulsarà i 
situarà Caldes de Malavella com a destí turís-
tic termal a nivell europeu”.



S’incorpora un nou vehicle 
elèctric a la flota de vehicles 
municipals

Recentment, s’ha incorporat un nou vehi-
cle elèctric a la flota de vehicles municipals. 
Aquest cotxe l’utilitzarà la brigada munici-
pal i és una de les accions que el consistori 
faen matèria de sostenibilitat.

L’ajuntament de Caldes de Malavella desen-
volupa diverses accions per assolir una mi-
llor eficiència energètica i contribuir a tenir 
un municipi més sostenible. Algunes de les 
accions que s’hi han realitzat darrerament 
són la instal·lació de plaques fotovoltaiques 
a diferents punts del poble. És el cas de les 



plaques del CEIP Sant Esteve (8kW) o al CEIP 
La Benaula (13kW). Properament volen instal-
lar-se més plaques a altres equipaments mu-
nicipals com les dependències de la Policia 
Local.

En matèria de mobilitat sostenible ja van ad-
quirir-se dues bicicletes elèctriques per a la 
mobilitat del personal de l’Ajuntament, a més 
d’un vehicle elèctric per la brigada munici-
pal, un altre per a la zeladora de l’Ajuntament, 
i un altre vehicle elèctric que la Policia Local 
utilitza com a unitat canina.

Recentment s’ha adquirit un nou vehicle elèc-
tric que ajudarà al desenvolupament de les 
tasques que fa la brigada municipal, tot fai-
citant l’accès a les zones més estretes degut 
a les seves dimensions reduïdes sense pro-
duir soroll als veïns. Aquest vehicle té una ve-
locitat màxima de 50 km/h i una autonomia 
de fins a 103km. El cost d’aquest ha estat de 
33.120,12€ dels quals 5000€ provenen d’una 
subvenció de la Diputació de Girona i 7000€ 
del pla MOVESIII per a vehicles elèctrics.

D’altres accions dutes a terme els darrers anys 
i que fomenten la sostenibilitat són les millo-
res en l’aïllament i els tancaments del pavelló 
esportiu que en milloren la qualificació ener-
gètica i en redueixen el consum en calefac-
ció, així com l’alimentació de l’aigua calenta i 
la calefacció dels nous vestidors del pavelló 



polivalent a través de la caldera de biomassa 
existent al pavelló esportiu. Alhora s’aprofi-
tarà aquesta connexió per a donar servei a 
la futura calefacció que s’instal·larà al pavelló 
polivalent. 

En un futur proper està previst instal·lar un 
punt de càrrega doble per a vehicles elèc-
trics proper a l’Ajuntament, així com un altre 
punt de càrrega doble a la plaça de la Selva. 
Actualment ja hi ha un punt de càrrega de 
vehicles elèctrics s la Plaça dels Donants.

Algunes de les actuacions abans esmentades 
estan subvencionades pel programa del Pla 
a l’Acció de la Diputació de Girona i pel pla 
MOVES III.



Per fi comença l’obra de la rotonda d’accés al Llac del 
Cigne. Després d’anys de feina i reclamacions arriba 
aquesta rotonda tan necessària per a la seguretat dels 
veïns del Llac del Cigne i de tots els que circulem per 
la carretera. Mentre alguns es dediquen a fer soroll i 
criticar, l’alcalde Salvador Balliu i l’equip de govern de 
Junts per Caldes van fent la feina. Com per exemple 
la portada d’aigua potable a Malavella Parc, una altra 
obra molt esperada amb la que s’arreglaran els proble-
mes de quantitat i qualitat de l’aigua de Malavella Parc. 
L’equip de govern de Junts per Caldes ha tret a con-
tractació aquesta obra tan esperada per als veïns i que 
anirà seguida pels treballs d’urbanització definitius de 
la urbanització.
Hi ha molta feina que s’està fent que no es veu a simple 
vista i que és importantíssima: aigua potable, clavegue-
ram, mobilitat, millores en l’enllumenat públic i moltes 
altres. Coses bàsiques pel benestar i pel dia a dia de 
tots els veïns del municipi.
Alguns partits ja estan fent campanya electoral, només 
pendents d’aparentar i embolicar la troca, però els re-
gidors de Junts per Caldes no ens distreuen de la feina, 
seria i constant que estem fent per millorar la vida de 
tota la gent de Caldes.
L’alcalde Salvador Balliu, es tornarà a presentar com a 
candidat a la reelecció per Junts per Caldes amb tot un 
equip d’homes i dones compromesos. Per continuar 
treballant, perquè hi ha un munt de feina que està co-
mençada o fins i tot molt avançada com el projecte de 
la nova biblioteca municipal i els camins segurs per a 
vianants a les urbanitzacions.
Perquè la gent de Junts per Caldes volem que a Cal-
des cada dia s’hi visqui millor hem fet molta feina amb 
la policia local en matèria de seguretat i posant a ratlla 
les ocupacions delinqüencials. Ara més que mai volem 
continuar treballant amb passió i entusiasme. Amb ga-
nes, en positiu i escoltant a tothom, el nostre motor és 
la il·lusió de millorar cada dia Caldes de Malavella.



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



SOM a l’Ajuntament per ajudar en tot allò que puguem i 
no ens cansarem de fer propostes encara que la majoria 
de vegades es rebutgin sense cap convincent o amb ar-
guments  surrealistes. Des del ple del setembre de 2019 
fins a aquest últim ple de gener de 2023, el grup muni-
cipal SOM Caldes ha presentat un total de 33 mocions 
de les quals 26 han estat rebutjades i de les 7 aprovades 
ben poca cosa se n’ha fet! Tot i així, no defallim i con-
tinuem treballant per Caldes. Ara volien que aprovés-
sim uns pressupostos que no tenen en compte ni una 
d’aquestes propostes, ni tan sols les aprovades. Un indi-
cador clar de la poca voluntat de negociació de l’equip 
de govern.
Aquests últims mesos hem tingut feina intentant entendre 
quins interessos hi ha darrere dels terrenys de la Repsol 
i, sobretot, procurant que la solució que es proposi sigui 
la que de veritat beneficiï el nostre municipi i no un grup 
d’especuladors. El pàrquing de camions sembla que el 
vam poder aturar però i ara què? La cosa no està gens 
clara i ens preocupa que l’Ajuntament acabi pagant les 
martingales d’uns pocs. No seria la primera vegada.
Segurament, haureu sentit parlar de la Ryder Cup. Des 
de l’equip de govern ens ho presenten com si fos la so-
lució a tots els nostres mals. A priori, des de SOM Caldes 
no ens hi oposàvem, però la realitat és que, amb l’excusa 
d’una competició esportiva, la voluntat final és fer-hi una 
nova urbanització. El veritable negoci del golf és vendre 
cases, comprar terreny a preu de bosc tots sabem que 
no val res i després requalificar-lo i vendre’l a preu d’or... 
Es tracta d’una estafa, un “pelotazo” urbanístic amb totes 
les lletres, amb conseqüències directes per al municipi 
que haurem d’assumir pels segles dels segles. El mateix 
que va passar els anys 70 i 80 però ara disfressat de golf 
i de luxe.



Sense quasi adonar-nos arribem al final de la legislatura. 
Han estat uns anys molt complicats a nivell polític, econò-
mic i de salut a nivell mundial, i el nostre poble no ha po-
gut quedar-se al marge. 
Encara no tenim rotonda d’accés al Llac del Cigne. A 
aquestes alçades la rotonda ja hauria d’estar feta i encara 
no la tenim ni començada. Però no és l’Ajuntament qui la 
ha de fer, la fa la Generalitat qui ens va assegurar a tots els 
que vam anar a preguntar que l’estiu passat la comença-
rien a fer. Tornarem a preguntar al Parlament. Necessitem 
que sigui una realitat,  ja!
Seguretat. A tothom amb qui parlo per Caldes té una gran 
opinió de la Policia Local (excepte si l’acaben de mul-
tar, es clar). Això s’aconsegueix perquè han aconseguit 
ser un equip molt cohesionat, hi posen molt de temps i 
moltes ganes. Però també cal que li posem els recursos 
necessaris. Uns agents més, algun vehicle més, perquè 
puguin arribar a més llocs i més ràpid.
Les ocupacions. Hi ha famílies/persones que desgracia-
dament s’han trobat amb la necessitat d’ocupar un habi-
tatge per viure a sopluig. A aquestes les ajudem des de 
Servei Socials i les acompanyem en el camí a trobar la 
solució de la situació, trobar feina, tramitar alguna pen-
sió... fins que es fa viable poder llogar un habitatge. Però 
aquelles persones, sovint organitzades, que ocupen de 
forma delinqüencial, per passar un cap de setmana o co-
metre delictes ens trobaran enfront, amb tot el pes de la 
llei, i tots els recursos dels que podem disposar.
Aparcament de Camions. No el volem. No creiem que 
a l’entrada del nostre poble, que lluitem perquè sigui 
turístic, hagi d’haver una instal·lació d’aquest tipus. Lluita-
rem amb les armes legals necessàries perquè no s’arribi a 
fer, però condemnem totes les difamacions malintencio-
nades sobre propietaris, empresaris, partits polítics. Arri-
ben eleccions i és fàcil que algú entengui confrontació 
política amb difamacions, insults, veritats a mitges. Des 
del nostre partit no les trobareu. Lluitem pel que creiem 
millor per Caldes, anem a sumar i no ha restar.



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

Carmelo Vico
Regidor no adscrit



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

José Sanchez
Regidor no adscrit
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