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Municipis republicans per un nou país

El proper 24 de maig tots som cridats a decidir com volem que sigui el 
nostre  poble,  en  l'inici  del  procés  constituent  del  nou  país,  de  la 
República Catalana.
 
La  independència  és  l'oportunitat  per  generar  nous  motllos  per  a  la 
política municipal.  Tenim una oportunitat  de superar  les barreres que 
avui condicionen el govern del nostre poble, començant pel finançament, 
per  dur  a  terme  polítiques socials,  culturals  i  econòmiques.  Per 
propiciar la participació política, la transparència. 

Des d'Esquerra Republicana volem que tots i cadascun dels municipis del 
país empenyin el procés cap a la independència i siguin protagonistes de 
la imparable revolució democràtica que vivim. I a Caldes de Malavella 
també.  Tots  som  testimonis  i  protagonistes  directes  de  la  il·lusió 
compartida que vivim al nostre poble, al nostre veïnat, al carrer, a la 
plaça. 

La proposta d'Esquerra Republicana és la proposta dels activistes que 
defensem les causes de la ciutadania compromesa en el bé comú. És la 
proposta del progrés que sorgeix del batec ciutadà que no es resigna i 
passa a l'acció, amb l'objectiu de millorar la política. Volem construir un 
poble on ens hi sentim a gust, un poble que lluiti dia a dia per fer-se un 
nom i un lloc propi al nostre país, sempre al servei de les persones.
Volem un ajuntament obert i transparent, que rendeixi comptes als 
nostres  veïns  i  que  sàpiga  involucrar-los  en  les  preses  de  decisions. 
Volem viure en un poble més cohesionat, més emprenedor i més 
sostenible. 

Per aquest motiu el nostre programa, un programa fruit d'unes taules 
participatives i de debat, l'hem estructurat en aquests tres grans eixos: 
Municipi cohesionat: Hem de lluitar contra les desigualtats, la cultura 
ha de ser  una eina  motor  de ciutadania  lliure  i  compromesa amb la 
societat. La salut, l'acció social, l'esport com a garantia de qualitat de 
vida  i  benestar  de  les  persones.  La  qualitat  i  el  prestigi  de  l'escola 
pública com a eina per a la igualtat d'oportunitats.
Municipi emprenedor: La lluita contra l'atur com a política més urgent 
a  prioritzar.  Des  de  l'ajuntament  podem  promoure  l'emprenedoria, 
invertir  en  un  eix  comercial  pel  nostre  poble.  Promoure  les  TIC  i 
l'administració  electrònica  com  a  factor  d'informació,  participació, 
transperència i simplificació de l'administració.

Municipi  sostenible:  Des  d'un  urbanisme  humanista  que  potencia 



l'àgora ciutadana i la interrelació social, a la sostenibilitat del patrimoni 
natural i cultural com a base de la identitat col·lectiva. Adoptar energies 
netes i residu zero. Fer efectiu el dret a l'habitatge. 

Un govern obert per a una democràcia oberta

Des  d'Esquerra  Republicana  oferim  una  alcaldia  dialogant,  propera  i 
oberta  a  tothom.  Creiem  que  els  pilars  d'un  govern  obert  i  de  la 
democràcia oberta han de ser aquests: 
1.- Transparència i comptes clars: les dades han de ser públiques, els 
veïns han de poder tenir accés a la informació. El pilar del nostre govern 
ha de ser  la  transparència i  l'hem de garantir  mitjançant  projectes 
participatius de la ciutadania. Facilitarem les eines perquè tothom pugui 
fer el seguiment de les polítiques públiques. Volem els comptes clars i la 
informació accessible a tots els caldencs. Hem d'apropar els Plens 
Municipals a la ciutadania amb la seva difusió a la xarxa. 

2.-  Participació: Consolidar i simplificar les eines de consulta directa, 
concertació  de  debats,  promoure  la  iniciativa  ciutadana.  Apostem pel 
diàleg, creiem en una participació real, activa i constant, tant pel que 
fa  a  l'elaboració  dels  pressupostos municipals,  com en el  disseny 
dels  projectes  de  poble.  Impulsarem  el  Consell  de  Poble  i  hi 
garantirem la presència de les entitats. 

3.-  Administració eficaç:  El  compromís  d'Esquerra és  treballar  amb 
honestedat, eficiència, rigor i transparència. Les noves tecnologies ens 
permeten  fer-ho  i  també  modernitzar  l'administració  pública,  que 
garanteixi  al  ciutadà  un  eficaç  resolució  de  les  seves  gestions.  Amb 
aquest  objectiu  impulsarem la  finestra  única,  on  es  pugui  iniciar 
qualsevol tràmit administratiu municipal, demanar informació o poder-hi 
fer  les  gestions  més  habituals.  Proposem  la  creació  d'un  intranet 
destinat  a  les  nostres  entitats per  agilitzar  la  solicitud  d'espais  i 
l'organitació dels actes que es duen a terme al nostre poble.  Oferirem 
wi-fi gratuït en els espais públics. 



Urbanisme i via pública
 
Apostem per  una  política  urbanística  al  servei  dels  ciutadans, 
reforçant uns espais cohesionadors. La ordenació dels espais ha 
de  respondre  a  les  necessitats  dels  caldencs  i  als  seus  usos 
tradicionals. 
Som conscients  d’alguns dels  reptes  que té  el  propi  poble,  amb una 
disposició en el territori on la meitat de la població viu en el nucli del 
poble,  mentre  que  l’altre  meitat  té  la  seva  residència  als  diferents 
veïnats i urbanitzacions, no tots ells ben connectats amb el centre del 
poble. 
Creiem en la concentració d’espais d'ús públic per diferents àrees: 
àrea esportiva, cultural, comercial etc.. molt més que no pas la dispersió 
dels mateixos, i rebutgem les polítiques antigues d’altres poblacions, 
on s’ha fomentat el monumentalisme que ha suposat no sols despeses 
extraordinàries i endeutament, sinó també despeses recurrents en el seu 
manteniment. 

Millorarem la façana d’entrada al centre del poble, amb particular 
focalització a l’espai de Repsol, on desenvoluparem un espai d’us públic, 
turístic i cultural al voltant del termalisme.

Volem  un  poble  més  ben  connectat:  Millorarem  els  vials  de 
comunicació, el seu manteniment i la seva senyalització entre els veïnats 
i  el  centre  del  poble,  tant  pel  seu  ús  com carrils  bici,  com per  ser 
aprofitat per altres mitjans de comunicació. Considerem urgent el cas 
corresponent a Can Solà, i un estudi previ per Can Carbonell. Agilitzarem 
el  procés de recepció de les urbanitzacions que falten.  Promourem la 
disposició de serveis públics de transport entre els veïnats i el centre del 
poble que permetin la vertebració del poble, i l’accés de tots els vilatans 
a les principals infraestructures i convocatòria d’activitats.
Disposarem la  concentració de les instal·lacions esportives per tal 
d’optimitzar recursos i millorar l’oferta.
Ampliarem l’espai  de  biblioteca amb una  reordenació  dels  espais 
públics  en  el  centre  del  poble,  per  tal  de  millorar  l’adequació  dels 
mateixos,  i  la  seva  accessibilitat,  amb  una  despesa  raonable  i 
proporcional  i  uns  costos  futurs  sostenibles,  evitant  la  degradació 
d’espais com l'edifici de l’antic ajuntament.

Recuperarem el  carrer Major com una vertebra principal  de la 
vida vilatana.
Necessitem un Caldes amb més espais de trobada pels caldencs. Farem 
un procés participatiu per decidir com ha de ser la Plaça Sant Esteve. 



Vetllarem perquè els parcs infantils estiguin nets, ben equipats i on els 
nens  hi  puguin  jugar  amb  seguretat.  Urbanitzarem  per  fases  la 
Travessera Taronja.
Volem un poble amb més serveis. Impulsarem la creació d'una Sala de 
Vetlla a Caldes de Malavella
Volem un  poble  més  accessible,  per  això  eliminarem les  barreres 
arquitectòniques per facilitar la mobilitat dels ciutadans.

Promoció econòmica i ocupació

Des d'Esquerra apostem per la creació d'un Pla Local per l'Ocupació a 
Caldes  de  Malavella.  Detectarem les  necessitats  de  les  empreses  del 
nostre municipi  en matèria  laboral  i  impulsarem acords amb el  teixit 
empresarial per generar llocs de treball. Adaptarem la oferta formativa 
de les  persones  a  l'atur.  Dinamitzarem el  servei  d'ocupació local i 
promourem l'emprenedoria. Activarem un projecte de coworking, que 
ens permetrà potenciar que les persones en fase inicial d'emprenedoria o 
professionals  de  diferents  sectors  treballin,  en  un  mateix  espai,  per 
portar a terme el seu projecte empresarial.
Establirem un programa d'assessorament, potenciació i acompanyament 
a  les  persones  emprenedores  que  vulguin  crear  petites  empreses  al 
municipi per tal d'assessorar-los tècnicament i financerament.

Donarem suport a les petites explotacions familiars de caràcter
agrícola i  ramader.  Millorarem l'estat dels  camins veïnals,  vetllant 
per la neteja de les rieres i boscos propers als camins. Actualitzarem la 
retolació dels noms dels veïnats i de les cases de pagès.

Amb  la  masoveria  comercial facilitarem  l’ocupació  de  locals  buits 
perquè es puguin obrir noves empreses i comerços en el nostre poble, 
generant nous llocs de treball. Impulsarem aquest programa, que té les 
seves arrels en la tradicional masoveria rural, conscients que pot ser una 
bona  fórmula  per  ajudar  a  la  reactivació  de  l'economia  i  la  qualitat 
urbanística del nostre poble.

Defensarem el comerç de proximitat per afavorir la dinamització i la 
vitalitat del municipi. Col·laborarem amb els comerciants per dur a terme 
actuacions conjuntes (Campanya de Nadal, setmanes temàtiques, fires, 



botiga al carrer...)

Dinamitzarem  el  mercat tradicional  dels  dimarts  i  reordenarem  el 
mercat dels diumenges. Promourem el consum del producte quilòmetre 
0 i de temporada. Organitzarem tallers i xerrades als mercats municipals 
posant en valor l'alimentació segura i saludable.

Apostem per donar un nou enfoc a La Fira de l’aigua. L'aigua ha de ser 
l'eix identitari i vertebrador, que actuï com a motor per atraure el 
turisme familiar i de qualitat.
Posicionarem Caldes  de  Malavella com  un  eix  clau  dins  la  ruta 
europea  de  les  Viles  Termals. Vetllarem  per  la  creació  d'un  pla 
turístic de consens pel nostre municipi a llarg termini. Un dels nostres 
compromisos  és  potenciar  les  vies  verdes,  creant  senders 
d'interpretació i promovent el patrimoni natural excepcional que tenim: 
arbres, prats, masies, etc. 

Turisme  2.0.  Impulsarem les  noves  tecnologies  com  a  eines  de 
promoció i difusió. Dinamitzarem els perfils turístics de Facebook, Twitter 
i Instagram, gestionats des de l'oficina de turisme. Oferirem informació 
sobre  notícies,  l'agenda,  el  temps,  comerços,  oferta  de  restauració 
mitjançant l'aplicació de Caldes, fent-la accessible per tots els dispositius 
mòbils. 



Serveis a les persones

Acció social

Des  d'Esquerra  apostem  per  uns  serveis  socials  integrats, 
transversals i coordinats, que responguin a les necessitats reals de la 
població, uns serveis formadors i capacitadors. Hem d'actuar no només 
de forma reactiva al problema, sinò també proactiva. Crearem un Pla de 
detecció precoç de situacions d'exclusió social,  per  poder actuar 
amb rapidesa. 

L'accés a l'habitatge és un dret fonamental i un dels eixos del nostre 
compromís. Realitzarem un Pla d'Habitatge per regular les necessitats 
actuals  i  preveure  les  futures.  Detectarem habitatges  buits  en  mans 
d’entitats financeres per destinar-los a lloguer social.

Farem un pla de prevenció efectiu i directe pel que fa a la violència de 
gènere i domèstica. Promoure la solidaritat, fet que reforça la cohesió 
ciutadana i incentiva a tenir una millor situació, on tothom es sent més 
partícep  del  poble.  I  promourem  el  voluntariat,  dotant-lo  també  de 
recursos i ajuts per tal de que puguin desenvolupar la seva tasca de la 
forma més eficient i efectiva possible. Crearem un banc del temps per 
reforçar l'acció del voluntariat.

Gent gran

Crearem un  Consell de la Gent Gran. La gent gran és un actiu pel 
municipi, hem de saber aprofitar la seva experiència. Aquest ha de ser 
un  òrgan municipal consultiu i de participació sectorial de l'Ajuntament 
per aquelles qüestions referides a l'àmbit de la gent gran. Aquest sector 
de la població ha de prendre una posició més activa en el sentir i el fer 
del  poble,  així  com  apropar  més  la  seva  realitat  a  la  resta  de  la 
ciutadania i poder comptar amb la participació de noves entitats, grups 
de gent gran i persones que desenvolupen una tasca rellevant en aquest 
sector, amb l'objectiu que el nostre poble sigui, encara més, un poble 
obert, un poble de qualitat, actiu i solidari, un poble per tothom.



Impulsarem polítiques per a un envelliment actiu i perquè participin i 
col·laborin  en  activitats  diverses  que  es  duen  a  terme  al  municipi. 
Impulsarem un centre de serveis o centre de dia: un espai en el qual es 
puguin fer estades de 4 o 8 hores i fer ús dels serveis externs i tallers 
que s’ofereixin. Hauria de ser també un lloc d’assessorament i referència 
tan  pels  familiars  de  les  persones  grans  com  per  a  la  població  en 
general.

Joventut

Els joves són un actiu important, hem d'invertir en seva formació, en la 
difusió  de  les  seves  creacions  culturals,  afavorint  la  possibilitat  que 
puguin obtenir una feina digna i que puguin accedir a un habitatge propi.
Volem reforçar  la  Brigada Jove i  acompanyar-la  d’un  projecte  educatiu 
perquè els joves que hi participen puguin aprendre un ofici.
Recuperarem el  Casino perquè sigui un punt de trobada pel jovent del 
poble.
Hem  d'apropar  Ca  la  Romana als  joves,  amb  una  programació 
d'activitats atractiva i amb horaris més flexibles, obert a les tardes i caps 
de setmana. 

Esports

Crearem  un  Consell  d'Esports on  s'agrupin  totes  les  entitats 
esportives. Serà un element cohesionador, consultiu i útil per a la presa 
de decisions en matèria esportiva.
Dignificarem  la  zona esportiva, cohesionant els espais : el camp de 
futbol, el polivalent, pavelló, pistes de tennis, la piscina; arreglant els 
accessos  i  dotant  el  polivalent  i  la  piscina  de  millors  equipaments. 
Projectarem nous equipaments pensant en un futur.

Des d'Esquerra vetllarem perquè tothom pugui practicar esport, 
encara  que  sigui  de  forma  no  subjecte  a  entitats  o  clubs  esportius, 
dotant  de  certes  franges  horàries  els  equipaments  municipals  i  el 
material, perquè se’n pugui fer un ús responsable.



Seguretat

A Caldes necessitem una policia local propera als ciutadans. Farem 
que  sigui  un  cos  de  seguretat  de  proximitat  i  en  promourem  els 
desplaçaments a peu pel nucli.

Hem  de  potenciar  les  polítiques  de  respecte  a  l’entorn  i  a  les 
persones,  són elements que garanteixen la  seguretat,  la  qualitat  de 
vida i la situació de benestar. Promoure un cos de policia de proximitat, 
on el ciutadà i el policia vetllin per un interès comú. 

Promourem a  tots  els  nivells,  des  de  l’escola  fins  a  les  entitats,  un 
civisme  exemplar,  basat  en  els  principis  de  convivència  segura,  i  el 
respecte.

Salut

Fomentarem l’educació, la formació i la prevenció en matèria de salut en 
els centres educatius, els espais socials i  als centres esportius. 
Dinamitzarem els parcs de salut, amb la difusió d'itineraris saludables i
la promoció d'activitats esportives. 

Impulsarem  jornades  periòdiques  en  matèria  de  salut que  es 
podrien impartir en equipaments municipals i oberts a tothom, per tal de 
formar-se en salut, i sobretot en prevenció.

Educació

Hem de promoure un treball educatiu integrat dels diferents agents que 
intervenen en l’educació, des de les entitats a les famílies, lluitant contra 
l’absentisme i el fracàs escolar.

Hem de reforçar l’educació en el lleure, fent-la accessible a tothom, així 
com l’educació en l’esport, doncs són motors importants dels processos 
de socialització dels infants.
Incentivarem l’educació de l’entorn, estudiant des dels centres educatius 
del poble, allò que té Caldes que el fa diferent, fer que els nens i nenes i 



els joves participin activament del poble, el coneguin i l’estudiin. 
Lluitarem per acabar amb els barracons al municipi.

Apostem per una  Escola d’Art Municipal.  Aquest  centre ha d'acollir 
l'actual escola de música i oferir formació complementària entorn el món 
de l'art, cursos de pintura, gravats, interpetació, fotografia, ... 

Cultura

El patrimoni arquitectònic, històric i natural de Caldes de Malavella és 
excepcional, treballarem per preservar-lo.
Hem  de  reutilitzar  els  espais  que  ja  tenim  com  a  elements  d’acció 
cultural, creant un eix de recursos format per un Centre Cívic, un Centre 
Cultural, Ca la Romana, el Teatre , el Casino i la Biblioteca. 

Promourem un centre cultural adequant l’edifici de l’antic Ajuntament i 
els jardins del darrera, així tindrem un edifici annex a la Biblioteca que la 
complementarà  i  acollirà  l’Arxiu  Municipal.  Dinamitzarem  l’arxiu 
impulsant  jornades  monogràfiques  i  beques  de  recerca  lligades  a  la 
història  i  al  patrimoni  de  Caldes  de  Malavella.  Proposem ampliar  els 
horaris de la biblioteca en època d'exàmens perquè els estudiants puguin 
anar-hi.  
 
Treballarem perquè Sant Maurici sigui del poble i pel poble, ja que no 
és  només  part  del  nostre  patrimoni  sinó  que  està  lligat  al  nostre 
sentiment col·lectiu de caldencs. Engegarem un pla de conservació de les 
ermites i un pla d'actuació urgent per Santa Seclina.

Hem  de  preservar  l’entorn  del  Camp  dels  Ninots  i  promoure   la 
importància  arquelògica  del  Jaciment,  mitjançant  l'establiment  de 
convenis amb Universitats i Centres de Recerca, organitzant xerrades i 
jornades arqueològiques.

Durant molts anys les nostres festes i aplecs han estat referents a la 
comarca. Farem que ho tornin a ser. I sempre recolzant la feina de les 
nostres entitats.



Entitats

Caldes  de  Malavella  té  un  teixit  associatiu  molt  important.  Per  això 
creiem que és necessària la creació d'una coordinadora d’entitats. Ha de 
servir per establir una millor coordinació general entre totes les entitats 
del poble, grups, particulars... sense interferir en el funcionament de cap 
d’elles. Un espai on les entitats es puguin dirigir per rebre informació de 
tot tipus, o ja sigui realitzant gestions com representant-les davant les 
administracions  públiques  o  privades.  També  es  pot  encarregar  de 
mantenir les relacions amb les associacions de veïns del municipi i de 
gestionar  les  peticions  de  subvencions  que  les  associacions  fan  a 
l’ajuntament. 
Per conèixer aquest teixit associatiu i els serveis que tenim al municipi, 
impulsarem una Guia d'Acollida. En aquesta guia hi ha d'haver tota la 
informació  referent  als  centres  educatius,  centre  sanitari,  entitats, 
festes i aplecs, etc.

Comunicació

Els mitjans de comunicació públics locals són una peça fonamental en la 
creació i difusió d'informació del nostre municipi. La proximitat, el rigor, 
la dedicació, moltes vegades d'una manera altruista, i la professionalitat 
han convertit  els mitjans de comunicació locals en autèntics eixos de 
cohesió social i cultural. Per aquest motiu des d'Esquerra pensem que 
aquests mitjans han de ser plurals, oberts, participatius, transparents i 
de fàcil accés per a tots els nostres veïns.
L'Altell FM ha de ser l'emissora de ràdio de referència al nostre poble, 
volem un mitjà de comunicació dinàmic i plural. Amb butlletins 
informatius municipals, repassant l’actualitat del poble, l’agenda 
setmanal, etc. Obrint espais de participació i debat, entrevistes i espais 
pels més joves 
Comunicació 2.0: Hem de crear nous canals a les xarxes socials, lligats 
als mitjans de comunicació municipals, desvinculant-los així del canal 
Ajuntament i de l'acció de l'equip de govern. 
Impulsarem també l'edició d'un Aquae digital, més dinàmic i actualitzat 
diàriament. 



Medi ambient i sostenibilitat

Sovint entenem la sostenibilitat com una responsabilitat a gran nivell, 
però la realitat és que la sostenibilitat comença per cada un de nosaltres 
en el nostre desenvolupament diari. I aquest no ha de ser incompatible 
amb el nostre desenvolupament com a ciutadans ni amb el progrés del 
nostre poble. 
En  aquest  sentit,  l’objectiu  d'Esquerra  Republicana  per  Caldes  de 
Malavella és,  no només desenvolupar polítiques de sostenibilitat; sinó 
d’aplicar un concepte de sostenibilitat en totes i cada una de les accions i 
polítiques  que  desenvolupi  amb  independència  de  la  seva  natura. 
L’exemple i lideratge que es doni des de l’Ajuntament es fonamental per 
crear una economia local sostenible, facilitant als comerços, empreses i 
ciutadans  hàbits  respectuosos  amb  els  recursos  mediambientals.  Per 
aquest motiu farem una revisió del patrimoni immobiliari públic per 
tal de millorar l’ús eficient en el consum de recursos.
També crearem un programa de suport a empreses i comerços per tal 
que millorin i optimitzin els seus processos i consums de manera més 
sostenible.
Proposem canviar la calefacció del pavelló i posar-ne al polivalent, 
amb l'ús de la biomassa. Aquest canvi reduirà el consum i el cost alhora 
que incentivarà la neteja dels boscos de l’entorn.
Millorarem el manteniment dels camins rurals adequant-lo al Pla Especial
de Camins. Arranjarem la Riera de Santa Maria. 
Recuperarem polítiques de reciclatge, a tots els nivells per tal de 
reduir la gestió inadequada dels residus.



 

  



    

 


