Del 16 de maig al 15 de juny

Per recordar
SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I
CADASTRAL
IBI Urbana / IBI Rústica / IAE / Clavegueram (2n trimestre 2018): Juny – Juliol
AJUTS SOCIALS
Del 28 de maig al 8 de juny primera convocatòria pels ajuts per a l’escolarització de nens i
nenes de 0 a 3 anys
FORMACIÓ
Curs intensiu d’anglès conversa (40h)
Del 2 al 26 de juliol de 16 a 18.30h.
A l’Espai Jove “Ca la Romana”
Preu: 35€ / gratuït per aturats
Inscripcions: 11, 12 i 13 de juny a l’Espai Jove
“Ca la Romana”
Horari: de 10 a 13h i de 16 a 18h.
FIRA D’OPORTUNITATS
El diumenge 10 de juny torna la Fira d’Oportunitats al Parc de la Sardana. De 10 a 14 h
vine a gaudir de molts articles diferents! Si
vols posar-hi la teva parada tens temps fins
el 8 de juny a l’Oficina de Turisme o a promocioeconomica@caldesdemalavella.cat. El
preu són aliments per Càritas de Caldes. Més
informació en programes a part.
TALLER D’ELABORACIÓ DE
RATAFIA ARTESANAL
Vols fer ratafia artesanal amb l’Assumpció
Moreno i Oliva? Apunta’t al taller on anem
a buscar les plantes necessàries, esmorzem i
elaborarem la ratafia! Inscripcions a través
del formulari que trobareu a www.espaijove.caldesdemalavella.cat abans del 7 de juny
(places limitades). Més informació: Espai
Jove Ca la Romana.
INSCRIPCIONS AL CASAL J DE JOVE
Vols passar un estiu diferent? Si tens més de
12 anys, apunta’t al Casal J de Jove, el mes de
juliol de 10h a 14h. Inscripcions del 28 de
maig al 8 de juny a l’Espai Jove Ca la Romana.
Organitza: Àrea de Joventut
INSCRIPCIONS A LA BRIGADA JOVE
Torna el projecte d’inserció laboral per joves
del municipi. Si vols treballar aquest estiu,
tens entre 16 i 18 anys per les places de Peons
de la Brigada Jove, o entre 16 i 25 anys per
la plaça d’Auxiliar Administratiu; inscriu-te
al sorteig!
Per fer-ho cal que presentis instància i la documentació necessària a les Oficines d’Aten-

ció al Ciutadà de l’Ajuntament abans de l’1 de
juny. Per més informació dirigeix-te a Ca la
Romana: 972 48 02 66 / calaromana@caldesdemalavella.cat
CONCURS DE DISSENY DE
SAMARRETA I GOT PER LA FESTA
MAJOR 2018
El termini de presentacions de dissenys finalitza el 18 de maig. Pots veure les bases i descarregar-te la fitxa d’inscripció a www.espaijove.caldesdemalavella.cat Més informació:
Espai Jove Ca la Romana. Organitza: Joves
Intrèpids, Àrea de Festes i Joventut
Grup de passeig
Cada dijous a les 9:30 h · Davant Casa Rosa
Organitza el Servei d’Esports
TORNA EL MOSQUIT TIGRE
Recordeu que amb l’arribada de la calor comença l’activitat d’aquest insecte tan molest i que és important que a casa eviteu les
condicions que li són favorables: elimineu
els objectes que puguin acumular aigua o
buideu-los sovint (plats, gots, galledes, etc.).
Per a més informació podeu trucar al tel. 972
451 231 (Servei de Control de Mosquits) o a
www.mosquittigregirona.cat.
BUSQUEM NASCUTS AL 1953 I AL 1978
Si has nascut al 1953 i aquest any en fas 65
t’estem buscant! S’està organitzant una trobada al poble de persones nascudes aquest any!
Si hi vols participar truca a la Dolors Roca al
telèfon: 615890452
Si en fas 40 aquest 2018 també ho hem de celebrar! També s’està organitzant una trobada,
podeu trucar a l’Ester Castillo per saber-ne
tots els detalls 675960231. Feliç aniversari!
MERCAT DELS DIUMENGES
Nova ubicació de la Fira-mercat a causa de
les obres de la Carretera Llagostera. Ara passa al Carrer Rere Muralla L’afectació s’allargarà fins que l’accés a la Plaça de l’antic Ajuntament quedi obert de nou als vehicles.
PISCINA MUNICIPAL TEMPORADA 2018
La piscina municipal obre del 9 de juny al 31
d’agost. El 8 de juny de 15 a 20 h es farà la
pre obertura. L’horari de la piscina és de dilluns a divendres d’11 h a 20 h i els dissabtes,
diumenges i festius de 20:30 h a 20 h . A la
pàgina web de l’Ajuntament hi trobareu tota
la informació. 		

L’agenda
Dimarts, 15 de maig
Mercats. Mercat Municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Tardes joves. Ca la romana
17 h · Ca la romana
Just dance
Dimecres, 16 de maig
Formació. Taller d’administració electrònica
De 14.30 a 16.30 h a l’Aula del pavelló
Divendres, 18 de maig
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Pati de l’Escola Sant Esteve
Va d’esports
Medi Ambient. Xerrada
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Xerrada sobre consum elèctric amb Som energia en
el marc de la Setmana de l’Energia 2018. A càrrec de
Judit Casas, ambientòloga i membre de Som Energia
Dissabte, 19 de maig
Entitats. Colla gegantera
Llagostera
17 h · Plantada al parc de l’Estació
18 h · Cercavil·la
Esports. CE Caldes de Malavella
9 h · Inf Fem CE Caldes - CB Olot
10:30 h · Vilafant Negre – Cadet Fem CE Caldes
10:45 h · Pre Inf Fem CE Caldes – CB Campdevanol
19:15 h · S25 Fem CE Caldes – CB Olot
Esports. Bàsquet Escola Esportiva
10:30 h · Mini 2007 EEM – CB L’Escala
11:30 h · Escolapies Fig 2010 – Pre Mini Masc 2008
EEM
12 h · Mini 2006 EEM – Bàsquet Porqueres
Esports. UE Caldes
9:45 h · EF Arbucienca C – Benjamí A UE Caldes
10 h · CF Tordera B – Infantil A UE Caldes
11 h · Ud Cassa B – Aleví A UE Caldes
11:15 h · Aleví B UE Caldes – CB Blanes C
16 h · Ce Aro – 2ª Catalana UE Caldes
17:30 h · 4ª Catalana UE Caldes – Blanes Atlétic
17:30 h Cadet UE Caldes – EF St Feliu de guíxols
Esports. Futbol Sala
17:30 h · Fontcoberta FS - FSCM B
Diumenge, 20 de maig
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Carrer de Rera Muralla
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Esports. Futbol Sala
11 h · FSCM A- Lloret Esportiu 2012
Cultura. Cinema
Star Wars: Los últimos Jedi
18 h · Teatre cinema municipal
Entitats. Centre Mare de Déu de Montserrat
Tot el matí · Centre Mare de Déu de Montserrat
2ª Jornada Solidària oberta a tothom
Més informació en programes a part
Entitats. Club excursionista
Excursió a La Vall d’Eina
Més informació al web www.clubexcursionistacaldesdemalavella.cat
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa
Ball amb Grup Ciclón
Esports. UE Caldes
10 a 14 h · Mas Llop
Torneig d’escoletes de futbol
Dimarts, 22 de maig
Mercats. Mercat Municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Espai Jove · Tarda de crispetes
Dijous, 24 de maig
Cultura. Presentació
20 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Presentació del llibre “Hotel Lebac” amb Carlos Caillabet
Divendres, 25 de maig
Cultura. Club de lectura juvenil
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
“Allà on els arbres canten” de Laura Gallego
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa. Ball berenar amb David Magen
Cultura. Supernit a
les biblioteques
20 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
El malvat senyor Pla ha
deixat la Matoll i la Nenúfar de la família del
Súper3 tancades, però tu
les pots ajudar a escapar!
Vine a inscriure’t a la biblioteca!
Dissabte, 26 de maig
Entitats. Centre Esplai Sant Esteve
Celebració del 35è aniversari al final de la Rambla
17:30 h · Xocolatada
21 h · Sopar popular
23 h · DJ Jan
Esports. CE Caldes de Malavella
9 h · Pre inf Fem CE Caldes – Escola Pla Olot
12:15 h · Vedruna Palafrugell – Cadet Fem CE Caldes
12:30 h · Amer Hipra – Inf Fem CE Caldes
Esports. Bàsquet Escola Esportiva
9:30 h · CB Blanes C – Mini 2007 EEM
10:30 h · Pre Mini Mixt EEM – Escolapies Fig 2010
11 h · Atletic Silenc – Mini 2006 EEM
12 h · Pre Mini Masc 2008 EEM – B Vilafant Blau
Esports. UE Caldes
9:45 h · FC Racing Blanenc C – Benjamí A UE Caldes
11:15 h · Aleví A UE Caldes – Geieg B
11:30 h · CF Cellera – Benjamí B UE Caldes
12:45 h · Infantil A UE Caldes – Ac Hostalric
17:30 h · FC Vilablareix – 4a Catalana UE Caldes
Esports. Futbol Sala
19 h · Porqueres Club FS - FSCM A
Diumenge, 27 de maig
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Carrer de Rera Muralla
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Club excursionista
Excursió Ruta de Salamina repassant les rutes que surten en el llibre “Soldados de Salamina”
Més informació al web www.clubexcursionistacaldesdemalavella.cat
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa. Ball amb Carlos Ribas
Esports. CE Caldes de Malavella
16 h · CB Banyoles – S25 Fem CE Caldes
Cultura. X Festival de teatre d’humor Tocariure
18 h · Fel Faixedas amb “Bona nit benparits”
Preu entrada: 10 €
Venda anticipada a l’Oficina de Turisme i també a taquilla dues hores abans de l’actuació
Esports. UE Caldes
10 h · FC Racing Blanenc – Aleví B UE Caldes
11 h · CF Lloret C – Cadet UE Caldes
11:30 h · 2a Catalana UE Caldes – CF St Jaume de Llierca

Dilluns, 28 de maig
Entitats. Xarxa de dones
9 h · Casino
Dia Internacional per la Salut de les Dones
Xerrada. La dona sàvia: Menopausa i maduresa amb
Maria Massa, Llevadora del CAP de Caldes
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Petit Fornet
Taller de braços de gitano
Dimarts, 29 de maig
Mercats. Mercat Municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Cultura. Tarda de lletres
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
“Yo mato” de Giorgio Falleti
Dimecres, 30 de maig
Esports. Consell Esportiu Municipal
20 h · Sala de plens de l’Ajuntament
Nou Consell Esportiu Municipal
Divendres, 1 de juny
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Pati de l’Escola Sant Esteve
Va d’esports
Cultura. Hora del conte
18 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Hora del conte en anglès amb Kids & Us “The Far
West”
Cultura. Jornades d’arqueologia
De 9:30 a 19:30 h · Sala de plens de Cal Ferrer
El nostre municipi acull les catorzenes jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona
Dissabte, 2 de juny
Cultura. Jornades d’arqueologia
9:45 a 13 h · Sala de plens de Cal Ferrer
16 h · Visita al jaciment del Camp dels Ninots i les
termes romanes
Entitats. Xarxa de dones
9 h · Plaça de la Selva
Sortida amb cotxes particulars per veure el jardí botànic de Blanes amb Margarida Vila, experta en botànica.
Preu: gratuït per les sòcies i per els no socis o sòcies, el
cost de l’entrada al jardí.
Cal fer inscripcions: xarxadedonesdecaldes@gmail.com
Entitats. Colla gegantera
Vila gegantera a Breda
Durant el matí segona Vileta gegantera
16 h · Trobada de gegantons i capgrossos
Esports. CE Caldes de Malavella
9 h · Inf Fem CE Caldes – Vedruna Palamós
12:30 h · Vall d’en Bas – Pre Inf Fem CE Caldes
16 h · Cadet Fem CE Caldes – CE Montessori
Esports. Bàsquet Escola Esportiva
9 h · CB Sant Feliu 09 – Pre Mini Masc 2008 EEM
9 h · Bàsquet Vilafant – Pre Mini Mixt EEM
10:30 h · Mini 2007 EEM – Bàsquet Arbúcies
12 h · Mini 2008 EEM – Ceset B
Esports. UE Caldes
9:30 h · CF Lloret B – Benjamí A UE Caldes
10 h · UE Tossa – Cadet UE Caldes
11:15 h · Aleví B UE Caldes – Ca l’Aguidó B
11:30 h · EF Arbucienca B – Infantil A UE Caldes
Diumenge, 3 de juny
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Carrer de Rera Muralla
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Colla gegantera
Vila gegantera a Breda
9:30 h · cercavila de gegants, seguidament ball conjunt

Entitats. Club excursionista
Excursió als gorgs i salts a Hostelets d’en Bas, a la Garrotxa
Més informació al web www.clubexcursionistacaldesdemalavella.cat
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa. Ball amb David Casas
Esports. UE Caldes
10 h · AD Ca l’Agudió – Aleví A UE Caldes
Esports. Futbol Sala
20 h · Maçanet FS - FSCM B

BiM

Dimarts, 5 de juny
Mercats. Mercat Municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Espai Jove. Gimcana d’aigua
Divendres, 8 de juny
Cultura. Xerrada
19 h · Biblioteca Francesc Farrer i Guàrdia
Xerrada a càrrec d’Agustí Soler sobre El cas dels catalans. Després visionat del documental “Catalunya
pròxim estat europeu independent”
Dissabte, 9 de juny
Cultura. Taller d’elaboració de ratafia artesanal
Inscripcions a través del formulari que podeu trobar a: www.
espaijove.caldesdemalavella.cat abans del 7 de juny. Places
limitades, més informació a l’Espai Jove Ca la Romana.
Esports. UE Caldes
9:30 h · CF Lloret C – Benjamí B UE Caldes
11:15 h · Aleví A UE Caldes – UE St Celoni B
12:45 h · Infantil A UE Caldes – CP Bell Lloc C
17:30 h · Cadet UE Caldes – CF Sils La Selva
Esports. Entitats esportives
Tot el dia · Zona esportiva Vall – Llobera
Matinada amb el Torneig infantil de Volei i les activitats al Polivalent
Tarda d’activitats i remullada a la piscina. Acaba amb
sopar de cloenda
Diumenge, 10 de juny
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Carrer de Rera Muralla
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Fira d’oportunitats
10 h a 14 h · Parc de la Sardana. Inscripcions: Del dilluns
21 de maig al 8 de juny a l’oficina de turisme o bé a promocioeconomcia@caldesdemalavella.cat (Preu aportació en aliments). Més informació en programes a part.
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa. Ball amb Xus Marcos
Esports. UE Caldes
9:15 h · CF Farners C – Aleví B UE Caldes
Esports. Patinatge
Pavelló municipal d’esports. Festival de patinatge artístic
Cultura. Cinema
18 h · Teatre cinema municipal. Pel·lícula a determinar
Dimarts, 12 de juny
Mercats. Mercat Municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Divendres, 15 de juny
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Pati de l’Escola Sant Esteve. Va d’esports
Entitats. Club excursionista
Reunió de programació i sopar
Més informació al web:
www.clubexcursionistacaldesdemalavella.cat
Entitats. AMPA La Benaula
17h · Escola La Benaula
Festa de final de Curs 2017-2018

Butlletí d’Informació Municipal
Maig 2018 · Número 128 · Caldes de Malavella

Serveis i adreces d’interès
OFICINES MUNICIPALS: Tel. 972 47 00 05.
Fax: 972 47 05 25 / ajuntament@caldesdemalavella.cat.
Carrer Vall-llobera, s/n.
De dilluns a divendres, de 2/4 de 9 a 2/4 de 3.
I també els dijous tarda de 4 a 2/4 de 7.
REGISTRE CIVIL: A les oficines municipals.
SERVEI DE RECAPTACIÓ: Tel. 972 47 20 09.
Carrer de Sant Grau, núm 19. Casa Rosa.
Els dimarts, de 9 a 2.
POLICIA LOCAL: Tel. 972 47 09 02 · Tel. 619 704 546
policialocal@caldesdemalavella.cat.
Carrer Onze de Setembre, s/n.
CAP CALDES: Tel. 972 47 01 09 Ctra. Llagostera, 4.
TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA:
902 760 050
URGÈNCIES SANITÀRIES: 061
FARMÀCIES: (Per a més informació: www.cofgi.cat)
• CASANOVAS: Tel. 972 47 00 96. C. Vall·llobera, 17.
• FOLCH: Tel. 972 47 27 94. C. Sta. Maria, 28.
• X. PLANAS: Tel. 972 47 11 10. Ctra Llagostera, 29.
SERVEIS SOCIALS: Tel. 972 47 04 04.
C. Vall·llobera, 4. De dilluns a divendres, de 9 a 2.
OFICINA DE TURISME: Tel. 972 48 01 03
turisme@caldesdemalavella.cat.
C. Vall·llobera, s/n. Tots els dies, de 10 a 2.
El dissabte, també de 4 a 6.
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
Servei amb cita prèvia
Tel. 972 48 01 03 (cada dia excepte dimecres).
Tel. 972 48 02 66 (dimecres).
solc@caldesdemalavella.cat.
CALDES FM 107.9: Tel. 972 47 13 09.
Carrer de Sant Grau, núm 19. Casa Rosa.

BIBLIOTECA MUNICIPAL: Tel. 972 47 23 50.
Carrer de la Llibertat, 6.
MATINS: de dimarts a divendres, de 2/4 d’11 a 2
TARDES: de dilluns a divendres, de 4 a 9.
DISSABTES: de 10 a 2.
TEATRE – CINEMA MUNICIPAL: C. Jacint Verdaguer.
ESPAI JOVE CA LA ROMANA: Tel. 972 48 02 66
calaromana@caldesdemalavella.cat
Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n
JUTJAT DE PAU: Tel. 972 47 02 25.
C. de St Grau, 19. Casa Rosa. Dimarts i dijous, de 10 a 12.
ZONA ESPORTIVA: Tel. 669 29 25 81. Av. de Caldes s/n.
LLAR D’INFANTS NINOTS: Tel. 972 47 10 38.
C. Garrotxa s/n.
ESCOLA SANT ESTEVE: Tel. 972 47 23 44.
C. Vall·llobera, 62.
ESCOLA LA BENAULA: Tel. 972 48 00 56.
Av. Onze de setembre, 19
SES CALDES: Tel. 972 48 02 25.
Av. dels Països Catalans, s/n.
DEIXALLERIA MUNICIPAL: Tel. 872 012 018
C. Ponent, s/n.
Matins: de dimarts a dissabte, de 10 a 1.
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 3 a 6.
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS:
Tel. 872 01 20 18.
AVARIES XARXA D’AIGUA: Tel. 972 20 20 78
AVARIES XARXA ELÈCTRICA: Tel. 800 76 07 06
CORREUS: Tel. 972 47 14 20. C. Sta. Maria, 11.
RENFE: Tel. 902 320 320.
SARFA: Tel. 902 30 20 25.
TEISA: Tel. 972 20 02 75.
TAXI: Tel. 972 47 09 37 / 606 390 599.

Tota l’actualitat municipal de Caldes a:
Revista Municipal AQUAE

Rebeu-la gratuïtament a casa:
aquae@caldesdemalavella.cat

twitter.com/AjCMalavella
facebook.com/AjCaldesMalavella
www.caldesdemalavella.cat

Els partits opinen

Notícies breus de Caldes de Malavella
La Festa de la Malavella tot un èxit tot i la pluja
Del 27 al 29 d’abril es va celebrar la 9a Festa de
la Malavella. Divendres al vespre els gegants i el
pregó de Núria Feliu encetaven la festa. També es
van donar als premis a les Malavelles i Mauricis
d’honor. La vetllada de divendres va acabar amb
l’animació de Xaranga Dammer. Dissabte va ser
el gran dia amb la dansa de la Malavella i La Nit
de Bruixes i Bruixots que va aplegar més d’un
miler de curiosos. Durant la tarda tampoc hi van
faltar parades d’esoterisme, tallers diversos, el
concert de l’escola de música o fins i tot xocolata i
gegants. La Farmàcia Xènia Planas i Carns Anna
Garcia van guanyar el concurs d’aparadors, mentre que Conxita Garcia i Ariadna Montoya van
guanyar els premis a millors façanes. The Bazaga’s i DJ Ro-k van posar la nota musical a la nit.
Diumenge, tot i la pluja, una vintena de persones

van pujar al Castell de La Malavella. La 4a cursa de Muntanya també es va celebrar coronant
a Arnau Aranda, Thais Pentinat, Adrià Canimas
i Anna Güell. A la tarda, després de l’espectacle
infantil i el berenar per agafar forces es va fer fora
a La Malavella a cops de roc. En els premis “La
Malavella va a l’escola” Ramon Sánchez va ser el
guanyador que veurà el seu dibuix al programa
de l’any vinent. Des de l’Ajuntament es vol donar
les gràcies a tots els col·laboradors, voluntaris i
a les entitats com la Casa Rosa, el Club Excursionista, l’AMPA Sant Esteve, l’AMPA Benaula
i l’Associació de Comerç. També al Club Volei
Joves Caldes i al Club de Bàsquet Municipal pel
servei de bar. Especial agraïment a la Comissió
de la Festa de la Malavella i a la Colla Gegantera.
Gràcies a tots i a totes!

Feliç Sant Jordi!

15 anys de recerca al
Camp dels Ninots
Aquest any es celebra el 15é aniversari de les
excavacions al Camp dels Ninots. Aquest espai
és molt important per la riquesa d’espècies
que s’hi poden trobar en perfecte estat de
conservació. És com una instantània en el
temps que ens permet explicar com era Caldes
de Malavella i com era Europa fa més de tres
milions i mig d’anys. Al llarg d’aquests anys
el projecte d’investigació ha anat creixent,
fins el punt que s’han incorporat especialistes
diversos d’arreu del món. Actualment l’equip
d’investigació el formen 25 persones de 15
universitats d’arreu del món. Fins ara s’hi han
trobat tapirs, bòvids i rinoceronts a més de
peixos, tortugues, granotes, ratpenats, ocells
i plantes. Tots els animals parlen d’un clima
tropical, que és el que hi havia a Europa fa més
de tres milions d’anys. Actualment el jaciment
està obert perquè és temporada d’excavacions.
Aquest any Caldes de Malavella serà un punt
de trobada de vulcanòlegs d’arreu del món que
ens visitaran en el marc del Maar Conference.
El dissabte 19 de maig al matí es farà una visita
oberta a la gent perquè tothom pugui apreciar
el jaciment que tenim a casa nostra.

El 23 d’abril una desena de parades de roses
i llibres van omplir la Plaça de l’Església de
curiosos. La floristeria i les llibreries locals,
també entitats i fins i tot centres educatius van
ser-hi presents amb les seves parades. Tothom
va poder comprar el seu llibre i la seva rosa
durant al matí, perquè a la tarda pràcticament
ja no quedaven existències. La programació
de Sant Jordi era molt variada començant ja
el divendres 20 d’abril amb la xerrada “Quan
la Biblioteca era l’escola... dels nens” a la
Biblioteca Municipal. El dia següent el Balneari
Vichy Catalan acolliria la presentació del
llibre “Esglésies parroquials dels segles XVII
i XVIII al Sud del Bisbat de Girona”. El 23,
pròpiament es van repartir els premis del 15è
concurs de Microliteratura Joaquim Carbó.
Es van poder sentir tots els relats guanyadors
al Casino. Podeu llegir-los a la pàgina web
de l’Ajuntament. A la tarda els més petits van
poder gaudir de l’espectacle infantil Els cistells
de la caputxeta a càrrec de Samfaina de Colors.
La Cobla Principal de l’Escala va tancar la
jornada amb sardanes a la Plaça de l’Església.

Caldes acull la primera
prova de la Copa Catalunya
de Raids

Es celebra el dia de la gent
gran

Felicitats Mireia Pagès!

Es celebra la trobada
d’escoletes d’hoquei

Cada any es reparteix un ram de flors a
les persones amb més edat del municipi

La caldenca Mireia Pagés queda en
sisena posició dins el Top Ten de
grups de Xou d’Europa

Un centenar de persones van participar en les
activitats del passat 27 d’abril en que Caldes de
Malavella va celebrar el dia de la gent gran. Els
assistents van anar a missa, seguidament a dinar al restaurant El Cabrit per acabar ballant.
Un dels moments més emotius va ser quan
l’alcalde, Salvador Balliu, juntament amb la
regidora Gemma Alsina, van repartir un ram
de flors a les persones més grans del poble,
en aquest cas Dolors Casellas, Josefa Gambin
i Mercedes Carre que enguany ja sumen 99
anys. Moltes felicitats!

La Mireia va entrar a formar part de l’equip
Xou Petit del Foment Deportiu Cassanenc al
2017. El mateix any van quedar terceres al provincial i vuitenes al campionat català i estatal.
A la Copa de França van quedar terceres i a
l’internacional van quedar quartes.
En aquesta temporada han quedat subcampiones a Fontajau, a Catalunya cinquenes i al campionat estatal a Asturies van rebre la quarta posició. Això els ha portat al campionat d’Europa i
han quedat sisenes, dins del Top Ten dels grups
Xou de tot Europa. Felicitats Mireia i a tot l’equip!

El passat diumenge 6 de maig el polivalent
de Caldes de Malavella es va convertir en la
seu d’una nova trobada d’equips d’escoleta
d’Hoquei. En total 150 nens i nenes de 20 equips
diferents de la zona van participar en la jornada.
Al llarg del matí es van jugar una seixantena de
partits entre equips com el Caldes, el GEIEG,
el Girona CH, el Palafrugell, El Salt, el Shum, el
Farners, el FD Cassanenc, l’All-stars Escoleta,
l’Olot o el Lloret entre molts d’altres. Al migdia
tots els nens i nenes participants van rebre una
medalla de reconeixement.

Vols ser de l’Associació de
comerç i serveis de Caldes?

El Club Patinatge Artístic fa
10 anys

Fites de caldencs dins del
món del motor

Baixen les ocupacions a
Caldes

L’associació de comerç i serveis de
Caldes fa una crida a través del Butlletí per fomentar el comerç

El 20 d’octubre del 2008 es va constituir
formalment el CPA de Caldes, enguany celebren
el seu desè aniversari. Felicitats! Actualment el
club consta de 50 esportistes de tots els nivells
que aprenen amb la Cristina González, la Paula
Cañigueral, la Janira Arana, l’Adela Baeta i la
Laura Pous a més de la Laura Casanova que
competeix actualment a nivell nacional a quartets
show amb el club Sant Feliu de Guíxols. Al llarg
de tots aquests anys el club ha aconseguit 12
patinadors a nivell de competició territorial de
Girona, i 3 d’ells a nivell de competició catalana
tot i que el que més en destaca el club és el
sentiment d’unió i cohesió que hi ha entre tots els
esportistes i responsables. Si us interessa aquest
esport el CPA Caldes ofereix una base tècnica de
qualitat a nivell de patinatge lliure individual, en
un club dins del mateix poble on ni tan sols cal
fer desplaçaments en cotxe... Si encara en teniu
dubtes podeu anar a la festa de final de curs del
proper 10 de juny, o llegir l’entrevista que es
publicarà al següent número de l’Aquae!

L’equip de l’Escuderia Malavella format per Antoni Verdaguer amb Meius Mora i el seu Porsche
944 Turbo ha finalitzat en segona posició en Regularitat Esport dins del XX Ral·li Ciutat d’Igualada (puntuable pels campionats de Catalunya
de velocitat i regularitat esport). Aquest ral·li,
al contrari que el Costa Brava Històric, ha estat
curt i fàcil amb solament 6 trams cronometrats.
Amb aquest resultat, després de les tres primeres proves del Campionat de Catalunya, l’equip
caldenc, es consolida en la primera posició.
D’altra banda el caldenc José López Sobrado, acompanyat per Ramon Ferres, i amb el
seu VW Sirocco, ha aconseguit finalitzar en la
novena plaça de la classificació scratx del XV
Rally Costa Brava Històric (puntuable per al
FIA TROPHY for Historic Regularity Rallies).
Un bon resultat veient la qualitat i quantitat
d’equips participants (80 equips de tot Europa)
en un ral·li molt dur, amb 1037 km i 28 trams
cronometrats.

A Can Carbonell ja no hi ha cap habitatge ocupat
gràcies al protocol activat el 2016, a la pressió
policial i a la col·laboració dels veïns. Aquesta
és una de les reflexions de la darrera Taula
d’Habitatge que es va reunir a l’Ajuntament el
passat 18 d’abril. A Aigües Bones és on encara
hi ha més ocupacions, tot i que estan més
focalitzades. Un cop es detecta un habitatge
ocupat il·legalment la policia local informa
als ocupes i en fa un seguiment. En la majoria
de casos marxen al cap d’uns dies. Un altre
pas que s’ha de seguir és avisar el propietari,
tot i que gairebé el 100% dels habitatges
afectats són propietat d’entitats bancàries i cal
pressionar-los perquè assumeixin la seva part de
responsabilitat. El consistori està redactant un
reglament per poder posar en marxa una borsa
d’inclusió que permeti cedir pisos a usos socials.

El dissabte 14 d’abril el polivalent de Caldes de
Malavella es va convertir en la seu d’una nova
prova d ela Copa Catalana de Raids. El mal
temps va fer canviar lleugerament les proves
havent de suspendre, per exemple, el tram amb
patins de línia a l’alçada de la carretera de Santa Pellaia. Des de la organització es creu que
el mal temps podria haver influït també en el
nombre d’inscrits. El recorregut passava per
Riudellots de la Selva, Campllong, Llambilles,
Quart, Cassà de la Selva, Sant Sadurní de l’Ebre
i Llagostera. Els equips RaidAventura.ORG,
Aventura X-Perience i Micaco Raid van guanyar la prova.

Des de l’Associació de comerç i serveis de Caldes
de Malavella animem els comerços a fer-se’n
socis per poder així ser més forts i fomentar
el comerç i serveis del nostre municipi. Alguns
dels avantatges de què gaudiràs com a soci
és que estaràs present a la Guia comercial,
al web de l’Associació i podràs oferir als
teus clients el servei de la Targeta comerç i,
properament, les bosses reutilitzables. També
realitzem campanyes en dates assenyalades de
Caldes i ens apuntem a iniciatives comarcals
innovadores com el Concurs d’Instagram
«Coneix la Selva», el Conte comerç i territori
i el Qui té què? En el proper número de
l’Aquae t’explicarem en què consisteixen però
si ho vols saber abans, pots contactar amb
nosaltres: www.caldescomercial.com / info@
caldescomercial.com. Fes comerç! Fes-te soci
de l’Associació de comerç i serveis de Caldes!

150 nens i nenes de 20 equips
diferents participen a la trobada

Estat de l’aigua
Analítiques d’abril

Apta per al consum de boca:
Al nucli, Llac del Cigne, Can
Solà Gros I i II, Aigües Bones i
Can Carbonell.
No apta per al consum de
boca: Al Tourist Club, a causa
de la concentració de nitrats
per sobre del límit permès.

Acabem de celebrar la Festa de la Malavella, una festa que ens omple d’orgull perquè tenim un poble viu, actiu i compromès. És admirable veure com entitats i gent a nivell particular participa i fa
tasques voluntàriament perquè la festa llueixi. És un exemple més de la vitalitat del teixit civil i
associatiu de Caldes que des de l’equip de govern del PDeCAT sempre tenim en compte i defensem.
La primera fase de les obres de sanejament de la Riera Santa Maria es van acabar amb la feina de la Fundació
EMYS de replantació d’espècies de riera. Així mateix estem en contacte amb la fundació La Sorellona que porta
l’actuació a la Basa de Can Rufí ajudant-los amb tot allò que cal. Són tasques de renaturalització de la riera i recuperació d’espais naturals que encaixen amb la sensibilitat mediambiental de la gent de Caldes de Malavella.
La gran quantitat de patrimoni i el respecte amb el que es tracta a Caldes han portat a fer les Jornades d’Arqueologia de Girona al nostre poble els dies 1 i 2 de juny. Unes jornades que ens portaran el millor i més nou de la
recerca arqueològica. Alhora ja s’està portant a terme una nova campanya al Camp dels Ninots que aquest any
compleix 15 anys de recerca i que comptarà amb una visita excepcional d’un grup internacional de vulcanòlegs
en el marc del Congrés Mundial de Vulcanologia Maar Conference que es fa Olot.
A finals de mes el Centre d’Esplai Sant Esteve celebra el seu 35è aniversari. Molts anys de colònies, rutes,
acampades, natura i diversió però sobretot de valors, convivència i treball en equip. Una entitat que treballa de
manera molt destacada per la mainada i els joves de Caldes. Moltíssimes felicitats!
A nivell de país seguim i seguirem des del PDeCAT com fins ara, defensant que tothom pugui exercir la seva
llibertat en una època de clara regressió de llibertats, sense deixar de reclamar llibertat pels presos polítics.

Una de les tasques més importants d’un Ajuntament és planificar i executar obres d’urbanització,
manteniment i millora dels nostres barris i carrers. Actualment, a Caldes s’està executant, amb anys
de retard, una obra de gran abast i llargament esperada: la carretera de Llagostera. També es van fent
altres obres molt necessàries de manteniment o de pedaços en alguns barris i carrers, però ja caldria tenir a punt
i dur a terme, com més aviat millor, altres projectes igualment necessaris i urgents.
Si ens centrem en el nucli urbà, un d’ells és la plaça Sant Esteve, que s’havia començat a planificar durant el mandat de la PIC i dintre d’un procés participatiu. Ara, ja és urgent posar al dia un lloc tan cèntric com aquest. Un
altre és la Rambla, un passeig emblemàtic de Caldes que es troba en un estat deplorable i per al qual ja no n’hi ha
prou amb reformes, sinó que necessita un projecte integral de remodelació. I a tocar de la Rambla hi ha el carrer
Josep Soler, que des de l’aprovació del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) ja es pot urbanitzar,
és al pressupost des de fa dos anys i s’ha anat retardant injustificadament, malgrat les promeses del Sr. Alcalde.
Aquest el cas més urgent i fa realment vergonya tenir-lo en les condicions actuals.
Ens agradaria que la regidoria d’Urbanisme volgués consensuar amb les altres forces polítiques i els veïns tots els
projectes urbanístics pendents a curt mitjà i llarg termini. Tant de bo hi puguem col·laborar.

Fa cosa d’una mica més d’un any celebràvem que el pou d’aigua minero-medicinal de la Repsol
havia estat declarat de titularitat municipal. Des d’aquell mateix instant, ens vam adreçar a
l’equip de govern per tal de començar a treballar en un projecte de poble, on els caldencs i les
caldenques decidíssim a quins usos volem destinar aquest pou i què fer-ne, apostant des de la nostra òptica, per
un procés participatiu real i vinculant. Un projecte de poble, més enllà d’un equip de govern o d’una legislatura.
Malauradament en el darrer ple municipal, arran d’una pregunta d’Esquerra, l’alcalde Salvador Balliu va comunicar que els terrenys de la Repsol on es troba el pou, s’havien venut feia poc, i malauradament, no a l’Ajuntament
de Caldes, sinó a un particular. Una altra oportunitat perduda, un projecte engrescador que s’ha deixat escapar,
una mala gestió per part de l’equip de govern, que ha negociat a porta tancada en un despatx de Madrid la compra d’uns terrenys d’un gran valor per el futur de Caldes, deixant de banda els grups de l’oposició.
Tenim la sensació que és una història que es repeteix, i ens ve al cap el cas de Sant Maurici, del que per cert, no
s’ha fet el retorn a la ciutadania del procés participatiu. Una mala gestió on es perden bones oportunitats de
creixement econòmic, alhora que deixen de banda la voluntat de la gent de Caldes.
I no, no ens podem oblidar d’elles ni d’ells. Dels nostres presos polítics.
#Llibertatpresospolítics Us volem a casa.

Les obres que s’estan fent a la carretera de Llagostera estan provocant greus molèsties als veïns i
als comerços, però aquestes obres són molt necessàries per al desenvolupament del nostre poble.
Demanem paciència a tothom i sobretot que no deixem d’apostar pel comerç local i el mercat dels
diumenges com a font de riquesa, ocupació i turisme de la nostra vila.
Caldes de Malavella necessita un projecte integral de futur per al desenvolupament local, si la diputació de Girona no ens ha concedit la subvenció sol·licitada haurem de buscar el finançament necessari per poder portar-ho a
terme. Tenir un projecte integral que organitzi i prioritzi les polítiques dels nostre poble, ha de ser l’eina essencial
del nostre Ajuntament. Per poder dur a terme projectes del nostre municipi com el camp dels ninots, el projecte
termal i d’altres hem de tenir una visió del futur de Caldes i com aconseguir-ho amb consens de tots els factors
polítics i socials del nostre poble. Una de les prioritats ha de ser la tant sol·licitada i promesa rotonda d’entrada al
Llac del Cigne. Aquesta rotonda ha de ser una realitat en poc temps, per la seguretat vial que ha d’aportar i perquè
és l’entrada, “la primera impressió”que molts dels nostres visitants és porten, del nostre estimat poble.
Des de l’agrupació del PSC de Caldes de Malavella volem fer un agraïment a la Policia Local de Caldes per la seva
implicació i dedicació a la campanya “Escuts Solidaris”, que està arribant arreu de l’Estat.

