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Esquerra, persones amb compromisos. Gent 

valenta. Aquesta és la nostra força, la teva força. 
 

 

     vota’nsvota’nsvota’nsvota’ns



SERVEIS A LES PERSONES 

 

Una de les nostres prioritats,  com a partit d’esquerres que som, és que volem  

acabar amb les injustícies socials i els desequilibris econòmics, propiciant  

entre d’altres, l’accés a l’Estat del Benestar a la totalitat de la nostra població. 

 

HABITATGE SOCIAL 

 

Ens mantenim ferms, més que mai, amb la necessitat de fer un pla municipal d’habitatge protegit, per a joves i gent gran, 

equilibrat amb l’entorn i amb el model urbanístic local.  

 

Estudiarem la necessitat de crear una borsa municipal d’Habitatge de Lloguer Social i Lloguer Jove, dirigit a aquelles persones, que 

per les circumstàncies que siguin, no poden accedir al mercat general de lloguer. 

 



SERVEIS A LES PERSONES 

 

 

EDUCACIÓ 

 
 Volem una Vila Educadora. Les relacions de proximitat que s'estableixen entre les persones fan en moltes ocasions que es generi 

un clima especial. L'escola com a entitat educativa s’ha de sentir còmode veient que pot desenvolupar la seva tasca en 

col·laboració de les famílies, amb l'ajuntament, amb el veïnat.  

 

Des de l’Ajuntament impulsarem i recolzarem accions conjuntes entre els centres educatius de Caldes i  altres entitats tant 

esportives, com culturals, com econòmiques, amb l’objectiu de fer xarxa, i d’aprofitar i formar amb tots els recursos que l'entorn 

natural i social facilita. 

 

Col·laborarem amb les Associacions de mares i pares per què entenem l’Educació de forma transversal. 

 

Impulsarem i lluitarem per aconseguir el nou edifici de l’Escola La Benaula de manera urgent.  També assignarem un bidell per 

aquesta escola, per la necessitat real que necessita. 

 

 



SERVEIS A LES PERSONES 

 

Resoldrem d’una vegada per totes la manca de places a la Llar d’infants. Nosaltres creiem que la solució passa per fer-ne una 

altra de nova. 

 

Donarem sortida als  terrenys del nou Institut. Adequarem l’entorn d’aquests terrenys per què ensenyament el faci el més aviat 

possible. 

 

Re formularem  el projecte de la Biblioteca perquè sigui també Centre Cívic i Ateneu Cultural, volem un espai que sigui útil per la 

cultura, les persones i les entitats del poble. 



SERVEIS A LES PERSONES 

 

 

SERVEIS SOCIALS I SALUT 

 

Per donar resposta a les necessitats socials al nostre municipi, creiem en la necessitat d’adequar els serveis socials a la situació 

actual, ampliant l’atenció directa. Treballarem la salut i serveis socials del nostre poble en xarxa amb la resta de serveis de la 

nostra vila. 

 

Lluitarem per aconseguir un servei d’urgències al CAP de 24 hores, així com més serveis especialitzats i ambulància també  24 hores. 

Demanarem el desdoblament en favor de Caldes de Malavella  de l’àrea Bàsica de Salut. 

 

Crearem una  guia d’acollida  i serveis  del municipi, referent a tots els aspectes, tant socials  com sanitaris, educatius,... 

 



SERVEIS A LES PERSONES 

 

 
GENT GRAN 

 

Crearem un Centre de dia  i Residència i el dotarem dels serveis i personal adequat.  

 

Posarem a disposició de la gent gran la totalitat de la Casa Rosa, creant un espai polivalent per totes les seves activitats.  

 

Crearem un  Consell de la gent gran, per donar veu i opinió a aquest col·lectiu. 

 

Treballarem al costat de les entitats de la gent gran, per fer possible una oferta activa a nivell formatiu i lúdic. 



SERVEIS A LES PERSONES 

 

 

JOVENT 

 

Treball i formació professional, impulsant la borsa de treball per al jovent i donant resposta a una necessitat formativa per què els 

joves de Caldes puguin ser més competitius en un mercat de treball cada dia més exigent per les elevades taxes d’atur. 

 

Recuperar i Convertir El Casino, un lloc al centre del poble, com a punt de trobada pels joves.  Sense que deixi de ser una sala 

polivalent. 

 

Estarem al costat de les entitats impulsades per joves, d’una manera activa i participativa, escoltant i fent possible les seves 

propostes. 

 

Conservar Ca la Romana com a centre logístic,  per fer-hi exposicions , cursos formatius i informatius de tots els àmbits: salut, treball, 

habitatge, lleure, participació ciutadana, ... 

 

Potenciar l’accés del jovent a la ràdio municipal, per què puguin participar en la creació d’espais radiofònics que arribin a tots el 

oients. 



TERRITORI I PAISSATGE 

 

Parlem del territori i el passatge del nostre entorn més proper, de com volem tenir-ne cura, de com gaudir-lo  

i de com poder viure-hi i treballar-hi amb les millors de les condicions i comoditats bàsiques. 

Parlarem de sostenibilitat i medi ambient, fent propostes per millorar l’estalvi d’energia i en la mesura del possible  

utilitzar-ne de sostenibles, que millorarien la qualitat de vida. També parlem de dificultats i millores respecte a la vida i  

feina a pagès o cases aïllades. Parlem de vida sana, essent coherent amb l’entorn i connectant amb rutes a peu/bicicleta  

els diferents nuclis i zones de la nostra població. Tot això pot millorar la qualitat del turisme al nostre poble. 

Les propostes medi ambientals que es presenten estan pensades per millorar la vida de tots els caldenques  i caldencs  

i alhora perquè no tinguin un elevat cost econòmic de realització. 

 



TERRITORI I PAISSATGE 

 

 
MEDIAMBIENT I ENERGIES RENOVABLES. Un poble sostenible i sensible amb el medi ambient. 

 
Proposem canviar la calefacció pavelló zona esportiva que actualment es fa amb una caldera de gasoil i que té un consum molt 

alt. La proposta seria  canviar-la per una caldera de biomassa. Amb la biomassa millorem en el consum, en el cost i alhora donem 

un servei de neteja de boscos del nostre entorn. 

 

Treballarem per llogar el teulat dels dos pavellons municipals per instal•lar plaques solars. Cost zero i el poble en pot treure uns 

guanys, probablement suficients per pagar el cost de l’energia de tota la zona esportiva de Caldes. 

 

Proposem contractar el consum d’energia elèctrica a una empresa que només compri energia procedent de plantes renovables.  

 

Substituirem de les  bombetes tradicionals i de baix consum per llums de leds en els fanals del poble, aprofitant tots els recursos i 

ajuts que existeixen. 

 

 

 



TERRITORI I PAISSATGE 

 

 

Iniciar estudis per aprofitar la geotèrmia que ens ofereix el nostre poble, en pocs anys ens podria permetre disposar de calor i fred 

a un cost molt barat. APROFITEM ELS RECURSOS QUE ENS OFEREIX LA NOSTRA TERRA. 

 

Aprofitar la Fira de l’Aigua per fomentar les energies renovables i el medi en general. Entre d’altres funcions que hauria de tenir la 

Fira. 



TERRITORI I PAISSATGE 

 

 

RECOLLIDA SELECTIVA I RECICALTGE 

 

Ajudar i fomentar la retirada de bosses de plàstic de tots els comerços del nostre poble. 

 

Ampliació de la Deixalleria i tipus d’abocaments. Facilitar l’accés a la mateixa, ampliant tant l’espai com l’horari i d’aquesta 

manera evitar abocaments incontrolats arreu del territori/boscos del nostre municipi. 

 

Col·locar més contenidors de recollida selectiva on ara no n’hi ha. 

 

Fomentar i ajudar a les AMPES amb el tema de la reutilització dels llibres així com regalar a tots els nens  un embolcall de roba  

pels entrepans. 

 

Estudiarem el fet d’incentivar per utilització de la deixalleria. Donarem facilitats, tant als particulars, com als comerços, com a les 

empreses, respecte el reciclatge, donant més informació i sobretot amb una millor gestió. 

 



TERRITORI I PAISSATGE 

 

 

CARRILS BICI, VIES VERDES I RUTES 

 
Proposem marcar un carril bici i alhora peatonal que uneixi el nucli de Caldes de Malavella des del C/Girona amb el veïnat de 

Can Solà. I per l’altre costat des de  Can Solà fins a l’Estació. 

 

Millorarem la seguretat en el carril bici que s’ha fet al camí del cementiri, i que comunica amb Aigües Bones, ampliant el voral. 

 

Aprofitarem els terrenys de l’antiga carretera de Caldes, que ens permetria crear una via verda que evitaria que la gent que va al 

Llac del Cigne hagi de passar pel costat de la carretera actual. Alhora milloraria la imatge a  l’entrada al nostre municipi. 

 

Acabarem la connexió carril bici Canigó – Estació- Zona esportiva, d’aquest una gran part ja està feta i no se li dona l’ús adequat. 

 

Amb un cost més elevat però, fonamental de cara a un futur, iniciarem converses amb els pobles veïns com Cassà de la Selva, 

Llagostera, Vidreres, Sils, i Riudellots per obrir carrils bici entre els diferents municipis.  

 

Aprofitar la Riera Santa Maria per obrir el primer tram del carril bici que ha de permetre unir el poble de Caldes amb el poble de 

Sils a través dels estanys de Sils. Aquest primer tram és el que ens portaria fins a l’Escola la Benaula. 



TERRITORI I PAISSATGE 

 

 

NETEJA I ZONES D’ESBARJO 

 

Millorar les zones verdes/jardins del nostre poble. Les plantes que s’hagin de plantar de nou o les que s’hagin de substituir que 

siguin plantes autòctones. Substituir els jardins amb molt de consum d’aigua per jardins mediterranis. 

 

Vetllarem per la neteja i manteniment de les zones d’esbarjo infantil, fins i tot la millora d’alguns equipaments. 

 

Farem un manteniment periòdic i continu de les rieres que travessen el nostre poble. 

 

Aconseguirem qualitat amb la neteja viaria destina-t'hi mes efectius, implementant una més gran rotació de neteja a les zones 

verdes municipals i lleres de les rieres. 

 



TERRITORI I PAISSATGE 

 

 

ÀREES RURALS 

 

Donarem suport a l’agricultura i ramaderia, és a dir, explotacions agràries del nostre municipi, al sector primari. Volem potenciar, 

no només la part turística més directament relacionada amb el nucli antic i voltants,  si no també Caldes com a poble rural.  

 

Mantenir en condicions les principals pistes forestals. Adequarem i asfaltarem els camins veïnals entre Caldes i Franciac, Riudellots i 

Vidreres, i altres. 

 

Facilitarem la recollida d’escombraries a la zona rural. 

 



URBANISME 

 

 

NUCLI ANTIC 

Volem rehabilitar el nucli antic fent un projecte global, definint-lo, restringint-lo al màxim  al transit, incentivant la rehabilitació dels  

edificis i d'instal·lació de negocis. 

Participarem amb diferents projectes a la Llei de Barris. 

 

MOBILITAT: TRANSPORT PÚBLIC LOCAL ENTRE NUCLIS DE CALDES 

 

Millora, recepció i transport interurbà per als veïnats (urbanitzacions). Cal connectar els diferents nuclis del poble, això farà que 

Caldes se senti més gran en comoditat, connexions i relacions, tant personals com comercials. 

 

AIGUA FREDA 

 

Reprendrem les negociacions per portar l'aigua del Pasteral i connexió amb la dessalinitzadora  de Blanes per un projecte global 

de la Costa Brava. 

Connexió de tota la xarxa municipal. Optimitzar la xarxa i la despesa en aigua. 



URBANISME 

 

URBANISME 

 

Volem fer un projecte global de la carretera de Llagostera amb aparcaments en bateria del  veïnat de Canigó fins el carrer 

Girona 

Farem un pla global d'unificació del mobiliari urbà i d'obres. 

Adequarem correctament dels ressalts dels carrers, ubicant-los als llocs que corresponen. 

Correcció de totes les barreres arquitectòniques fent accessible els carrers construïts i vigilant els que es facin nous. 

Millorarem l’estat i manteniment del Parc de la Sardana per poder acollir actes com l'aplec de la sardana entre d’altres. 

Continuarem la tasca de soterrar les xarxes elèctriques de mitja tensió. 

Vetllarem per obligar el manteniment de les línies telefòniques i elèctriques de baixa tensió a tot el municipi. 

Ordenarem i homogeneïtzarem les plaques dels carrers, buscant l'eliminació dels noms duplicats, en tot el municipi. 

Senyalitzarem tots els indrets, edificis, carrers i parcs d'interès. 

Acabarem el Pla d’Ordenació Urbanística municipal.



URBANISME 

 

Treballarem per desenvolupar a  la zona de Repsol Butà una àrea d'indústria local, de tallers i de serveis. Promocionarem la 

instal·lació d'empreses relacionades amb la nova economia i amb projecció de futur. Això alhora crearà llocs de treball. 

 

Dignificarem les entrades del poble amb una rotonda davant la zona esportiva que a part de  millorar la imatge, farà que 

augmenti la seguretat viaria. 

 

Executarem el projecte de la plaça Sant Esteve d'acord amb la voluntat del veïns, amb una participació real. 

 

Canviarem les cartelleres d'activitats, per d’altres en consonància amb la resta de mobiliari urbà. 

 

Estudiarem la possibilitat de treure  partit d’edificis d’interès municipal per a la construcció de la Biblioteca - Ateneu Cultural entre 

moltes altres coses. D’aquesta manera evitem fer noves construccions dins el nucli urbà i la pèrdua d’edificis emblemàtics i 

d’espais verds. 

 

Farem un aparcament municipal i vigilat per camions. 



PROMOCIO ECONOMICA 

 

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA- FIRES - COMERÇ 

 

Creació d’una autèntica i potent Fira de l’aigua, no només lúdica sinó també comercial, així com el foment de les altres fires i 

festes locals. 

 

Potenciarem els mercats, i en especial del mercat de sempre del dimarts, tot i que volem definir el mercat dels diumenges per 

potenciar els petits artesans que tenim al poble. 

 

Fomentarem el petit comerç, creant la marca de comerç local, per dinamitzar la zona comercial de Caldes 

 

Rehabilitar  i definir  els usos de l’edifici municipal de Cal Ferrer de la Plaça. 

 

A través de programes de cooperació econòmica entre diferents zones frontereres ( Programa Intereg) promoure el 

desenvolupament i  l’activitat econòmica en el nostre municipi. 

 



PROMOCIO ECONOMICA 

 

AIGUA TERMAL 

 

Lluitarem per solucionar  la  problemàtica sobre els drets de l’aigua termal a la nostra població. 

 

Explotació i recerca municipal de manantials  termals,  dels  actuals  i de futurs. 

 

TURISME 

 

Crearem i desenvoluparem la marca turística de Municipi Esportiu - de Salut - Termal conjuntament amb la marca turística del 

termalisme. 

 

Farem un pla de desenvolupament turístic amb els  següents eixos a treballar: 

 

o turisme esportiu 

o de qualitat, però no renyit amb fer venir a Caldes el màxim de visitants possibles 

o de salut 

o de foment del Patrimoni Cultural, Natural. ( Termes Romanes, Camp dels Ninots…) 

o crear sinèrgies per tal que el visitant de turisme de golf s’apropi al municipi. 



PROMOCIO ECONOMICA 

 

 

o Foment d’un espai lúdic - termal en el nostre municipi d’iniciativa pública o privada. ( tipus Magma) 

o Crear una guia local de qualitat i de referència 

 

Solucionar de manera definitiva la situació de Sant Maurici. 

 

Creació i projecció d’un autèntic portal web turístic del municipi 

 

Lluitarem per la creació d’un nou concepte de museu a l’aire lliure, sortint dels típics postulats tradicionals d’un museu per mostrar 

objectes. Poble museu interactiu.  

 

Obrirem les Termes Romanes al públic i seguint la idea anterior , usant les noves tecnologies audiovisuals  per donar-les a conèixer 

arreu. 

 

Treballarem per fer entrar Caldes dins els itineraris de la Catalunya Romana, del museu arqueològic de Catalunya. Recordem que 

a Tarragona l’any 2016 hi haurà  un esdeveniment important lligat amb la difusió de la Cultura romana a nivell mundial i a Caldes 

hauríem d’aprofitar l’ocasió per fer de sortir la Vila al mapa. 



PROMOCIO ECONOMICA 

 

 

Volem mantenir l’oficina de turisme al lloc actual, tot adaptant-la a les noves tecnologies d’informació online 24h. Creiem que és 

més productiu pensar en com fer arribar a tot el món el nostre producte turístic en comptes de gastar esforços en re ubicar 

l’oficina de turisme local. 

 

Activarem la creació i funcionament del Patronat de turisme de Caldes. 

 

Seguirem dinamitzant les visites guiades del nostre poble, creades per Esquerra, i fomentarem les visites escolars al nostre poble( el 

lloc més demanat per visitar de les comarques gironines). 

 

Volem participar en el projecte conjunt del Consorci de les viles Termals i d’un altre projecte comarcal de “comarca de l’aigua”. 

 

Treballarem per crear una veritable cuina termal, col·laborant amb el sector de la restauració de la nostra població. 

 

Crearem un espai mirador, amb plafons informatius que permeti a la gent visitar l’espai on actualment s’estan trobant les restes 

arqueològiques.  

 

Promourem la creació d’un centre d’interpretació al Camp dels Ninots. 



CULTURA, ESPORTS, ENTITATS I PARTICIPACIÓ 

 

ENTITATS 

 

Restablir i millorar les relacions amb les entitats i les associacions del nostre poble. Són imprescindibles i creiem que creen riquesa a 

nivell relacional, fan xarxa i les relacions de proximitat que s'estableixen entre les persones fan que en moltes ocasions es  generi un 

clima especial. 

 

Donarem facilitats a l'hora de portar a terme les activitats proposades i organitzades per les entitats, respectant l’autonomia 

d’aquestes. 

 

Pretenem agilitzar els tràmits administratius amb les entitats, col·laborant al màxim per no caure en burocràcies. 

 

Treballarem en xarxa amb les entitats, per saber les seves necessitats i preocupacions, facilitant la coordinació de les activitats que 

es fan, per què no es programin activitats paral·leles, ... 

 

Revisarem i adaptarem les bases reguladores de les concessions de subvencions a les entitats, per què siguin més transparents i 

entre d’altres per agilitzar el cobrament de les subvencions. 



CULTURA, ESPORTS, ENTITATS I PARTICIPACIÓ 

 

ESPORTS 

 

Reordenació de la zona esportiva i recuperació de l’Estadi Vall-llobera, com a camp de futbol principal a Caldes. Creiem en una 

zona esportiva ordenada i respectuosa amb l’entorn.  

 

Construirem vestidors, graderies i  escenari al pavelló polivalent. 

 

Posarem un marcador al pavelló polivalent. 

 

 Crearem una pista d’atletisme al voltant del camp de futbol. 

 

Adaptarem els accessos a la zona esportiva. 

 

Ampliarem el pavelló amb grades i reformarem el terra. 

 

Serem eficients en la gestió de la piscina municipal, tant en horaris, com en temps d’obertura durant l’any. Això permetrà la 

utilització per part de tots els col·lectius que ho necessitin. 



CULTURA, ESPORTS, ENTITATS I PARTICIPACIÓ 

 

CULTURA,  

 

Recolzar i donar suport als artistes i grups locals. 

 

 Consolidar i buscar un espai més adient i ampli per l’Aula de música. L’ubicaríem a l’Ateneu Cultural. 

 

 Promocionar el teatre, música, cinema, ..., ampliant l’oferta cultural. 

 

Organitzarem activitats culturals que arribin a un ventall de públic més ampli. 

  

Donarem facilitat a les iniciatives populars que puguin sorgir des de les entitats i persones. 

 

Potenciarem i promocionarem, les parelles lingüístiques, cursos de Català, per a nouvinguts i altres que vulguin perfeccionar-lo. 

 

Vetllarem per mantenir vives les festes locals del poble, en consens amb les entitats que hi participen activament. 



CULTURA, ESPORTS, ENTITATS I PARTICIPACIÓ 

 

XARXA I NOVES TECNOLOGIES 

 

Renovarem la pàgina web de l’Ajuntament de Caldes. 

 

Farem que la ràdio de Caldes es pugui escoltar per Internet. També establirem que des de la ràdio hi hagi un espai on les entitats 

puguin promocionar les seves activitats.  Farem una ràdio plural de debò. 

 

Farem possible que es puguin fer tràmits en línia amb l’Ajuntament (instàncies,...) 

 

Vetllarem per què els ciutadans estiguin informats en tot moment, a través de la pàgina web, la ràdio municipal, els butlletins 

municipals, ... 

 

PARTICIPACIÓ 

 

Treballarem per una participació ciutadana real, més plural, efectiva i decisiva.  

 

Crearem taules de treball i diàleg, en diferents àmbits de la vida social del poble.



HISENDA I GOVERNACIÓ 

 

Adequarem i actualitzarem aquelles ordenances municipals que han quedat obsoletes. 

 

Facilitarem el treball en xarxa entre la policia municipal i altres agents de l’ordre públic, per millorar la seguretat ciutadana en tot el 

municipi. 

 

Realitzarem un pla global de trànsit per tot el nucli. 

 

Ampliarem, si cal, els efectius per què els ciutadans tinguin una major seguretat pública. 

 

Recuperarem la confiança i l’ordre amb la Hisenda Local, treballant amb rigor. 

 

Millorarem la gestió i eficiència sobre els impagats. 

 

Donada la situació de crisi general, serem rigorosos amb la despesa i treballarem per el control d’aquesta. 

 

Degut al descens de fonts d’ingressos, cal una reorganització dels mateixos, per aplicar-los a allò que realment és necessari. Cal, més 

que mai, no deixar escapar cap font de finançament, que pugui subvencionar accions o inversions promocionades per l’Ajuntament. 

 

Treballarem amb eficiència, per no endeutar l’Ajuntament per sobre la ràtio permesa. 


