AGENDA

Del 16 de juliol al 15 d’agost de 2014
CALENDARI DEL CONTRIBUENT
Rebuts no domiciliats, de l’1 de juny al
31 de juliol:
- IBI Urbana (anual 2014)
- IBI Rústica (anual 2014)
- IAE (anual 2014)
- Clavegueram (2n trimestre 2014)
VISITES TURÍSTIQUES GUIADES
Tots els diumenges, a les 11 del matí. Cal fer una
inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.
Preu: 3 € per persona.
CLUB DE PASSEIG
Activitat municipal gratuïta organitzada per l’Àrea
d’Esports de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
Cada dijous, a les 9 i deu. Sortida des de la
Casa Rosa.

MERCAT MUNICIPAL: Tots els dimarts, de
8 a 1, a la plaça de la Selva.
FIRA MERCAT: Tots els diumenges, de 10 a 2,
a la plaça de l’antic Ajuntament.
ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ DE
LA FIRA-MERCAT DELS DIUMENGES :
- Ponis a la pineda: Cada primer i segon
diumenge de mes.
- Parada caldenca: Cada diumenge. Espai que
permetrà a caldencs i caldenques vendre manualitats,
productes de segona mà i d’altres. Adreceu-vos a:
promocioeconomica@caldesdemalavella.cat o bé al
972470005 (Ext 47).
MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA:
El primer i tercer diumenge de mes, de 10 a 2. Al
pati de Cal Ferrer de la Plaça.

VACANCES DEL SOLC
Del 30 de juliol al 10 de setembre, ambdós inclosos, no es realitzaran entrevistes d’acollida. Podeu contactar
amb nosaltres al 972480103 / 972480266 o bé a solc@caldesdemalavella.cat
INSCRIPCIONS ALS CURSOS DE
L’ELABORA’T - 2N SEMESTRE 2014
Inscripcions:
Del 7 al 25 de juliol a l’Espai jove “Ca la Romana”
o bé a l’Oficina de Turisme.
INICIACIÓ A L’OFIMÀTICA i LA NAVEGACIÓ PER INTERNET (20h)
Dimarts i dijous, de 2/4 de 12 a 1. Del 30 de setembre al 13 de novembre.
Lloc:Acadèmia Caldes Serveis i Formació. Preu: 20
€ / gratuït per a aturats. Places limitades.
CURS DE FRANCÈS NIVELL INICIAL (50h)
Dimarts i dijous, de 6 a 8. Del 16 de setembre al
9 de desembre.
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports. Preu: 40
€ / gratuït per a aturats. Places limitades.

DIMARTS, 15 DE JULIOL
PRESENTACIÓ DE LA UNITAT CANINA
DE LA POLICIA
A les 11 del matí, a la Comissaria de la Policia Local de
Caldes de Malavella. Els interessats, comuniqueu-ho al
972470902. En acabar l’acte, se servirà una copa de cava.
DIJOUS, 17 DE JULIOL
GLOPETS D’ESTIU: PALLASSOS
“Bibliòfilus”, de Ruskus Patruskus. A les 7, al
Jardí d’en Pere Vidal de la Biblioteca. Organitzat per la
Biblioteca Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia
DIVENDRES, 18 DE JULIOL
CONCERTS A LA FRESCA - SEMIFINAL
ESTRENA’T A LA FONT DE LA VACA
A partir de 2/4 de 10 de la nit
DISSABTE, 19 DE JULIOL
EXCURSIÓ: EL PUIGMAL
Pel Collet de Barraques. Cal portar esmorzar i dinar.

CURS DE MANIPULADOR D’ALIMENTS (3h)
Dimecres, 15 d’octubre, de 6 a 9.
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports. Preu:
8’50 € / gratuït per a aturats. Places limitades.
WEB 2.0: BLOGS AMB EL CMS WORDPRESS (20h)
Els dilluns, de 8 a 10 del vespre. Del 13 d’octubre
a l’1 de desembre.
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports. Preu: 20
€ / gratuït per a aturats. Cal dur el portàtil. Places
limitades.
Per a més informació:
Servei d’Orientació Laboral de Caldes de Malavella solc@caldesdemalavella.cat)/ 972 48 02 66 /
972 48 01 03

DIVENDRES, 25 DE JULIOL
GLOPETS D’ESTIU: CONCERT
Miqui Puig i l’Agrupació cicloturista. A les
10 de la nit, al Jardí d’en Pere Vidal de la Biblioteca.
Organitzat per la Biblioteca Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia.
DISSABTE 26 DE JULIOL
SORTIDA A EUROCAMP CLUB DE TOSSA DE MAR
Instal·lacions d’skate, BMX, Roller i Scooter
Conjuntament amb l’Espai jove de Llagostera i de
Cassà de la Selva.
Sortida a 2/4 de 10 del matí a la Pineda.Arribada a les
6, al mateix lloc.
Preu: 22 € (+5 € lloguer de casc) Inscripcions fins
el 23 de juliol a l’Espai Jove “Ca la Romana” o a través
del web www.espaijove.caldesdemalalvella.cat
DIUMENGE, 27 DE JULIOL
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’exposició del
jaciment del Camp dels Ninots.
VISITA TEMÀTICA: CALDES A TRAVÉS
DELS PERSONATGES.
A les 6 de la tarda. Sortida: davant de l’Oficina de
Turisme. Informació i reserves: 603 643 505 / 620
969 762 / info@atri.cat. Ho organitza Atri Cultura
i Patrimoni SLU. Amb el suport de l’Ajuntament de
Caldes de Malavella.
DILLUNS, 28 DE JULIOL
PLE MUNICIPAL
A les 8, a la sala de sessions, a la Casa Rosa
DIJOUS, 31 DE JULIOL
SORTEIG D’ENTRADES A LES VISITES
TEATRALITZADES
Durant el matí, sorteig d’una entrada per cadascun
dels establiments associats a l’Associació de Comerç
i Serveis de Caldes de Malavella.
DIUMENGE, 3 D’AGOST
MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA
De 10 a 2, al pati de Cal Ferrer de la Plaça.
DINAMITZACIÓ DE LA FIRA-MERCAT:
PASSEJADES AMB PONIS
D’11 a 2, a la pineda del Parc de la Sardana. Preu
per passejada: 2€. Organitzada pel Centre
Eqüestre Malavella.

FESTIVAL ANUAL DEL CLUB PATINATGE
ARTÍSTIC CALDES
A les 6, al Pavelló poliesportiu. El tema principal serà “la
fantasia”.A la mitja part es rifaran paneres. Hi participaran patinadors d’altres clubs.

VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’exposició del
jaciment del Camp dels Ninots.

SORTIDA DE LA COLLA GEGANTERA
Trobada de gegants a Tordera.A la tarda.

FESTA MAJOR 2014

DIUMENGE, 20 DE JULIOL
MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA
De 10 a 2, al pati de Cal Ferrer de la Plaça.
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.
Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’exposició del jaciment
del Camp dels Ninots.
SORTIDA DE LA COLLA GEGANTERA
II Trobada de l’Alt Pirineu a Ribes de Freser.Al matí.

(Per a més informació, consulteu el programa de la Festa Major)

DISSABTE, 26 DE JULIOL
- A les 8: inici del 13è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA. A la terrassa del Casino.
L’organitza l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
- A les 9: XII TORNEIG DE TENNIS de
Festa Major (inici). L’organitza el Club de Tennis
Caldes.
DIUMENGE, 27 DE JULIOL

SETMANA DEL 4 A L’11 D’AGOST
RUTA DELS CONTRABANDISTES A
EUSKADI
Ruta entre refugis. Termini per apuntar-s’hi, el 7 de
juliol. Organitzat pel Club Excursionista Caldes.
DISSABTE, 9 D’AGOST
VISITES TEATRALITZADES: “TRICENTENARI GUIAT PELS TRES GUIES UFISSIALS DE CALDES”
A les 10 de la nit. Compra anticipada a L’Oficina de
Turisme - Cal Ferrer de la Plaça. Preu: 10 €. Reduïda
(nens entre 6 i 12 anys, inclosos): 5 €.
Organitzat per l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
En cas de pluja, la funció es realitzarà a la sala annexa
de la Casa Rosa
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
A les 7, partit de pre-temporada: UE Caldes – AD
Ca l’Aguidó
DIUMENGE, 10 D’AGOST
SORTIDA DE LA COLLA GEGANTERA
Trobada de gegants a Bescanó.Al matí.

dats a Hereu i Pubilla 2014. Tot seguit, SORTEIG DE LA CAMPANYA D’ESTIU de 300
€ de l’Associació de Comerç i Serveis de Caldes de
Malavella. A continuació, actuació del duet GRUP
STAR’S. Ho organitza la Societat Gastronòmica de
Caldes amb el suport de l’Ajuntament de Caldes de
Malavella, Pub Tèrmic i Fleca Victòria.
DIVENDRES, 1 D’AGOST
- A les 9: REPICAMENT DE CAMPANES,
a la plaça de l’Església, cercavila amb els gegants i
capgrossos fins a l’Ajuntament on escoltarem el
PREGÓ.
- En acabat, retorn amb la cercavila fins a la plaça
de l’Església on s’encendrà la MEGATRACA.
- A 2/4 de 12: al parc de la Font de la Vaca, CANTADA D’HAVANERES a càrrec del grup BERGANTÍ.Tot seguit, cremat de rom de Festa Major.
- A partir de les 12, primera nit de gresca a l’envelat
amb EBRI KNIGHT, DI-VERSIONES I
SRA. TOMASA.
- MATINADES. Primer a l’envelat i després, un
cop acabat el concert, resseguint els carrers del poble
amb el grup MARTUKADA.

- A les 8: XXII MARXA POPULAR A SANT
MAURICI. Sortida i arribada a l’avinguda dels Països Catalans. L’organitza l’Associació Atlètica de Caldes de Malavella.
- A partir de 2/4 de 9: eliminatòries i final del TORNEIG DE TENNIS.
- A les 4: XV CAMPIONAT DE BOTIFARRA
al Casinet de la Font de la Vaca. L’organitzen els Joves
Intrèpids.

DISSABTE 2 D’AGOST
- A partir de les 9, TROBADA DE TRACTORS
ANTICS al Parc de la Sardana. Concentració i esmorzar per als participants. L’organitzen l’Associació
Amics dels Tractors i Màquines Antigues de Girona i
l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
- A partir de les 10, TALLERS INFANTILS a
la terrassa del Casino Municipal. Els organitzen les
AMPES dels CEIP Sant Esteve, CEIP La Benaula i Llar
d’infants “Ninots”.
- A les 12, 5è. BATI-AIGUA a la plaça de la Selva.
L’organitza Gent de Caldes.
- A les 4, CAMPIONAT OBERT D’ESCACS
– FESTA MAJOR 2014, a la terrassa del Casino.
L’organitza el Club Caldenc d’Escacs.
- A les 6: CERCAVILA DE LA COLLA GEGANTERA I ELS GRALLERS ESCALDATS.
Començarà a la plaça del nou Ajuntament i finalitzarà
a la placeta de Can Sala.
- A partir de les 6: al Recinte firal, V PENTATLÓ
MUNDIAL DE CALDES DE MALAVELLA.
L’organitzen 40 + Intrèpids.
- A les 7: al camp de Can Bernardí, PARTIT DE
FUTBOL DE FESTA MAJOR entre l’UE Caldes
i el CD Bescanó. L’organitza la Unió Esportiva Caldes.
- De 7 a 11, SOPAR INFORMAL a l’envelat a
càrrec dels Joves Intrèpids.
- A 2/4 de 8, AUDICIÓ DE SARDANES a la plaça
de l’Ajuntament, amb la COBLA CIUTAT DE GIRONA. L’organitza l’Agrupació de Sardanistes.
- A les 11: Inici del CORREFOC de la mà de GÀRGOLES DE FOC. Després, la Pl. Amical Mathausen s’hi farà l’ESPECTACLE PIROTÈCNIC.
- A les 12, BALL DE LA NOSTÀLGIA, amb
l’actuació de MARISOL GRUP, a la plaça de
l’Ajuntament. L’organitza la Societat Gastronòmica
de Caldes amb el patrocini de Pub Tèrmic i Cafè
Termal.
- A partir de les 12 i fins a les 3 , PUNT SOM.
NIT al recinte de l’envelat.
- A 2/4 d’1, concert amb ASPENCAT, GERMÀ
NEGRE I RAGGATUNNING.
- En acabat, RESSOPÓ a l’envelat amb el tradicional PINXO! Gentilesa de la Colla Gegantera de
Caldes de Malavella.

DIJOUS, 31 DE JULIOL
- A 2/4 de 10: A la pl. de l’Ajuntament, GRAN SOPAR POPULAR DE FESTA MAJOR.
- A la finalització, PRESENTACIÓ dels canidi-

DIUMENGE 3 D’AGOST
- A les 10, TROBADA DE PUNTAIRES a la
rambla Recolons i Exposició de treballs de les
puntaires de Caldes i parades de venda de

TEATRE
- A les 10, al Teatre-cinema municipal, El Grup Carisma Teatre presenta l’obra de teatre “L’Estranya parella”. Preu: 8 €, entrada anticipada, el
dissabte, 2 d’agost, al Teatre-cinema municipal, d’11 a
2/4 de 2 i de 5 a 8. 10 € a taquilla una hora abans de
l’actuació. L’organitza el Grup Carisma Teatre.Amb el
suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’exposició del
jaciment del Camp dels Ninots.
DINAMITZACIÓ DE LA FIRA-MERCAT:
PASSEJADES AMB PONIS
D’11 a 2, a la pineda del Parc de la Sardana. Preu
per passejada: 2€. Organitzada pel Centre
Eqüestre Malavella.
DIJOUS, 14 D’AGOST
GLOPETS D’ESTIU; CONCERT
“Beatles per sempre”, amb la Selva Jazz
Band.
A les 10 de la nit, als Jardins de les Termes Romanes.
Preu entrada: 10 € (anticipada) 12 € (taquilla).
DISSABTE, 16 D’AGOST
EXCURSIÓ A CADAQUÉS DE LA CASA
ROSA
Visita a Cadaqués i passejada amb trenet fins a Portlligat. Inscripcions fins al 10 d’agost durant el ball. En
sortiran programes a part.

productes vinculats al món de les puntes.
Ho organitza la Secció Puntaires de l’Esplai de CaldesFundació “la Caixa”.
- A les 12: a l’envelat, espectacle infantil “AIXÒ ÉS
MÀGIA”, a càrrec del MÀGIC RAUL.
- A les 5, al Recinte firal, VI XAMPUGOL.
L’organitzen 40 + Intrèpids.
- De 7 a 11: SOPAR INFORMAL, a l’envelat, a
càrrec dels Joves Intrèpids.
- A 2/4 de 8: AUDICIÓ DE SARDANES, a la
plaça de l’Església, amb la COBLA FLAMA DE
FARNERS. L’organitza l’Agrupació de Sardanistes.
- A les 10: tradicional CONCERT DE FESTA
MAJOR a la plaça de l’Aigua, amb les CORALS
INFANTIL, JUVENIL I CANTAIRES DE
CALDES. L’organitza la Coral Cantaires de Caldes.
- A partir de les 12, BALL DE GALA a l’envelat
amb WHY NOT APPLE, LA LOCA HISTÈRIA i ANIMALS SHOW. A la mitja part, ELECCIÓ DE L’HEREU I LA PUBILLA 2014.
DILLUNS, 4 D’AGOST
- A partir de 2/4 d’11:, a la Piscina municipal, FESTA AQUÀTICA i INFLABLES. L’organitza i
patrocina Tot Oci.
- A partir de 2/4 de 6: al parc de la Font de la Vaca,
JOCS TRADICIONALS PER A LA MAINADA a càrrec de FEFE&CIA.
- A 2/4 de 6: a l’envelat, CONCERT DE L’ORQUESTRA MARAVELLA.
- A partir de les 7, també a l’envelat, ANIMADÍSSIM BALL a càrrec de l’ORQUESTRA
MARAVELLA.
- A les 12, al Recinte firal, ESTRENA’T, 3r. CONCURS DE GRUPS NOVELLS DE MÚSICA
DE CALDES DE MALAVELLA (FINAL) i DJ
RO-K. L’organitza l’Espai Jove Ca la Romana i Joves
Intrèpids.
DIMARTS, 5 D’AGOST
- A les 12, a l’envelat: BALL-VERMUT amenitzat
per NOU TRÀNSIT. L’organitza l’Assoc. de Gent
de la 3a Edat “Casa Rosa”.
- A 2/4 de 6, a l’envelat, CONCERT “LA PRINCIPAL D’UN ARBRE AMUNT”. A càrrec de
La Principal de la Bisbal.
- A partir de les 7, també a l’envelat, ANIMADÍSSIM BALL a càrrec del GRUP GENIONS.
L’organitza l’Assoc. De Gent de la 3a Edat “Casa
Rosa”.
- A les 10, al Teatre-cinema municipal, NIT DE TEATRE. El Grup Carisma Teatre presenta l’obra de
teatre “L’ESTRANYA PARELLA”. L’organitza
el Grup Carisma Teatre. Amb el suport de
l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
EXPOSICIONS
Del 27 de juliol a l’10 d’agost: Exposició dels
participants al 13è. Concurs de Pintura
Ràpida, al Casino municipal. Horari: totes les tardes, de 6 a 9. Els dies 2, 3 i 4 d’agost, també al matí
de 12 a 2. L’organitza l’Ajuntament de Caldes de
Malavella.
MISSES
- Dissabte, 2 d’agost, a 2/4 de 7: Missa anticipada, de la vigília de la festa.
- Diumenge, 3 d’agost, a les 12: Ofici de Festa Major, amb motiu de la festa del protomàrtir
Sant Esteve, patró de la Parròquia de Caldes, i de
la celebració de les “Noces d’Or Sacerdotals” de
Mossèn Àngel Pagès i Isern.
- Dimarts, 5 d’agost, a les 11, Missa de final de
festa en sufragi de tots els difunts de la vila des
de la Festa Major anterior fins ara.
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Serveis i adreces d’interès
OFICINES MUNICIPALS 972 47 00 05
Fax 972 47 05 25 . Carrer Vall-llobera, s/n
ajuntament@caldesdemalavella.cat
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 2 i dissabtes de 9 a 1.
OBRES I SERVEIS
Horari: de dilluns a divendres de 12 a 2. Industrials i població.
POLICIA LOCAL Urgències: 619 70 45 46
Comissaria: 972470902 policialocal@caldesdemalavella.cat
JUTJAT DE PAU 972 47 02 25
Casa Rosa. Carrer de Sant Grau, núm 19. Dimarts i dijous, de 10 a 1
REGISTRE CIVIL A les oficines municipals
CAP 972 47 01 09 Ctra. Llagostera, 4
URGÈNCIES (CAP Cassà) 972 46 38 82
AMBULÀNCIES 972 41 00 10 / 061
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 972 47 04 04
C.Vall·llobera, 4. Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 2.
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
solc@caldesdemalavella.cat
Servei amb cita prèvia
Tel: 972 48 01 03 (cada dia excepte dimecres)
Te: 972 48 02 66 (dimecres)
CALDES FM 107.9 972 47 13 09. Casa Rosa.
BIBLIOTECA MUNICIPAL 972 47 23 50
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 Carrer Jacint Verdaguer
SERVEI DE RECAPTACIÓ 972472009. Casa Rosa.
Els dimarts, de 9 a 2. Fora d’aquest horari, és possible l’atenció de
les següents maneres:
Atenció presencial a l’oficina central del Passeig Sant Salvador,
núm. 19, de Santa Coloma de Farners
Atenció telefònica al telèfon 902 010 027
Atenció telemàtica a la Carpeta Ciutadana (www.selvacarpeta.cat)
Per qualsevol dubte o informació, podeu trucar també a
l’Ajuntament de Caldes (972 47 00 05).
ESPAI JOVE CA LA ROMANA 972 48 02 66
Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n
calaromana@caldesdemalavella.cat
OFICINA DE TURISME 972 48 01 03 C.Vall·llobera, s/n
turisme@caldesdemalavella.cat
Horaris: De dilluns a diumenge, de 10 a 2. El dissabte, també de 3 a 6.

www.caldesdemalavella.cat

SERVEI D’AIGÜES 972 20 20 78
CORREUS 972 47 14 20. C. Sta. Maria, 11.
FARMÀCIA Per a més informació: www.cofgi.cat
• CASANOVAS (C. Vall·llobera, 17; tel. 972470096) Laborables:
d’1/4 de 10 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9. Dissabtes: de 2/4 de 10
a 2/4 de 2 i de 5 a 8 (a la tarda, un cop cada tres setmanes)
Festius: d’11 a 1 (llevat de Nadal i Cap d’Any).
Fora d´aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia localitzada de
24 hores al tel. 972 47 00 96, de dilluns a 1/4 de10 fins diumenge a la
1 del migdia.
• FOLCH (C. Sta. Maria, 28; tel. 972 47 27 94) Laborables: de 9 a
2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9
Dissabtes: de 5 a 8 de la tarda (un cop cada tres setmanes).
Fora d’aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia localitzada al
tel. 691207767: de 2 a 2/4 de 5 i de 2/4 de 9 a 10.
• X. PLANAS (Ctra Llagostera, 29; tel. 972 47 11 10)
Laborables: de 2/4 de 9 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9.
Dissabtes: de 9 a 2/4 de 2 i de 5 a 8 (a la tarda, un cop cada tres
setmanes). Diumenges: d’11 a 1.
Fora d’aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia localitzada al
tel 639547204: de 2/4 de 2 a 2/4 de 5 i de 2/4 de 9 a 10.
ZONA ESPORTIVA 669 29 25 81. Av. de Caldes s/n
LLAR D’INFANTS NINOTS 972 47 10 38. C.Garrotxa s/n
ESCOLA SANT ESTEVE 972 47 23 44. C.Vall·llobera, 62
ESCOLA LA BENAULA 972 47 28 31. C. de la Pau s/n
SES CALDES DE MALAVELLA 972 48 02 25
Av. dels Països Catalans, s/n
DEIXALLERIA MUNICIPAL
Del 16 de juny al 15 de setembre:
Matins: de dimarts a dissabte, de 10 a 1.
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 5 a 8.
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS 902 103 493
RENFE 902 24 02 02
SARFA 902 30 20 25
TEISA 972 20 02 75
TAXI 972 47 09 37 / 606 390 599

Acció de govern i notícies de Caldes
TREBALLS PREVIS AL PROJECTE DEL NOU
CAMP DE FUTBOL
El 2 de juliol passat es van fer un seguit de cates al
camp de futbol de L’estadi Vall·llobera per comprovar
la naturalesa del terra fins a 6 metres de profunditat.
Són treballs previs que serviran per fer la redacció
del projecte de reforma del camp de futbol i de les
pistes d’atletisme.
ES FAN 13 POUS DE SANEJAMENT A CAN
CARBONELL II
A començament de juliol han començat les obres
per fer 13 pous de sanejament a la segona fase de
Can Carbonell II. En aquest veïnat els registres estan
molt separats l’un de l’altre i això fa que les feines de
manteniment siguin més difícils. Amb aquests 13 pous
serà més fàcil i eficaç intervenir-hi en cas que hi hagi
alguna incidència.
ASFALTATGE DE CARRERS
L’Ajuntament preveu també a Can Carbonell II fer
el reasfaltatge de diversos trams de la via pública.
Seguidament es farà l’asfaltatge de diversos vials del
nucli (carrer Prim, carrer Girona, carrer Joan Maragall,
carrer Rossinyol i carrer Baixada Rossinyol. En una
última fase, es farà també el reasfaltatge al carrer Lluís
Companys i al carrer Ponent en el tram que va des de
la Deixalleria fins a la carretera d’accés a l’N-II.
MILLORA EN UN TRAM DE CLAVEGUERAM
DE LA RIERA DEL LLEIXIU
L’Ajuntament ha construït 5 pous de registre en el tram
de clavegueram paral·lel a la riera del Lleixiu en el seu
pas per la planta embotelladora de Vichy Catalan. Es
tracta d’una millora que alleugera el cabal del col·lector
abans d’arribar a l’emissari principal a la riera de Santa
Maria i en fa més fàcil el manteniment. Igualment, s’ha
rehabilitat el col·lector en el tram posterior, ja obert,
adaptant-lo a la futura renovació de l’emissari principal,
que travessa el nucli urbà en sentit sud-nord, seguint
el curs de la Riera de Santa Maria. Aquesta actuació ha
estat difícil pel pas continu d’aigües negres.
NETEJA DE FRANGES PERIMETRALS
L’Ajuntament ha acabat els treballs previstos de
manteniment de les franges perimetrals de 25 metres
d’amplada al voltant d’Aigües Bones, Can Carbonell,
Tourist Club, Can Solà Gros I i II i del nucli urbà,
complint d’aquesta manera amb la legislació vigent en
matèria de prevenció d’incendis.
CONDICIONAMENT DE CAMINS MALMESOS
S’han iniciat en alguns veïnats els treballs de
condicionament dels camins malmesos sobretot
per les pluges de la primavera. S’ha modificat la
planificació prevista ja que alguns camins havien
quedat deteriorats. La intervenció consisteix en
repassar la calçada i sanejar les cunetes per millorar
així l’evacuació de les aigües.
MILLORES A LA PISTA POLIVALENT I AL
PAVELLÓ MUNICIPAL
Els zeladors de la zona esportiva estan repintant
durant el juliol les línies de bàsquet i de d’hoquei del
Pavelló Polivalent. Aquesta actuació es fa regularment
ja la senyalització feta amb pintura es va desgastant
amb el pas del temps. També han pintat les parets
dels tres despatxos i de l’aula polivalent amb un
tipus de pintura que fa més fàcil rentar-les en cas de
fregaments i taques.

BALANÇ DEL CONVENI A TRAVÉS DEL SOC
Quatre treballadors han fet de suport a la Brigada
Municipal en els últims mesos gràcies a dos convenis
establerts entre l’Ajuntament i el SOC (Servei
d’Ocupació de Catalunya) i per via del Consell
Comarcal de la Selva. Dos empleats (un oficial i un
ajudant) han fet tasques de poda en vials i espais
municipals durant tres mesos i mig, mentre que dos
treballadors més han realitzat feines de manteniment
de mobiliari urbà i senyalització horitzontal
relacionada amb la circulació viària en el nucli urbà.
En aquest últim cas ho han fet durant sis mesos.

TRACTAMENTS
DE
L’AJUNTAMENT
CONTRA EL MOSQUIT TIGRE
La Brigada Municipal, seguint el programa de vigilància
del mosquit tigre, ha fet a inicis de juliol la segona
fase de tractament contra aquest insecte a tots els
embornals del nucli i d’urbanitzacions, en fonts i llocs
públics amb acumulacions d’aigua. Després d’aquest
tractament, durant el que queda d’estiu se’n faran tres
mes. Per a més informació:
972 451 231- info@mosquitigregirona.cat
http://www.mosquitigregirona.cat/index.php/ca/

i està especialment ensinistrat per detectar un ampli
ventall de drogues, encara que també pot servir de
suport en un ampli ventall de situacions. Si voleu
assistir a l’acte, us demanem que ho comuniqueu al
972470902. En acabat, se servirà una copa de cava.
LLIURAMENT DELS DIPLOMES DELS
CURSOS
D’OCUPABILITAT
I TALLER
D’HORT ECOLÒGIC
S’han acabat recentment dos cursos que han
tingut molt bona acceptació, organitzats pel
Consorci de Benestar Social de la Selva amb el
suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella. El
curs d’ocupabilitat tenia com a objectiu millorar
les possibilitats d’inserció laboral de les persones
participants (foto). El taller d’Hort ecològic va
mostrar totes les fases del procés de l’agricultura
ecològica. L’Ajuntament va disposar uns terrenys
municipals, un punt d’aigua i els estris d’horta
necessaris. Actualment, s’hi està instal·lant un
cobert per guardar-hi les eines i properament es
farà un reunió perquè qui ho desitgi pugui cultivar-hi
per a l’autoconsum o bé per vendre’n els productes.

COMENÇA LA TEMPORADA DE LA PISCINA
La temporada de la piscina ha començat amb normalitat
després de les feines de manteniment habituals
(instal·lació, pintura. Fusteria, metalística i electricitat).
S’han fet el rejuntat a les dues piscines i s’hi han fet
tractaments de desinfecció, desratització, així com un
pas de servei lateral paral·lel a la riera de Santa Maria.

DESHERBAT DE LES ZONES VERDES
El consistori ha segat les herbes a zones verdes del nucli i
d’urbanitzacions que havien crescut a causa de les pluges.

SEGONA FASE DE COBERTA DELS ESCOCELLS
L’Ajuntament iniciarà la segona fase de coberta dels
escocells dels arbres en els carrers 11 de setembre,
Països Catalans i altres vials. La intervenció consisteix
en col·locar en els escocells àrids que es fixen amb
resina i que no suposen cap perjudici per l’arbre. En
canvi, eviten que els vianants puguin ensopegar (el
voltant de l’arbre queda a nivell de terra), que hi creixin
males herbes o que s’hi hagi de fer manteniment. En
una primera fase ja es va fer una actuació parcial a la
plaça de la Creu i a la plaça de la Selva.
MILLORA AL MAGATZEM DE LA BRIGADA
L’Ajuntament ha adquirit prestatges industrials i els
ha instal·lat en el magatzem que el consistori té a
l’antiga fàbrica Olímpic. Això permetrà optimitzar
l’espai disponible i millorar la comoditat i rapidesa en
localitzar el material.
ES PRESENTA LA UNITAT CANINA DE LA
POLICIA
El dimarts 15 de juliol, a les 11 del matí, es presenta
públicament a la Comissaria la Unitat Canina de la
Policia Local de Caldes de Malavella. El gos, que es diu
Drako, acompanyarà els agents que estiguin patrullant

VISITA A ANDORRA PER PROMOURE L’AIGUA
El juny passat, l’alcalde Salvador Balliu i la regidora
Mercè Rossell van assistir a una trobada de comuns
(alcaldes) d’Andorra convidats per la comuna
d’Escaldes-Engordany, municipi que va visitar Caldes
durant la Fira de l’Aigua de l’any passat i en la qual les
dues poblacions ens van agermanar. Alcalde i regidora
van poder visitar el Centre d’interpretació de l’Aigua
i van saber de primera mà el sistema que permet als
comuns tenir ingressos per l’aprofitament de l’aigua
per part dels centres termals (l’aigua pertany al govern
andorrà).

TROBADA DE DINAMITZACIÓ AMB
RESTAURADORS, COMERÇOS I SERVEIS
El 5 de juny passat l’Ajuntament va convocar una
reunió amb restauradors, comerços i serveis per fer
diverses propostes per dinamitzar aquests sectors
econòmics:
- Participació a la mostra gastronòmica del Firatast
Estiu de Girona (assumpció per part de l’Ajuntament
del cost de l’estand).
- Adhesió a la iniciativa de l’ANC “La cuina del
1714”, amb el suport de l’Ajuntament.
- Descomptes en els establiments caldencs a través
de les entrades de les visites teatralitzades.
- Creació d’un grup de treball davant la moció
d’ERC de masoveria de locals comercials.
- Co-working impulsat des del Consell Comarcal,
l’eficaç funcionament dels grups de treball d’Hibritur.
També es van tractar el projecte de l’àrea de servei
per a autocaravanes, la declaració d’aigua mineromedicinal del pou de Repsol i l’avantprojecte lúdic
– termal - laboratori de cuina termal que s’hi
preveu fer. També es va fer referència al projecte
de connexió turística amb Hostalric i Sant Hilari,
dels cursos de màrqueting a Caldes coordinats amb
altres municipis i a l’impuls de la targeta client de
l’Associació de comerç i serveis a través de premis.

Els interessats podeu adreçar-vos encara a la
Deixalleria Municipal amb oli de cuina fet servir i
us obsequiaran amb un pot de dos litres dissenyat
especialment per a aquesta finalitat. La iniciativa
s’emmarca en el marc del programa comarcal
“Recicla i marca’t un punt”, per fomentar el
reciclatge de l’oli de cuina i pretén que els caldencs
canviem el mal hàbit de llençar l’oli de cuina fet
servir a l’aigüera, la qual cosa comporta greus
perjudicis al medi ambient.
TOT A PUNT PER LA FESTA MAJOR
En aquest número podreu consultar la programació
de la Festa Major 2014. Us animem perquè
participeu en el màxim d’activitat i us desitgem que
passeu uns molt bon dies. Bona Festa Major!
VISITES TEATRALITZADES
Les visites guiades d’enguany s’adapten a l’actualitat
i tractaran sobre el Tricentenari, encara que vist des
del punt de vista dels tres guies ufissials de Caldes.
Les actuacions seran els dies 9, 16, 23 i 30 d’agost
i 13 i 20 de setembre a les 10 de la nit. Per a més
informació, consulteu l’agenda.
BRIGADA JOVE
Aquest juliol ha arrencat la setena edició del projecte
Brigada Jove, en el qual participaran 8 joves de 16 a
18 anys que desenvoluparan tasques de suport a la
Brigada d’Obres i Serveis del Municipi. Està previst
que durant aquest mesos els joves facin intervencions
de manteniment i rehabilitació de parcs i jardins de
la zona del nucli, tasques de neteja i desbrossament
al Camp de Futbol de Can Bernadí i, també, el
repartiment de material de prevenció del mosquit
tigre a les zones amb més risc de ser afectades.

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ EN L’INICI DEL
CASAL I CASALET D’ESTIU
El Casal d’Estiu ha començat amb empenta, amb
entre 120 i 130 nens i nenes en funció de les
setmanes. A data de començament de juliol, totes
les places estaven cobertes fins el 14 d’aquest mes.
El Casalet d’Estiu, que s’ofereix a partir del 15 de
juliol a la Llar d’infants, també té totes les places
cobertes durant el juliol.

SESSIONS DE REFORÇ SOCIOEDUCATIU
L’Ajuntament de Caldes de Malavella ha programat
per aquest juliol dos reforços socioeducatius per a
alumnes de centres del nostre municipi, en coordinació
entre les escoles i Serveis Socials de l’Ajuntament.
En el primer cas, 10 nens i nenes que aquest curs
han fet 6è fan reforç amb una monitora de 10 a 2 del
matí a l’Escola Sant Esteve. L’activitat està finançada
íntegrament per l’Ajuntament.
En el segon cas, 20 alumnes, la majoria dels quals
han estat fent reforç durant el curs, assisteixen
a sessions, de 4 a 6 de la tarda i també a l’Escola
Sant Esteve, que combinen el reforç escolar i les
activitats més lúdiques, tot amb el suport de dues
monitores. En aquest cas, el finançament està
repartit entre el Consorci de Benestar Social de la
Selva i l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
S’ALLARGA LA CAMPANYA PER RECOLLIR
UN RECIPIENT D’OLI DE CUINA

CASAL JOVE
Un total de 10 joves participen enguany en el Casal
Jove que organitza l’Àrea de Joventut durant el mes
de juliol, amb la finalitat d’oferir una proposta d’oci
i lleure a joves de 12 a 16 anys. Els participants
desenvoluparan activitats de lleure, faran sortides
a peu i en bicicleta, així com una prova d’orientació
a la ciutat de Girona i una sortida d’aventura a
Ventalló. En el projecte de Casal Jove s’aposta pel
treball en projectes i la participació, fent partícips
els joves en la programació i desenvolupament de
les activitats.

TORNEN ELS GLOPETS D’ESTIU
Els Glopets d’estiu 2014 arriben amb força amb un
ventall d’oferta cultural ben àmplia. Després dels
primers espectacles i actvitats (els concerts de La
Vella Dixieland, de Tattle Toys i d’Egon Soda, una de

les semifinals del concurs de grups novells Estrena’t,
el taller de música electrònica amb Pau Cabruja i
l’espectacle del Mag Selvin). Encara resten molts
activitats per veure (visites teatralitzades, concerts,
cinema, espectacles infantils...). Consulteu-les en els
propers BIM i seguiu-les!
FINAL DE CURS DE L’AULA DE TEATRE I
DEL SEMC
El 15 de juny es va cloure el curs de l’Aula de
teatre infantil i juvenil amb l’actuació dels alumnes
participants. Per altra banda, el 19 de juny passat
es va fer la cloenda de l’escola de música, que va
consistir en les successives intervencions dels
alumnes Sensibilització, Cant Coral, Conjunts
Instrumentals i Combos.
BON BALANÇ DE LES XERRADES SOBRE
EL TRICENTENARI
El 27 de juny es va acabar el cicle de xerrades sobre
el Tricentenari amb un bon balanç d’assistència .
Joaquim Nadal, Joan Llinàs, Joaquim Torra i Jaume
Fàbrega van abordar el 1714 des de punts de vista
diferents però complementaris. En la mateixa línia
temàtica, el dia 13 de juny es va presentar l’ipunt del
Tricentenari, un punt de llibre que proposa grups
i cançons que tenen relació d’una manera o altra
amb el 1714. Per últim, el 14 de juny va haver-hi un
espectacle infantil: “Els contes del 1714” a càrrec
d’Olga Cercós. Resta per tancar el programa, el 6 de
setembre, l’espectacle “1714. Crònica d’un setge”, a
càrrec de la Companyia Jove Teatre Regina. que ha
organitzat l’Ajuntament de Caldes de Malavella amb
el suport de l’ANC.
PROJECTE #ENSOLFA
La Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia de Caldes
de Malavella va oferir tres concerts gratuïts de
mitja hora cadascun el 13 de juny al migdia dins del
projecte de mans de Turnez & Sesé, el caldenc El
Chico con la Espina en el Costado i Ferran Palau.
Les actuacions van cloure una matinal en què cinc
discogràfiques (RGB suports, Picap, Propaganda pel
Fet, Bankrobber i Bcore) van presentar les seves
propostes davant de diversos bibliotecaris que es
van acostar fins al nostre municipi.
LA LLEGENDA DE LA MALAVELLA ES
REPRESENTA FORA DE CALDES
El 6 de juliol passat, la Colla Gegantera i la Comissió
de al Festa de la Malavella van representar la llegenda
de la Malavella per primera vegada a fora del nostre
municipi. Va ser en el Festival de Llegendes de
Catalunya celebrat a Sant Martí de Tous (L’Anoia).
L’experiència va ser molt positiva i l’actuació va ser
la més ben acollida per part del públic durant la
tarda. Fins i tot es va afegir a ballar a la dansa final!

ESTAT DE L’AIGUA
Les últimes analítiques de juny indiquen que l’aigua és
apta per al consum de boca al nucli, Llac del Cigne,
Can Solà Gros I i II, Aigües Bones i Can Carbonell.
Per altra banda, la concentració de nitrats per sobre
del límit permès a la xarxa del Tourist Club fa que
l’aigua es consideri no apta en aquesta urbanització.

Els partits opinen
Tres subvencions per al Turisme de Caldes

El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament
de Caldes de Malavella una subvenció de 386.910,25 € que es destinarà a fer tres projectes: acabar
la restauració del Castell de Caldes (antic dispensari), fer una zona de serveis per a autocaravanes i
desenvolupar la socialització de jaciment paleontològic del Camp dels Ninots. Són unes subvencions que pocs
pobles reben però la visita que l’alcalde va fer en el seu moment al Departament per explicar la visió de futur
que l’equip de govern té respecte a Caldes i el turisme va donar els seus fruits. Són tres iniciatives que es posaran a la pràctica en un futur no gaire llunyà (en el cas de les autocaravanes ja s’està en l’última fase) i que de
ben segur contribuiran a potenciar el Turisme, els serveis i l’economia de Caldes de Malavella.

Una oportunitat perduda

ERC ha pactat amb CiU per administrar els diners que s’obtindran de la parcel·la del Golf (1.300.000
€). L’acord contempla dedicar part del diners a infraestructures esportives: segon camp de futbol,
graderies, vestidors, bar (?) i un 3% del total a Serveis Socials, entre altres. La PIC pensem que caldria prioritzar
altres equipaments públics, com els culturals. Cal invertir en complementar els equipaments educatius (escola,
institut). Això ni tan sols s’ha quantificat. El mateix passa amb Sant Maurici; sense Pla Especial, no és raonable
començar per la compra del paratge. Hem intentat aportar idees però no se’ns ha donat l’oportunitat de
consensuar res. Els gran partits sovint actuen així: no s’han assabentat que la política està canviant i que han
d’escoltar la gent o els seus representants. El pacte opac entre partits que representen una mica més del 50%
de la població no és participació ni és buscar el consens. És un objectiu electoralista.

Siguin les primeres paraules de felicitació per en “Pepi” i per desitjar-li el millor en
aquesta nova etapa.
El 19 de maig es va renovar la hipoteca nacional, signada només per uns quants perquè tot segueixi igual però
que pagarem tots (també els que estan a l’atur, els que cobren la PIRMI, els que han perdut l’habitatge, els que
no poden pagar els serveis bàsics...). Una cosa així com un altre rescat bancari que paguen tots els que social i
econòmicament estan arruïnats o els que ho estarem en un futur proper.
No ens equivoquem, a EUiA-ICV, quan reclamem que la vara de mesurar sigui la mateixa en tots els àmbits, i el
tan grapejat dret a decidir que defensem i desitgem, no és perquè segueixin els mateixos gossos amb diferents
collarets. La monarquia és un altre entorn sobre el qual també volem decidir, com l’educació, sanitat, dependència, drets de la dona….I mai no ens cansarem de reclamar-ho.

Sempre a prop de les persones, coneixent de prop el territori, el nostre poble, la nostra gent.
#compromísdepoble. Aquest mes de juny passat, la regidora d’Esquerra, Isabel Lozano, va visitar juntament amb els diputats Sergi Sabrià,Teresa Jordà i Joan Martí, les instal·lacions d’un centre per a la gent gran de Caldes de Malavella. Per conèixer les seves necessitats de primera mà i analitzar quines
polítiques cal emprendre pensant amb la gent gran. També es va aprofitar per parlar de la proposta de la masoveria industrial i comercial que Esquerra Caldes de Malavella va presentar en el Ple de l’Ajuntament. Aquesta
iniciativa ha tingut una gran acollida i ara són molts els municipis interessats en aquest projecte de promoció
econòmica. Us facilitem el correu electrònic de la Isabel Lozano, regidora d’ERC, on podeu contactar amb
nosaltres per qualsevol pregunta o comentari: ilozano@caldesdemalavella.cat. També ens trobareu al twitter
@EsquerraCaldes, Facebook, Instagram “esquerracaldes” i al nostre web www.esquerra.cat/caldesmalavella.

Atès que en aquest mes no hem celebrat Ple ordinari municipal perquè, com ja hem manifestat en
més d’una ocasió, en aquest poble es treballa cada dos mesos... doncs ens centrarem en denunciar
un tema en concret: la deixadesa per part de l’Ajuntament pel que fa a les urbanitzacions i la manca
de sensibilitat social que demostra. Estan multant exageradament a persones que no tenen les seves
parcel·les netes (de fet hi ha una ordenança municipal que així ho contempla) i, evidentment, en una societat
cívica, les normes estan per a complir-les. Però considerem des del PPC de Caldes que el primer en donar
exemple hauria de ser el propi Ajuntament que és propietari de molts terrenys en diferents urbanitzacions del
municipi, que deu quotes a les associacions de propietaris i les té deixades completament. Demanem des d’aquí
que es prediqui amb el bon exemple.

Fa pocs dies s’ha presentat la unitat canina de la Policia Local de Caldes de Malavella.Yako (així es diu
el nostre gos) està especialment ensinistrat per detectar drogues i altres substàncies que provoquen
dependència física o psíquica però també està preparat per casos de violència de gènere quan hi hagi
una ordre d’allunyament.
Han començat les vacances escolars i hi ha situacions, afortunadament no s’han detectat a Caldes, en què l’únic
menjar calent que feien els nens era la del col·legi o llar d’infants. Estem en una situació social insostenible per
la consciència de la persona. Cada dia hi ha més desnonaments, les persones que s’incorporen al món laboral
només serveixen per justificar els números de l’atur del Govern quan, en realitat, el sou i el treball és tan
precari que una vegada s’han pagat els rebuts ja no es disposa de diners per a poder viure. Aquestes persones
que tenen treball, continuen a la cua buscant aliments.

