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
GRUP DE PASSEIG
El grup de passeig s’avança un quart d’hora
(de 9:15 h a 11:15 h ) i acaba el 28 de juny.
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.
NOU TELÈFON DE CÀRITAS
El nou telèfon de Càritas de Caldes de Malavella i de Sant Andreu Salou és el 676 88 72 28
PATI OBERT DE CALDES
Recorda que pots anar a jugar, fer tallers, esports o activitats al Pati de l’Escola Sant Esteve; els divendres, dissabtes i diumenges de
16’30h a 19’30h! Organitza: Àrea de Joventut

HORARI ESTIU – CA LA ROMANA
Ca la Romana modifica els horaris per les
vacances d’estiu. Del 21 de juny al 14 de setembre l’Espai Jove obrirà els matins de divendres de 10 a 13 h i les tardes de dimecres
de 16 a 18 h, per a atencions personalitzades
amb cita prèvia. La resta de dies l’espai estarà
tancat per a la realització dels projectes d’estiu de l’àrea de Joventut.
Podeu demanar cita prèvia a calaromana@
caldesdemalavella.cat o al 972 48 02 66
HORARI ESTIU - SOLC
El Servei d’Orientaicó Laboral serà els dimecres del mes de juliol de 9:30 h a 13:30 h, per
l’atenció i entrevistes dels usuaris/es cal cita
prèvia. El mes d’agost estarà tancat. Podeu
demanar cita prèvia al 972 48 02 66 / 972 48
01 03 o a solc@caldesdemalavella.cat.
VOLS ANUNCIAR-TE A L’AQUAE I
CALDES FM?
Si vols que el teu comerç aparegui a la revista municipal Aquae o surti per la ràdio CaldesFM envia un correu electrònic a cbarcelo@
caldesdemalavella.cat o demana per la Carme
Barceló a les oficines d’atenció ciutadana de
l’Ajuntament. Fes-te veure i fes-te sentir!

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 10:30 h a 20 h . A la pàgina web
de l’Ajuntament hi trobareu tota la informació
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
NETEJA DE PARCEL·LES
Els propietaris de parcel·les estan obligats a
mantenir-les netes, tal com diu la legislació
de prevenció d’incendis: lliures de vegetació
seca i amb matolls i arbres aclarits, especialment durant l’estiu L’incompliment de les
obligacions pot comportar l’obertura d’expedients d’ordre d’execució, amb les corresponents sancions econòmiques.
CLUB DE PATINATGE, EXAMENS
D’INICIACIÓ
El 29, 30 i 1 de juliol al pavelló de Sarrià Sant Julià es
fan els exàmens d’Iniciació D, Iniciació B i Iniciació
C. El Club Patinatge de Caldes hi participa, horaris
disponibles uns dies abans de la convocatòria.
SERVEI DE RECAPTACIÓ
Des del 5 de juny el servei de recaptació s’ha
traslladat a Cal Ferrer de la Plaça entrant
pel pati per oferir un millor servei. L’horari
d’atenció dels mesos de juny i juliol és dimarts i divendres de 9h a 2h
CRIDA DE VOLUNTARIS PER LA
FESTA MAJOR
Ens cal la teva ajuda! Us convidem a la reunió
de voluntaris que es farà el dijous 5 de juliol
a les 20 h al Casino Municipal. Si voleu més
informació podeu enviar un mail a jovesintrepids@gmail.com

L’agenda
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
Dissabte, 16 de juny
Entitats. Càritas
9:30 h · Carrer Jacint Verdaguer
Formació gestió positiva de l’estrès i les emocions a càrrec de Núria Balliu, sociologia i coach
Entitats. Club excursionista
Tram extra del Camí de Sant Jaume
Més info a: www.clubexcursionistacaldesdemalavella.cat
Esports. Futbol Sala
Maçanet
Semifinals Final Four Copa Girona
FSCMB – Ripoll
Esports. Club Patí Caldes
Durant tot el dia · Polivalent de Caldes
Torneig d’hoquei David Cañón amb participació de tots els equips del Club Patí Caldes que
s’enfrontaran a diferents equips d’hoquei de
Catalunya. Servei de bar amb entrepans freds i
calents, també premis i sortejos per a tothom!
Esports. Club Volei Joves Caldes
Durant tot el dia · Pavelló
11è torneig vòlei mixte 4x4
Organitza: Club Volei Joves de Caldes amb
la col·laboració de l’Ajuntament de Caldes de
Malavella i la Diputació de Girona.
Educació. Escola Sant Esteve
Festa i sopar de l’Ampa de l’escola
Cultura. Liceu a la fresca
22 h · Balneari Vichy catalana
Retransmissió en directe de Manon Lescaut
del Liveu Opera Barcelona. Entrada lliure amb
reserva prèvia a reserves@vichycatalan.es o al
telèfon 972 47 00 00
Diumenge, 17 de juny
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Carrer de Rere Muralla
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa · Ball amb Roncero
Esports. Futbol Sala
Maçanet de la Selva. · Finals Final Four Copa Girona
Dimarts, 19 de juny
Mercats. Mercat Municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Visita del síndic de greuges
10 a 14 h · Cal Ferrer de la Plaça.
Cal concertar entrevista trucant al telèfon gratuït 900 124 124 o bé enviant un correu electrònic
a sindic@sindic.cat
Entitats. Esplai Gent Gran
14 h · Restaurant L’Estació
Clausura del Taller de memòria

Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Font de la Vaca · Gimcana d’aigua
Organitza: Àrea de joventut
Dimecres, 20 de juny
Tardes Joves. Ca la Romana
18 h · Espai Jove · Pica Pica a la fresca: festa de
tancament del curs 2017 – 2018 de l’Espai Jove
Educació. Escola Sant Esteve
Dia de la Música. Matí · Teatre municipal
Festa oberta a totes les famílies
Entitats. Casa Rosa
17 h · Casa Rosa
Xerrada: envellir en família és possible
Dijous, 21 de juny
Entitats. Esplai Gent Gran
17 h · Esplai · Teatre Llegit: “Dues nits de nuvis de Tres”

Divendres, 29 de juny
Entitats. Club excursionista
Trobada amb la junta directiva i companys del
Club al bar de l’estació de 20 a 21 h.
Més info a: www.clubexcursionistacaldesdemalavella.cat
Educació. SES Caldes
16 h · Casino · Graduació alumnes de 4rt
Joventut. Ca la Romana
22 h · Font de la Vaca
Concert a la fresca amb El Cigarrito de Después, Campikipugui i batucada de Tambòrians.
Entrda lliure i servei de barra a preus populars.
Organitza: Joves intrèpids i Àrees de joventut i
festes.

Divendres. 22 de juny
Educació. Escola La Benaula
9 a 12:30 h · Teatre · Festa de final de curs
Cultura. Biblioteca
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Club de lectura juvenil

Dilluns, 25 de maig
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa · Ball amb Àngel
Dimarts, 26 de juny
Mercats. Mercat Municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Cultura. Biblioteca
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Club de lectura de Best Sellers
Dijous, 28 de juny
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa
Revetlla de Sant Pere: Ball amb Xus
Entitats. Esplai Gent Gran
17 h · Esplai
Berenar del mes amb actuació musical

Dimarts, 3 de juliol
Mercats. Mercat Municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Glopets d’Estiu. Biblioteca
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Taller de robòtica al rescat impartit per Albert
Figueras

Divendres, 6 de juliol
Glopets d’Estiu. Biblioteca
17 a 20 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Segona Fireta del Llibre usat
19 h · Titelles amb Pea Green Boat
21 h · Cineclub: Casablanca

Diumenge, 24 de juny
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Carrer de Rere Muralla
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Dissabte, 30 de juny
Entitats. Club excursionista
Sortida a La Pica d’Estats
Més info a: www.clubexcursionistacaldesdemalavella.cat
Trobada de joves de la Selva “Cul
inquiet”
A partir de les 9 h · Arbúcies
Si tens més de 13 anys i interessos culturals,
vine a la trobada de joves de la comarca on
hi haurà sis tallers culturals simultanis, dinar,
concerts i molt més! Cal inscripció prèvia fins
el 16/06 a través de la web de l’Espai Jove, on
també hi trobareu tota la informació, horaris i
més. Organitza: Oficina Jove de la Selva amb el
suport de l’Espai Jove Ca la Romana
Entitats. Xarxa de dones de Caldes
18 h · Casino · Taller de ventalls impartit per
Conxa Morgades i Joan Just
Taller gratuït. Cal inscripció prèvia a xarxadedonesdecaldes@gmail.com
Entitats. Agrupació de sardanistes
20 h · Plaça de la Selva · Diada del soci amb la
Principal de l’Escala, després sopar i en acabar
Havaneres amb el grup L’Empordanet.
Venda de tiquets fins el 28 de juny a les llibreries
Tau i Solés (pels socis és gratuït, no socis: 10€)

BiM

Dilluns, 21 de maig
Entitats. Club excursionista
Sortida a La Pica d’Estats
Més info a: www.clubexcursionistacaldesdemalavella.cat
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa · Ball amb Jordi Bofill

Dimecres, 5 de juliol
Entitats. Joves intrèpids
20 h · Casino Municipal · Reunió de voluntaris
per participar a la Festa Major 2018

Dissabte, 23 de juny
Entitats. Club excursionista
Acompanyem la flama del Canigó
Més info a: www.clubexcursionistacaldesdemalavella.cat
Revetlla de Sant Joan amb ball
21:15 h · Parc de la Sardana
Organitza la Colla gegantera

Sant Joan
19 h · Rambla d’en Rufí
Sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Terrassa.
Durant l’audició botifarrada popular (venta de
tiquets a la mateixa audició).
Castells amb els Castellers de les Gavarres
Organitza: Agrupació Sardanistes

Diumenge, 1 de juliol
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Carrer de Rere Muralla
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€

Diumenge, 8 de juliol
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Carrer de Rere Muralla
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa
Ball amb Ferran Prunell
Dimarts, 10 de juliol
Mercats. Mercat Municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Divendres, 13 de juliol
Glopets d’Estiu. Biblioteca
22 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Concert amb Xarim Aresté
Dissabte, 14 de juliol
Entitats. Agrupació de sardanistes
22 h · Plaça de l’església
Audició d’estiu amb la Cobla Premià
Diumenge, 15 de juliol
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Carrer de Rere Muralla
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa
Ball amb Xavi Ros
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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.
Cal Ferrer de la Plaça, entrant pel pati
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. 912 320 320.
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
Caldes de Malavella, referent arqueològic
L’1 i el 2 de juny el municipi va acollir les 14es jornades d’arqueologia de
comarques gironines. Abans es van presentar les troballes de la temporada
d’excavacions al Camp dels Ninots

L’escola Sant Esteve es
posa guapa

La Biblioteca de Caldes
acull la Supernit

Es celebra el 69è aplec de
la sardana

L’esplai gent gran La Caixa
celebra el dia del soci

És el segon any que l’escola impulsa
aquesta activitat que vol cohesionar
tota la comunitat educativa

És una activitat impulsada pel Super 3
per salvar la Matoll i la Nenúfar. Es va
fer l’activitat simultàniament a moltes
biblioteques catalanes

El 13 de maig es va celebrar el 69è
aplec de la Sardana que tot i la pluja
va ser tot un èxit.

Música amb el grup Calidae, bernear,
premis i bon ambient han estat els
protagonistes de la jornada.

La pluja va fer que l’aplec es traslladés al polivalent, però tot i així es va poder veure una pista
de ball plena de gent gaudint de la jornada en
tot moment. Aquest aplec estava dedicat a Sigfrid Galvany, que ha dedicat més d’una sardana
a Caldes de Malavella. De fet, el mateix diumenge es va estrenar una peça dedicada al municipi.
Al matí, a la tarda i a la nit van sonar sardanes
gràcies a la Cobla de Girona, la Bisbal Jove i la
Cobla Reus Jove. Els gegants de Caldes també hi
van ser presents per dinamitzar la jornada.

El 17 de maig l’esplai gent gran La Caixa va
celebrar el seu tradicional dia del soci. Ho van
celebrar amb música amb el concert del grup
Calidae, tot seguit la festa es va traslladar al
Casino on es va gaudir d’un berenar sopar.
També es va sortejar una panera i es van premiar
a les dones que passen dels 90 anys. Uns dies
més tard, el 25 de maig vam poder veure també
les dones de l’Esplai pujar a sobre l’escenari del
teatre interpretant l’obra “Àvies i nétes”. Van
omplir el teatre municipal. Moltes felicitats!

Més de 600 persones
en la cloenda d’entitats
esportives

Neix l’associació de
Protecció Civil a Caldes

S’han trobat un bòvid i un tapir sencers de fa
3’1 milions d’anys en les quinzenes excavacions
al Camp dels Ninots. Gerard Campeny i Bruno
Gómez, són els investigadors responsables i van
presentar les comunicacions sobre aquest projecte de recerca en el 7th International Maar Conference a Olot del 21 al 25 de maig. De fet, un grup
de 30 vulcanòlegs internacionals també va visitar el Camp dels Ninots en el marc d’aquesta activitat el passat 18 de maig. El 19 de maig al matí
el Camp dels Ninots va estar obert al públic i una
setantena de persones es van desplaçar per veure

els especialistes treballar sobre el terreny. L’1 i el 2
de juny Caldes de Malavella va acollir per primera vegada les 14es jornades d’arqueologia de comarques gironines. En aquestes trobades es van
llegir 30 comunicacions sobre les intervencions
destacades en excavacions de la zona, entre elles
la dedicada al mateix Camp dels Ninots, i la que
parlava de les troballes romanes a la carretera de
Llagostera. El dissabte dia 2 a la tarda es va fer
una visita guiada a les termes romanes i al futur
centre d’interpretació de l’aigua on s’estudien les
restes trobades al Camp dels Ninots.

Èxit en la donació de sang

L’Ajuntament millora la
neteja de carrers

Feliç aniversari Esplai Sant
Esteve!

Crida de voluntaris per la
Festa Major 2018

Ja s’ha estrenat la nova escombradora vial
per aspiració. Aquest nou vehicle augmenta
considerablement el rendiment en les feines de
neteja viària, a més de complir amb la normativa
Euro 6 d’emissions de vehicles gràcies al seu
motor de baixes emissions. Aquest nou vehicle
destaca per l’alta potència de succió, a més la seva
mida i les quatre rodes que permeten maniobrar
amb tranquil·litat fins i tot passant pels carrers
més estrets del municipi. També compta amb un
sistema de neteja de màxima pressió per deixar
carrers i places ben nets. De fet el dipòsit també
és molt gran (880 litres d’aigua) pel que els serveis
poden durar més. La nova escombradora té
capacitat per a 5’6m3 de brossa (gairebé el triple
que l’anterior), permetent llargues distàncies
d’escombrat. Totes aquestes característiques
fan més ràpida i eficient la neteja dels carrers.
L’Ajuntament ha cregut oportú incorporar aquest
nou vehicle, perquè l’anterior escombradora era
molt vella i s’ha volgut donar un plus al servei de
neteja viària.

Aquest any l’Esplai Sant Esteve de Caldes de
Malavella celebra el seu 35è aniversari. El
passat 26 de maig l’esplai va voler celebrar la
diada amb una xocolatada, jocs i un sopar on
no hi van faltar ni el pastís ni les espelmes.
La Rambla d’en Rufí va ser el lloc escollit per
celebrar l’aniversari, que va comptar amb la
presència de tots els monitors, nens i nenes que
van a l’esplai, i persones vinculades en algun
moment de la història a l’entitat. Tampoc hi va
faltar la música amb DJ Jan al vespre que va
punxar els millors hits de la història del CESE.
El passat 3 de juny la Coordinació de Centres
d’Esplai Girona també va fer entrega d’una
olivera als membres de l’esplai per felicitar-los,
una olivera que vol ser el símbol de tot el fruit
que ha donat el treball de tots aquests anys.
L’Esplai va néixer al 1983 amb la consciència
social que el lleure també equival a educació.
Es va voler suplir el buit que hi havia d’aquest
tipus d’educació en aquells moments a Caldes
de Malavella, un tipus d’educació que segueix
tenint molt èxit i segueix essent necessària,
perquè el món necessita gent que estimi el que
fa! Feliç aniversari a tots i a totes!

L’Ajuntament de Caldes de Malavella i els joves
intrèpids fan una crida a totes les persones
que vulguin col·laborar en els actes que
s’organitzaran durant la Festa Major d’enguany.
La nostra Festa Major és una de les més lluïdes,
però per fer-ho possible cal un cop de mà. A
part de passar-vos ho molt bé amb la vostra
tasca ajudareu a que els caldencs i caldenques
i visitants gaudeixin d’una gran festa. Us
convidem a la reunió de voluntaris que es
farà el dijous 5 de juliol a les 20 h al Casino
Municipal Si voleu més informació podeu
enviar un mail a jovesintrepids@gmail.com
Per cert, sabíeu que ja hi ha samarreta i got de
Festa Major? El passat dilluns 21 de maig es va
reunir el jurat del concurs a l’Espai Jove, format
per 10 representants dels Joves Intrèpids, la
regidora de Festes, la regidora de Joventut i la
dinamitzadora juvenil de l’Espai Jove. Després
de valorar les 6 candidatures per unanimitat
es va escollir la proposta sota el pseudònim
Senyal. Què et sembla?

També hi havia dues màquines per
recollir plasma, és un teixit molt
demandat
El divendres 11 de maig Caldes de Malavella va
acollir una nova edició de la donació de sang.
En total 100 persones van acostar-se al casino
municipal, pel que es van recollir 81 bosses de
sang, 7 de plasma i va haver-hi 7 oferiments.
Com a novetat en aquesta ocasió es va poder
donar plasma, un teixit també molt necessari i
no tan conegut. Els entrepans i el menjar que es
dóna després de la donació aquesta vegada ha
estat gentilesa del banc dels aliments, que volen
unificar el servei arreu. Caldes de Malavella és
un poble amb una xifra elevada de participació,
per això el diumenge 27 de maig el Banc de
Sang i Teixits va donar un reconeixement al
municipi per la seva regular col·laboració.
L’alcalde Salvador Balliu amb la regidora de
sanitat Àngela Frigolé. Gràcies a tots i a totes
per la vostra col·laboració i solidaritat.

Durant el matí del dissabte 12 de maig pares,
alumnes i professors han pintat una paret de
l’escola Sant Esteve. L’activitat entra dins el projecte “Escola posa’t guapa” i és el segon any que
es fa. Des de l’escola es buscava una activitat
que cohesionés tota la comunitat educativa.
L’Ajuntament de Caldes de Malavella ha contribuit amb la pintura, l’Ampa i l’escola han
organitzat la jornada i han portat esmorzar, i
la família Artells Masó han fet el disseny. Un
centenar de pares i mares, alumnes i personal
docent hi han col·laborat.

El 25 de maig la Biblioteca es va sumar a la Supernit impulsada pel Super3. Una trentena de
nens i nenes van participar en aquesta activitat
que consistia en resoldre enigmes per trobar la
combinació secreta que alliberava la Matoll i la
Nenúfar de la biblioteca on estaven tancades.
Entre mig de l’activitat es van visionar diferents
vídeos que guiaven la sessió. La conductora de
l’activitat va ser Gemma Baye. Al final de la nit
es va repartir un diploma en agraïment a l’esforç fet i es va sentir una cançó exclusiva.

Durant el matí del dissabte 9 de juny el pavelló
va acollir el 7è mini torneig mixt 4x4 de vòlei
que va ser tot un èxit. Al mateix moment al
camp de futbol es van acabar de disputar els
darrers partits de la temporada i a les 13 h es
va fer l’entrega dels trofeus a tots els equips del
futbol base. Al polivalent el rocòdrom també es
va omplir de famílies per gaudir tot fent aquest
esport. A la tarda les famílies tornaven a prendre
el protagonisme de la zona esportiva amb els
jocs en família de vòlei, bàsquet i futbol. Els més
atrevits també es van remullar a la piscina en
un dels primers banys de l’any. Finalment, a les
vuit del vespre, més de 600 persones van sopar al
polivalent en motiu del sopar de cloenda de les
entitats esportives. En acabar l’àpat es van repartir
més d’un centenar de premis a esportistes i clubs
diferents per la gran tasca feta aquesta temporada.
Diumenge també va ser un gran dia pel que fa
l’esport: es va poder gaudir del fantàstic festival de
patinatge del club local que enguany fa 10 anys.
Moltíssimes felicitats a tots i a totes!

Protecció Civil tindrà tasques sobre l’estudi i la
prevenció de les situacions de risc, catàstrofe o
calamitat pública i també tasques relacionades
amb la protecció i socors de persones, de béns
i del medi ambient. En el ple municipal del
passat 28 de maig se’ls va donar la benvinguda
i se’ls va agrair la tasca incansable que van fer
per trobar el veí perdut a Caldes el passat dijous
24. Gràcies i benvinguts!

Estat de l’aigua
Analítiques de maig

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.

Recentment vam tenir un ensurt amb la pèrdua d’un veí del poble d’edat avançada enmig del bosc.
La ràpida actuació dels equips d’emergència i, de manera destacada, de diversos voluntaris va
acabar feliçment, trobant a en Joan sa i estalvi. Volem donar les gràcies a tota la gent que va participar en el dispositiu de recerca i especialment als voluntaris que van col·laborar-hi. Des del Partit
Demòcrata PDeCAT ens alegrem molt del naixement de l’Associació de Voluntaris de protecció civil de Caldes.
Una nova entitat al poble amb gent disposada a ajudar en situacions d’emergència o en actes públics amb molta
afluència de gent. El millor de Caldes és la seva gent i la gran capacitat que té la gent de Caldes de col·laborar
i aquest, n’és un exemple més. Les obres de la carretera de Llagostera van avançant tot i el retard provocat per
les pluges i les modificacions del projecte que s’ha hagut de fer per l’aparició de restes romanes. Ben aviat ja
començaran també les obres de manteniment del ferm de la Rambla Recolons, l’adequació dels corriols del
Bosc de les Monges i la pavimentació de la plaça Mauthausen. Les actuacions de l’equip de govern del PDeCAT
segueixen sempre l’objectiu de la millora constant del poble i això ens porta a fer diverses obres, que com ja se
sap, també comporten molèsties que esperem que siguin les menors possibles.
La paràlisi que ha comportat l’aplicació de l’article 155 ens ha perjudicat molt a Caldes en projectes molt necessaris com és la rotonda d’entrada al Llac del Cigne. Esperem que ara, amb la formació de govern a la Generalitat
i l’aixecament del bloqueig, es reactivi aquest projecte tant necessari i podem seguir avançant. No podem deixar
de tenir un record pels presos polítics injustament empresonats i per a tots els exiliats. Llibertat i diàleg!

Un any més, les excavacions del Camps dels Ninots han estat un esdeveniment, tant a nivell científic
com mediàtic. Han continuat les troballes, amb un gran ressò en els mitjans de comunicació, i hi ha
hagut una gran afluència de visitants. Gràcies a la predisposició dels responsables del projecte, els
resultats de la recerca han arribat tant a curiosos com a experts de tot el món.
Casualment, els començaments de la PIC van ser poc després de les primeres troballes en aquest jaciment. Ja
des d’aquells primers moments, hem apostat sempre per facilitar i potenciar al màxim el seu desenvolupament
des de tots els punts de vista. Després de la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), ja fa uns anys,
creiem que s’ha d’apostar més fermament per aquest preuat patrimoni que ens fa únics. Hi ha un important
projecte de socialització que inclou l’exposició permanent al Castell de Caldes i l’itinerari amb diferents elements
informatius, que s’han començat però que no avança tan ràpidament com podria. Des d’aquí demanem que s’hi
aposti més fermament, amb els mitjans econòmics que ja s’hi podrien destinar, aprofitant totes les subvencions,
parlant i arribant a acords amb els propietaris... L’Ajuntament ha d’impulsar els projectes i no anar-hi a remolc.
Malauradament, com ja hem explicat també en altres casos, podem constatar que la majoria absoluta de CiU
està servint per alentir projectes importants pel poble. I aquest n’és un altre exemple.

En els darrers dos plens hem fet la mateixa pregunta a l’equip de govern: La partida de 40.000
euros destinada a pressupostos participatius s’executarà? Malauradament hem rebut una resposta similar en les dues ocasions: Ho estem mirant, estem valorant diferents empreses que
gestionen aquest tipus de processos... Però de data encara no en tenim cap. És el que sol passar quan en els pressupostos hi afegeixes una partida que no t’acabes de creure.
El mateix passa amb la devolutiva del procés participatiu de Sant Maurici, un projecte que es va engegar però encara no en tenim el retorn. Aquelles propostes que es van plantejar, s’hauran tingut en compte? Va ser un procés
participatiu vinculant? O senzillament, una forma maldestre de tapar les vergonyes de la mala gestió que en va
fer l’alcalde, comprant la finca per els seus interessos personals? Malauradament, és aquesta política d’aparador a
la que ja ens tenen acostumats, sense acabar de fer allò que realment interessa al poble de Caldes.
Nosaltres sempre hem apostat i seguirem apostant per la participació ciutadana, en totes les seves expressions, i
sabem del cert que és el camí a seguir per disposar d’una administració transparent i propera al ciutadà, que no
és altra forma que la del bon govern republicà. Una administració propera, eficaç, que escolti el ciutadà i anteposi
les seves necessitats a les voluntats individuals dels membres de l’equip de govern.
I no, no normalitzarem mai una situació injusta. Us recordem cada dia i us volem a casa!!
#Llibertatpresospolítics

Des del nostre grup volem posar de relleu vàries coses que afecten a l’entorn i la convivència en el
nostre poble. En primer lloc, que en algunes vivendes en zones urbanes hi ha animals no considerats de companyia. Parlem de galls, gallines, ovelles, cabres... (sí, en entorns urbans). Sabem que
s’han adreçat queixes de veïns sobre les molèsties que aquests animals produeixen, o que s’agreugen
a l’estiu, i esperem una actuació per part de l’Ajuntament per fer complir les ordenances municipals
i afavorir la convivència en el nostre municipi.
En segon lloc, el fet que l’Ajuntament externalitzi serveis, és a dir, en comptes de fer-ho treballadors/es del consistori ho facin empreses privades, no li treu responsabilitat perquè vetlli pel compliment de la normativa laboral
i faci que aquestes empreses compleixin amb tots els drets dels treballadors/es. Ens consta que alguna no ho està
fent i demanem la seva implicació en la defensa dels drets d’aquests treballadors/es.
I per últim fer una reflexió a aquest equip de govern, el 39% dels ciutadans que van exercir el seu dret a vot a
Caldes de Malavella el dia 21 de Desembre, van votar a partits polítics que defensaven el compliment de la Constitució i l’Estatut d’Autonomia. Fa mesos van retirar la bandera espanyola de la façana de l’Ajuntament, donant
l’esquena a tots aquests ciutadans/es caldencs/es que senten que, aquest equip de govern no només no els representa, si no que a més els expulsa de l’Ajuntament. Demanem que tornin a penjar la bandera, compleixin amb
normativa vigent i estengui ponts cap a la cohesió social, el pluralisme i el respecte a totes les opcions polítiques.

