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Una aposta ferma per la participació
a Caldes de Malavella

Estem contents perquè s'ha aprovat la creació d'una
seu electrònica per poder fer tràmits en línia.
Aquesta iniciativa ens agrada perquè modernitza
l'administració i l'apropa als ciutadans, que podran
fer diferents gestions des de casa. Ara bé, això no
vol dir que no siguin necessàries altres eines per
apropar l'ajuntament i la gestió dels polítics als
nostres veïns. Existia una finestra oberta al poble,
una eina de participació, el Consensus.

Malauradament l'equip de govern CIU-PSC va
tancar-lo només començar la legislatura. Des
d'Esquerra sempre hem defensat que caldria
recuperar el Consensus perquè creiem que la
participació és necessària, de la mateixa manera
que ho son uns mitjans de comunicació locals,
plurals i de veritat, on la comunicació no sigui
únicament unilateral, sinò amb un espai comú per
interactuar i per debatre. Darrerament veiem també
com s'està qüestionant el funcionament del BIM i
l'ús que en fa l'equip de govern. Però aquest fet no

és nou. Nosaltres ja fa temps que ho anem
denunciant.

Tenim clar que al nostre poble les publicacions
municipals passen pel vist-i-plau de l'equip de
govern. Però arribats a aquest punt potser caldria
analitzar quins mitjans de comunicació locals volem
els caldencs.

En definitiva, un mitjà de comunicació local NO ha
de ser una eina propagandística d'un equip de
govern. Ha de ser una eina de comunicació i
informació per TOTS els veïns. A partir d'aquí
també podriem analitzar l'ús de les noves
tecnologies. Que potser tenen por d'aquelles
opinions diferents a les seves?

Nosaltres estem convençuts que un altre model de
comunicació en l'àmbit local és possible, i no només
això. Que aquest nou model és necessari. Només
així podrem parlar de participació, interacció i
pluralitat de debò.

“L’equip de govern va tancar
el Consensus, una eina de

participació necessària
pels ciutadans”

“Esquerra aposta per un nou
model de comunicació
transparent i que doni
veu als nostres veïns”



Caldes de Malavella és un poble únic, per la seva situació, pel seu
patrimoni, per la petjada que ens ha deixat la història, les aigües
termals, l'arquitectura, els balnearis... I per tantes i tantes coses que
segur que a tots ens passen pel cap. Ens podem sentir orgullosos del
nostre poble. Aleshores què passa amb el turisme a Caldes? En
repetides ocasions s'ha demanat una valoració de com ha anat
aquesta temporada turística i quina és la impressió que s'enduen els
visitants del nostre municipi.

Com a resposta hem de dir que poca informació n'hem obtingut, cosa
que ens fa pensar que aquesta àrea no té el reconeixement que
hauria de tenir. Sabem quantes consultes ha atès la Oficina de
Turisme de Caldes, i en quines llengües s'ha atès als usuaris. També
sabem que a l'Oficina de Turisme s'atenen consultes del Servei Local
d'Ocupació, fet que ens sorprèn perquè pensem que aquestes
persones haurien de ser ateses en una altra àrea.

Però en canvi no tenim una fotografia clara del turista que ve a Caldes
de Malavella. Ve pel turisme termal? Pel turisme esportiu? Ve atret
per la història i el nostre patrimoni? Tampoc sabem si està al nostre
poble de pas, o si s'hi queda a dormir, i quantes nits de mitjana es
queden els turistes que venen a Caldes.

Tot plegat ens fa pensar que no hi ha una anàlisi profunda de la
situació per part de l’equip de govern. Llavors, com volen treballar en
polítiques per potenciar el turisme i la marca Caldes de Malavella?
Una vegada més, no fan els deures.

Sap l’equip de govern quin model turístic
vol per Caldes de Malavella?

La regidora d'Esquerra Republicana, Isabel Lozano,
va proposar al Ple de l'Ajuntament de Caldes de
Malavella un sistema de bonificacions en els rebuts
de les escombraries pels usuaris del servei de la
deixalleria municipal. Aquesta mesura va ser ben
rebuda tant per part de l'equip de govern com per la
resta de grups a l'oposició i ens n'alegrem que s'hagi
treballat durant aquest any i s'hagi decidit portar a
terme a partir d'aquest 2014.

Així doncs, amb aquesta mesura proposada per
Esquerra Republicana, aquells veïns de Caldes de
Malavella que utilitzin la deixalleria municipal dues
vegades durant el semestre tindran una rebaixa
d'un 5% en la taxa d'escombraries.
Per aquells que utilitzin la deixalleria tres cops, la

rebaixa serà d'un 10%. I, per últim, gaudiran d'una
rebaixa d'un 15% aquells que facin servir la
deixalleria més de cinc cops en un semestre.

Per altra banda, en el mateix Ple, celebrat el passat
mes de novembre, també es va aprovar una rebaixa
d'un 3% de l'IBI pels veïns que facin el pagament per
avançat. També es va aprovar una altra bonificació,
una rebaixa d'un 2% de l'IBI pels veïns que tinguin
domiciliat el seu pagament. Des d'ERC estem
contents que s'apliquin mesures com aquestes.
Però el que no ens agrada tant és que aquestes
iniciatives sempre arriben per part dels grups a
l'oposició. Aleshores la pregunta que ens fem és
òbvia. Què fa l'equip de govern?

Aprovada la proposta d’Esquerra de bonificar
les taxes d’escombraries



Per nosaltres és molt important està a prop de tots
vosaltres, per això anem obrint cada dia finestres.
Aquest darrer any hem vist com la nostra secció
local creixia i que cada cop som més els que
creiem que una altra manera de fer politíca és
possible. Ja fa temps que vam posar en marxa la
nostra web, també hem apostat per l'ús de les
xarxes socials, facebook i twitter, on intentem
mantenir actualitzada tota la informació referent al
municipi. I també ens agrada rebre els vostres
comentaris, són eines obertes a la participació.
Hem decidit fer un nou pas i apostar per la creació
d'un blog centrat en la nostra companya, la
regidora d'ERC Isabel Lozano, alcaldable a
Caldes de Malavella per les properes eleccions
municipals. Pensem que pot ser una altra eina per
conèixer millor la Isabel, el seu compromís per
Caldes i quin és el poble que volem.

ERC Caldes: una secció local que va creixent

Esquerra demana al govern de CIU diàleg i
consens en la venda de les parcel·les del golf
El grup municipal d’Esquerra a l’Ajuntament de
Caldes lamenta la manca de transparència,
diàleg i democràcia participativa per part de
l’equip de govern. Un exemple clar és el que va
passar aquest estiu quan CiU va presentar una
proposta per vendre quatre parcel·les situades al
Golf PGA valorades aproximadament en
1.200.000€.

Tots els grups a l’oposició hi van votar en contra
perquè desconeixiem el destí d’aquests suposats
ingressos. Creiem que un govern en minoria,
com és el cas de CiU-PSC a Caldes, ha de
buscar consensos i amplis acords en benefici del
municipi. Per nosaltres, aquest és un tema de
poble i per tant, entendre’ns tots plegats hauria
de ser una prioritat.

ERC promou un acord amb tots els grups de
l’oposició

Pensant en Caldes i en la seva gent, la regidora
d’Esquerra, Isabel Lozano, va promoure un acord
amb tots els grups a l’oposició (PIC, ICV-EUiA,
ERC i PPC) per tal de demanar a l’equip de
govern diàleg i un consens unitari abans de
vendre aquestes parcel·les, pensant sempre en
els interessos globals dels ciutadans i vetllant per
evitar qualsevol interés especulatiu en un tema
d’aquesta magnitud.

La nostra sorpresa ha estat quan la regidora del
PPC, Elizabeth Mesa, ha trencat unilateralment
aquest acord del mes de setembre, un gest que
cons ide rem par t i d i s ta , amb a fany de
protagonisme i amb una visió nul·la de poble. I
més, tenint en compte que l’equip de govern no
ha fet cap pas per aconseguir el consens i el
diàleg demanat per l’oposició.

“Entendre’ns tots plegats hauria
de ser una prioritat, per damunt

de tot el nostre poble i els
nostres veïns”

“Tot govern en minoria ha de
treballar buscant consensos

i amplis acords en
benefici del municipi” “Lamentem la manca de

transparència,
diàleg i democràcia

participativa per part
de l’equip de govern”

Alguns dels companys de la secció local d’ERC a Caldes de Malavella.



Un bon tàndem, la Teresa Jordà, diputada d'Esquerra
al Congrés, i Pere Bosch, diputat al Parlament de
Catalunya. De forma propera, entenedora i en un
format ben diferent ens van explicar què hi ha darrera
de tots aquells arguments contra la independència de
Catalunya, en un acte organitzat per la secció local
d'Esquerra el passat mes de novembre a Caldes de
Malavella.

Quedarem fora de la Unió Europea? Ens faran
boicot? Caurà el PIB de Catalunya? Què passarà
amb les pensions? Poc a poc, Jordà i Bosch van anar
desmuntant tots aquests arguments d'aquesta
campanya de la por que s'ha posat en marxa des

d'alguns mitjans de comunicació. Es va parlar també
de la majoria silenciosa, i aquí Pere Bosch va ser molt
clar: "per conèixer aquest majoria silenciosa el
més fàcil és posar una urna i deixar votar".

El moment polític actual genera molts dubtes i amb
actes, com el que que hem programat ens agradaria
donar resposta a aquestes incerteses. Som
conscients que hem de seguir treballant per sumar
esforços, per construir plegats aquest nou país que
volem. Com molt bé va senyalar Pere Bosch són els
ciutadans de Catalunya els qui faran possible el
canvi: "Vivim un moment fascinant, nosaltres
serem la generació que construirà un nou país".

“Serem la generació que construirà un país”
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