
Estem a poques setmanes de les eleccions municipals. Nosaltres sempre hem estat presents i 
compromesos amb Caldes, i aquest cop també ho estarem. M’acompanyen dones i homes amb 
valors republicans, competents i honestos.

Som gent compromesa amb les persones, amb voluntat de servei, que fem la feina amb criteri i 
rigor, treballant pel bé comú, per resoldre necessitats i problemes, i sempre amb els valors de la 
solidaritat i la igualtat.

Som optimistes, perquè creiem en les persones i en el nostre poble. Un poble que sempre està en 
moviment, el que ens mostren les entitats, les associacions, les veïnes i veïns de Caldes.

Aquest és el poble que volem, aquest poble que bull i que jo vull, del que en formo part, i en el 
que confio.

Des d’ERC volem que les persones tornin a estar en el centre de la política municipal, i és per 
aquest canvi que estem treballant.

Som l’alternativa per ajudar a la gent jove, perquè no perdin el seu arrelament a Caldes.

Som l’alternativa pel nostre comerç, els nostres mercats i fires, per donar-los el suport que 
necessiten.

Som l’alternativa per les famílies que han posat la seves esperances en ajudar a créixer i educar 
els seus fills.

Som l’alternativa per les entitats i associacions. La importància de la societat civil per vertebrar i 
cohesionar el poble és cabdal.

Som l’alternativa per les persones que resideixen als veïnats i urbanitzacions, als que volem 
apropar i convidar a participar de l’activitat del poble.

Som l’alternativa per proposar un pla de poble, gestionar amb seriositat, planificant amb criteri i 
fer-ho amb rigor i transparència.

Som l’alternativa per fer-ho.

Rigor i compromís . . .

Davant del “farem, farem” actual, ERC proposa una alternativa  honesta i rigorosa.
 
Aquests darrers mesos els caldencs i caldenques observem astorats les actuacions de darrera hora 
de l’equip de govern. Pinten els senyals dels carrers, posen jardineres, fan voltar més la màquina 
escombradora de carrers… Però si fem un petit exercici de memòria, i ens posem a recordar quina 
actuació han fet en els darrers quatre anys, a la majoria ens ve al cap una sola obra: la reforma de la 
carretera. I diguem-ho tot: les obres s’han fet esperar i han durat molt més del que ens van prometre.

Malgrat tot, durant aquesta legislatura s’han apujat els impostos municipals i les taxes. Però, per 
contra la despesa real que ha fet l’Ajuntament ha estat cada any entre un 15 i un 30% menys de la 
prevista en el pressupost. Hi ha moltes inversions que estan pressupostades i que no s’han fet. No 
sabem si és per falta de ganes o de capacitat, però el poble està aturat.
 
Projectes com les obres del Carrer Josep Soler i la Rambla d’en Rufí, el pavelló polivalent, el Pla 
Especial per Sant Maurici, habitatge social, per citar alguns exemples, segueixen pendents d’execu-
tar.  Nosaltres volem ser la solució a aquests problemes. Volem un poble viu, on els joves no hagin de 
marxar perquè aquí no troben habitatge. Un poble on les famílies amb fills petits puguin anar als 
parcs a jugar, amb espais inclusius i ben cuidats. Volem un poble per tothom: Invertint en la millora 
del benestar dels ciutadans.    

Esquerra és l’alternativa. No prometem res que no puguem fer.  L’Ajuntament ha de ser una 
institució seriosa i rigorosa, propera i transparent, escoltant a tothom i donant respostes. 

I insistim, un ajuntament no és una empresa privada. No cal tenir superàvits ni beneficis: Hi som 
per a oferir serveis a la ciutadania. 
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Transparència i comunicació

Ens ho heu sentit dir moltes vegades, volem un Ajuntament amb parets de vidre i proper a la ciutadania, un govern 
transparent. Malauradament en aquesta darrera legislatura, la majoria absoluta de l’equip de govern ha anat acompan-
yada d’una manca de transparència i d’unes 
maneres de fer molt allunyades del diàleg, del consens i de la participació ciutadana.

Es diu que la informació és poder. I això ho sap bé l’actual equip de govern.

A aquesta manca de transparència que hem viscut aquests darrers anys s’uneix la deixadesa dels canals de comunica-
ció de l’Ajuntament. Si la informació no ens arriba, o arriba tard, com podem participar de les activitats de Caldes? 
Aquest fet ens allunya de les institucions, de l’administració pública,  de la vida i les activitats del poble.

Potser ens direu que les xarxes socials de l’ajuntament estan força actives… És cert, i més ara que s’apropen eleccions… 
Però són més properes a la propaganda i als publireportatges. No ho hem de confondre amb la informació d’interès 
municipal.

Comunicar és explicar-ho tot, les bones notícies i aquelles que no ho són tant, però que també s’han d’explicar. I 
donar veu a tothom,  no només a uns quants.

Un exemple d’aquesta manca de voluntat política en comunicació és la deixadesa de la pàgina web, on a data de març 
no hi ha notícies publicades des d’abans del Nadal.  Una web on hi ha enllaços importants, com el de turisme, que no 
funcionen. Les eines d’administració electrònica, on els ciutadans podem accedir de manera còmoda i fàcil semblen 
amagades i no s’aprofiten per agilitzar les gestions. I si aquests elements no són suficients, tenim els endarreriments i la 
irregularitat de les entregues del BIM.   

Estem davant d’una situació clara de falta de política comunicativa que  va lligada a la manca de transparència. 
Ens cal una alternativa. Una alternativa de transparència i comunicació, que són la base de la participació per tal 
que els veïns s’impliquin i participin al poble.

A la candidatura d’ERC tenim molt clara la cultura de la transparència i la voluntat de desenvolupar un pla de comuni-
cació integral. A la nostra candidatura hi ha companys amb experiència demostrada i amb èxit a altres administracions i 
organitzacions. No només omplirem de contingut les eines de dades obertes i transparència que disposa l’Ajuntament,
sinó que desenvoluparem una web moderna, que disposi de la informació de manera actualitzada, com fan la majoria 
dels ajuntaments, coordinada amb les xarxes socials.

Potenciarem l’accés a l’administració electrònica facilitant la visibilitat dels tràmits disponibles i afegint de nous. El 
nostre objectiu és tenir un Ajuntament àgil i proper per a tothom.

Reivindiquem un Ateneu Popular  

L’Ajuntament i el Departament d’Educació han presentat 
el projecte per a la construcció del nou institut de Caldes 
de Malavella. Es preveu que es comenci a construir el 
2020 i, amb sort, el 2021 es pugui estrenar. Si tenim en 
compte els anys que porta en funcionament en els 
barracons podem dir “ja era hora!”

Evidentment l’edifici suposarà una millora important per 
als alumnes, per al professorat i per tot el personal del 
centre. A més de fomentar un major arrelament del 
jovent en el poble, aspecte fonamental i que cal cuidar.

Des d’ERC hem contribuït en la millora del projecte 
inicial, que només contemplava un aulari, per acabar 
amb el disseny final que inclou, a més, una biblioteca, un 
laboratori, una sala de professors, tutories,...

Però, què suposa la construcció d’aquest institut per 
als caldencs i caldenques?  Les construccions educati-
ves corresponen al Departament d’Educació de la Gene-
ralitat, ja que ells en són els propietaris i en tenen la 
responsabilitat. L’Ajuntament ha d’aportar els terrenys 
degudament urbanitzats. 

Després d’anys de funcionament de l’ESO en mòduls 
prefabricats, el Departament d’Ensenyament va manifes-
tar en una reunió a Caldes que tenien la voluntat de 
construir l’institut però que no estava inclòs en les 
construccions prioritàries. En aquell moment  es va 
proposar construir l’institut en 3 anys si es feia un 
cofinançament entre ambdues administracions.

L’Ajuntament havia d’aportar 500.000€, a més dels 
terrenys. Aquest conveni suposava que l’edifici entrés en 
funcionament l’any 2018. Però, amb sort, entrarà en 
funcionament el 2021, 6 anys més tard de l’acord i molts 
anys després d’iniciar les classes en els barracons.

Això, malgrat que els caldencs hi hem aportat 500.000€
 
Si l’Ajuntament hagués pressionat el Departament 
d’Educació per tal que assumís les obligacions que li són 
pròpies, com han fet altres poblacions, podríem tenir 
l’institut i, a més, haver dedicat aquest mig milió d’euros 
a altres projectes pel poble que també fan molta falta.

L'11ª edició del Destaca't, el concurs Música Jove de les Comarques Gironines, ja està en marxa. Juntament amb 
l'Acampada Jove, és un dels projectes que Jovent Republicà va iniciar en l’àmbit nacional per promoure espais d'oci 
lliures de sexisme i d'agressions de qualsevol classe i que fomentin la cultura, la participació i el pensament crític. A 
partir d'aquest concurs volem potenciar la música en directe en català i la presència de dones als escenaris tot impul-
sant grups novells del territori.

Ara bé, no en tenim prou amb aquestes accions puntuals. El jovent de Caldes, per les dificultats per emancipar-nos i 
per la falta d'espais de trobada, cada vegada sentim menys arrelament al poble, i ens veiem obligats i obligades a 
marxar. 

Creiem essencial la creació d'un ateneu popular que serveixi
 com un lloc de trobada, tal com ho va ser fa temps el Casino,
 on els joves puguin dur a terme activitats de tota mena, des 
de xerrades i exposicions fins a concerts i festes.
 


