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Amb la participació ciutadana el que es
pretén és impulsar el desenvolupament i la
democràcia amb un conjunt d'accions i
iniciatives que ho facin possible, integrant
el poble al dia a dia de l'acció política.
Aquesta facilita diversos mecanismes
perquè la població tingui accés a les
decisions del govern de manera
independent, sense necessitat de formar
part de l'administració pública o d'un partit
polític.

Què està passat a Caldes darrerament
amb la participació? 
Des d'Esquerra creiem que el nou equip
de govern format per CIU i el PSC ha
decidit carregar-se la Participació
Ciutadana. Van començar pel Consell de
Poble, van donar de baixa al tècnic de
referència i han acabat per retallar i deixar
a zero el que quedava al pressupost per
aquestes qüestions, eliminant també el
Consensus, una web que funcionava i
permetia la transparència i l'accés fàcil de
qualsevol ciutadà a l'equip de govern.

Per què l'equip de govern
tanca canals de participació?
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Podem afirmar que no queda res
d'aquesta regidoria que és una de les
responsabilitats del regidor del PSC.
Ens sap greu, s'havia evolucionat molt
en la participació, i ara s'ha fet un
important pas enrere. Definitivament no
creuen en la participació, no els
interessa, no en volen ni sentir a parlar. 

I tot i això,  CIU gosa posar per títol
"Parlem-ne" al butlletí que editen. Més
aviat parlen ells i la resta escoltem per
què està clar que no deixen espai pel
debat ni pel diàleg.

Tampoc entenem que davant la manca
d'argumentació per debatre qualsevol
tema amb els regidors de l'oposició,
l'equip de govern caigui en la
ridiculització fàcil, com hem vist en els
darrers plens municipals. Ens agradaria
que s'abandonés el teatre al plens i que
és donés una imatge més seriosa i de
confiança, del contrari no deixarem
d'allunyar cada cop més a la població
civil de la política.
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ACTUALITAT

Companys de la secció local  han participat
en el procés de debat per a l'elaboració del
Pla Local de Joventut de Caldes; una taula
rodona que ha tingut lloc els dies 17 de
febrer i 2 de març a l'Espai Jove Ca la
Romana. Aquest pla local ha de servir per
enmmarcar les polítiques de joventut del
nostre municipi durant els  propers 3 anys.
Pensem doncs que és una eina prou
important com per aportar-hi el nostre granet
de sorra i treballar plegats.

Urbanisme

En el ple es va aprovar el POUM. Ha estat
un treball fet durant aquests darrers anys
tant per part de tècnics i companys regidors.
Hi hem votat a favor, convençuts que
permetrà donar llum verda a projectes que
fins ara estaven pendents de la seva
aprovació.
No hem estat d'acord, però en portar
l'aprovació de la Trama Urbana en el mateix
ple. Sembla que aquí s'hagi de fer tot de
pressa i responent a interessos de tercers.

En primer lloc es va parlar de formació.
Caldes necessita un pla de formació per a
joves aturats i eines per buscar feina. En
aquest punt també es va incidir en la
mobilitat internacional  que té un interès
creixent en joves que aquí no troben feina i
es proposa elaborar un apartat a la web que
parli dels diferents programes de mobilitat
que actualment existeixen. Els idiomes són
cada vegada més un requisit imprescindible,
per això es proposa engegar un projecte,
coordinat des de l'Espai Jove,  de parelles
lingüístiques.
Pel que fa a la comunicació, creiem que els
joves han de tenir el seu espai propi en els
mitjans de comunicació locals. Per això
algunes de les propostes que varem debatre
van ser la possibilitat  d'engegar un
programa de ràdio a l'emissora municipal  i
sobretot treballar a través de xarxes socials i
la web per mantenir una interacció amb el
col•lectiu.
En l'àmbit del treball també es va parlar de
la Brigada Jove, un projecte que des
d'Esquerra entenem com una eina per
accedir a un primer lloc de treball i que
sobretot ha de ser un espai d'aprenentatge.
Altres punts que es varen posar damunt la
taula és l'habitatge social. Actualment, al
municipi no existeix cap servei municipal que
faci d'intermediari entre propietaris i
sol•licitants de vivendes de lloguer.

Faltarà veure la resposta
per part de l'equip de
govern. Els joves són el
futur i present del nostre
poble.

PAÍS LLIURE,
LLENGUA VIVA 

L'anècdota

UN PLA LOCAL PER JOVES
A CALDES DE MALAVELLA

L'APROVACIÓ DEL
POUM I LA TUC

El nostre grup va presentar en el darrer
ple una proposta per hissar l'Estelada al
balcó de l'Ajuntament, que va originar
opinions de tot tipus.  Aquesta proposta ve
motivada per l'adhesió de la nostra vila a
l'Associació de Municipis per la
Independència a proposta de CIU el mes
de gener d'enguany. Es tracta d'un petit
gest per simbolitzar la voluntat d'avançar
des de l'àmbit local cap a la Llibertat
Nacional. La proposta però no ha reeixit.

L'ESTELADA
PROTAGONISTA DE
L'ÚLTIM PLE

L'alcalde va intentar justificar el seu
vot contrari, ridiculitzant la proposta
i faltant al respecte. Tot i dir que se
sent independentista, ha comparat
el fet d'hissar l'Estelada com discutir
sobre un Barça-Madrid. Sr. Balliu,
l'Estelada no és propietat d'uns
quants, és un símbol que reflexa
l'anhel de llibertat d'un país.
Simbolitza la reivindicació i la lluita
pacífica i constant en el clam per
aconseguir la independència.
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El Ple ordinari del mes de gener va finalitzar
deixant-nos amb un regust amarg. Els
pressupostos presentats per l'equip de
govern van ser aprovats per majoria simple,
amb la sorpresa d'última hora
protagonitzada per ICV, que va decidir
abstenir-se. Nosaltres hi vàrem votar en
contra , fent un exercici de coherència, que
és tot el que demanem. No podem votar a
favor d'uns pressupostos que es varen fer
tard i malament, i que retallen partides tan
importants com són les destinades a
educació, jovent i benestar social, àrees que
en època de crisi no s'haurien de tocar mai.
Sabem que els temps que vivim són difícils, i
que els números són els que són (això ho
tenim molt  clar perquè el senyor Balliu ja
ens ho ha dit en repetides ocasions). Però
de la tisora a actuar amb un mínim de sentit
comú n'hi ha un tros. I això sense
oblidar-nos de la transparència. Se'ns va dir
durant la campanya electoral que no
pujarien els impostos. I quan preguntem per
les taxes de la llar d'infants pel curs que ve (
analitzant els pressupostos interpretem que
pujaran) no ens contesten. Una cosa tenim
clara, pagarem més per menys serveis.
Diguem-ho clar i sense embuts. I sí, estem
convençuts que les taxes de la llar pujaran.

Cal treballar doncs per recuperar el
camp de futbol i projectar una zona
esportiva de futur pel poble.
Convergència també apostava per
recuperar la zona esportiva i els treballs
d'adequació del camp de futbol segons
van informar havien d'iniciar-se aquest
any. Ja van tard!Ben aviat us podrem
informar de la data i l'hora d'aquest
partidet. Us hi esperem a tots!
 
 

ESQUERRA 2.0

PRESSUPOSTOS
APROVATS
PELS PÈLS

Els valents de l'any passat

Us volem convidar a llegir la nostra web, on
trobareu tots els resums dels plens i
informacions que creiem que us poden
interessar. També ens trobareu al facebook i
a la nostra compte de twitter. I si teniu
qualsevol comentari o consulta  ja sabeu
que us podeu adreçar a la nostra adreça de
correu electrònic.
E-mail: esquerracaldes@gmail.com
WEB:
http://locals.esquerra.cat/caldesmalavella
Facebook: Esquerra Caldes de Malavella
Twitter: @EsquerraCaldes

Som conscients que avui la comunicació
és un eix fonamental, i més encara amb
les noves tecnologies i les xarxes
socials. Els companys de la secció local
teníem moltes ganes de preparar un
butlletí per acostar-nos a tots vosaltres,
però malhauradament ens suposa un
cost molt elevat, i més si es vol fer amb
color i amb una certa periodicitat. Avui
treiem aquest butlletí, molt modest i en
blanc i negre, fent un esforç per arribar
als nostres veïns.

RECUPEREM L'ESTADI 
VALL-LLOBERA

L'any passat ja varem organizar un partit
de futbol per reivindicar que aquest esport
torni a l'Estadi Vall-llobera, d'on pensem
que no havia d'haver marxat mai. Enguany
volem repetir l'activitat. No volem que
quedi només com una anècdota o com un
acte de campanya electoral. Esquerra
sempre ha defensat la recuperació de
l'Estadi Vall-llobera, i creiem que Caldes
ha de tenir unes instal•lacions esportives
molt millors.

Comunicació
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Educació

és una publicació d’Esquerra– Caldes de Malavella

Coordinació Esther Domínguez
Redacció Isabel Lozano  Anna Salado  Esther Domínguez

  Posem nota

Esquerra-Caldes de Malavella
esquerracaldes@gmail.com
www.esquerra.cat/caldesdemalavella

La llar d'infants de Caldes de Malavella

SENSE CRIDAR

Pel que fa a l'etapa escolar, Caldes
disposa de dues escoles, això és
cert. Però una d'elles fa sis anys
que funciona amb barracons, sense
gimnàs, ni cuina, ni amb un pati en
condicions, enfangats quan plou, i
amb insolacions quan arriba el bon
temps. Sembla que a la llarga
veurem la llum i  faran una escola
nova. Però quan preguntem a la
regidora que porta l'àrea d'educació,
no obtenim una resposta clara. 

I si parlem del centre d'educació
secundària (el SES) ens trobem
davant la mateixa situació. A Caldes
tenim nens que hauran fet tota la
seva escolarització en centres
educatius en barracons. La
pregunta que fem és: Caldes està al
nivell pel que fa equipaments
educatius? Nosaltres creiem que
no. 

 Lamentem l'estat actual del casc
antic de Caldes de Malavella, sobretot
el Carrer Major.
Pensem que aquesta zona hauria de
ser un dels eixos comercials del
municipi.
I més si el que volem és potenciar la
marca de turisme termal.

     
         + EN POSITIU

        - EN NEGATIU

Quan li expliques a qualsevol
persona que vius a Caldes, sembla
que visquis en un petit paradís dins
les comarques de Girona, terra de
balnearis, aigua termal i amb un
dels millors PGA del món. Nosaltres
estem enamorats del nostre poble, i
volem que els nostres fills hi puguin
crèixer i gaudir-lo. Però quan ets
pare o mare i necessites conciliar la
vida laboral amb la familiar, les
coses es compliquen. 

Any rere any queden nens sense
plaça a la Llar d'Infants. És sabut
per tothom que és una llar petita pel
creixement que ha viscut el poble
els darrers anys. I a part d'algun
nyap que s'ha fet per sortir del pas,
la llar no té places suficients per
tota la demanda de nens que hi ha.
Enguany s'han tret de la màniga
una ludoteca que ens ha costat
molts diners a tots els veïns. 

EQUIPAMENTS
INSUFICIENTS

 Valorem positivament l'adequació
que s'ha fet en els darrers mesos 
d'algunes voreres del municipi per
persones amb mobilitat reduïda.

 També hem vist com s'han arrenjat
els darrers dies algunes zones de
lleure infantil de Caldes de Malavella. 
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