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Des de l’últim número de la revista a Caldes han passat
moltes coses. Si el programa de la Festa Major de l’any
2003 deia que ens estàvem acostant als 5.000
habitants el juliol passat ja vàrem superar els 6.000!
Que un poble creixi és en principi un bon senyal perquè
vol dir que hi ha gent de fora que, pels motius que
sigui, creu interessant venir a viure en el nostre
municipi. Ara bé, això ha d’anar acompanyat amb una
previsió per part de l’Ajuntament que garanteixi per
una banda, que es podran oferir els servis bàsics als
nouvinguts i, per l’altra banda, que el creixement sigui
ordenat. Tot això és el que ha de contemplar el nou
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que s’està
redactant i que preveurà la manera en què Caldes
ordenarà els seus espais (definir les zones per a
habitatges, les zones per a indústria, per a equipaments,
zones verdes, espais protegits...).  Aquest doncs ha de
ser el guió que haurem de fer servir en les properes
dècades i d’aquí ve la seva importància.

El creixement de la població implica un altre repte,
el de la integració dels nouvinguts. L’arribada a un
nou poble implica que els nous caldencs es troben
davant d’un entorn nou i qui més qui menys fa un esforç
per conèixer la vida social, les tradicions, les festes,
les manifestacions culturals, l’activitat comercial...

Una bona manera per conèixer nous caldencs i
participar de les activitats del municipi és apuntar-se
a alguna de les moltes entitats de què podem gaudir.
Des de l’Aquae fem un esforç especial per destacar
les activitats que organitzen perquè tothom qui ho
desitgi s’hi pugui afegir.

Una altra opció de fer noves coneixences és a
través de la cada cop més variada oferta de cursos,
siguin organitzats per l’Ajuntament, per entitats o des
de la iniciativa privada. En aquest número  fem un
repàs dels cursos preparats per l’Ajuntament. També
oferim un recull d’equipaments públics perquè
sapigueu on heu d’anar a fer les gestions
administratives o de quins espais disposeu per gaudir
de l’esport, la cultura, l’ensenyament...

Una altra manera de conèixer el poble i la seva
gent és participar en les activitats festives i culturals.
En aquest número repassem alguns d’aquests actes
d’estiu-tardor que han fet sortir la gent al carrer per
passar-s’ho bé i per compartir una bona estona tots
plegats. Parlem de la Festa Major i de la Fira de l’Aigua

però també de la diada de Sant Maurici, del Correllengua,
de les visites guiades, de concerts, de la Mostra de
Teatre, de xerrades, presentacions de llibres...

Uns altres sector als quals es vol donar una atenció
especial són els joves. La idea és de formar un grup
estable que, amb la coordinació d’un tècnic organitzi
activitats i satisfaci els interessos i ànsies dels joves.
Recentment s’està desenvolupant també el Pla de
dones, un programa que pretén que les dones puguin
dir-hi la seva i incidir en les polítiques futures de
l’Ajuntament. En parlem també en aquest número.

Com que Caldes creix en població, cada cop fa més
goig veure com es fan més activitats i més
concorregudes. No només amb gent del municipi sinó
amb visitants que vénen de fora. En aquest sentit,
l’Ajuntament fa una aposta per potenciar l’oferta
d’activitats que tant puguin interessar als caldencs
com als foranis. Les ja citades visites guiades i la Fira
de l’Aigua, les jornades gastronòmiques, espectacles
culturals, la promoció dels recorreguts naturals i dels
punts de més interès del nostre municipi. En aquest
punt convé destacar l’esforç que està fent el consistori
des de fa una bona colla d’anys per conservar el nostre
monument més representatiu, les Termes Romanes.
Podreu llegir en aquestes pàgines com ja se’n tira
endavant el projecte de restauració. Tota aquesta
oferta es vol recollir en una nova guia del municipi que
sortirà al carrer properament i que serà d’interès tant
pels caldencs com dels que vénen de fora. L’activitat
de promoció turística que hem comentat fins ara se
centralitza en l’Oficina de Turisme que ofereix a més
informació a qui ho desitgi sobre coses a fer tant a
Caldes com a la comarca o a tot Catalunya. Acosteu-
vos-hi i segurament en traureu alguna idea interessant.

Des d’aquí us animem a participar en alguns dels
molts actes que es celebraran properament,
començant per les activitats nadalenques. Participar
en la vida social de Caldes és essencial perquè ens
coneguem entre tots una mica més, perquè ens
integrem i perquè ens estimem el nostre municipi.

En aquest número també estareu al cas de les
novetats polítiques, començant pel trencament de
l’equip de govern, l’aprovació dels pressupostos i de
les ordenances fiscals, entre altres. Esperem que
aquest número de l’Aquae us sigui d’interès!

Bon any a tothom!
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NAIXEMENTSNAIXEMENTSNAIXEMENTSNAIXEMENTSNAIXEMENTS
Noms i cognoms Naixement
Marina Brugué Luque 03-04-2006
Mariona Padilla Fernández 16-04-2006
Yeray Garcia Garcia 13-04-2006
Adreu Colomé Masferrer 15-04-2006
Júlia Luna Ciurana 20-04-2006
Sergi Ripoll Uceda 25-04-2006
Joan Ripoll Uceda 25-04-2006
Alexandra Gelabert Dumitri 23-04-2006
Victor Rodríguez Lechopier 05-05-2006
Enrique Mihai Pana Pana 09-05-2006
Aina Displàs Guilayn 08-05-2006
Dúnia Mir Masmiquel 13-05-2006
Laia Miquel Caldes 12-05-2006
Fatoumata Jallow Jalloe 12-05-2006
Jofre Niell Macias 25-05-2006
Lluc López Gómez 24-05-2006
Jordi Pastor Moragas 27-05-2006
Eduard Lluch Recasens 08-06-2005
Iona Collell Domenech 13-06-2006
Isona Martínez Mas 12-06-2006
Irene Ruiz Valdés 20-06-2006
Alejandro Martínez Galera 06-07-2006
Nora Pazos Cano 12-07-2006
Julia Galea Reyes 21-07-2006
Marc Fontarosa Puigdevall 25-07-2006
Andrea Arana Garcia 28-07-2006
Nora Maroto Cachinero 30-07-2006
Idoia Martin Arjona 07-08-2006
Berta Expósito Hernandez 10-08-2006

Noms i cognoms Naixement
Julia Dual Lopez 17-08-2006
Pau Vilà Cortés 15-08-2006
Àlex Manzano Gómez 19-08-2006
Arnau Menció Soles 23-08-2006
Marc Tauleria Alcón 29-08-2006
Kelian Alsina Sanchez 29-08-2006
Artal Roca Triviño 30-08-2006
Bruno Pajares Alonso 10-09-2006
Ixent Gil Esteba 08-09-2006
Kilian Mettetal Girardin 07-09-2006
Ainara Garcia Vázquez 08-09-2006
Júlia Garcia Notario 14-09-2006
Joan Serrat Canudas 18-09-2006
Jordi  Serrat Canudas 18-09-2006
Guillem Puig Carod 28-09-2006
Sarah Ros Vargas 08-10-2006
Jofre Garcia Martínez 10-10-2006
Alexandra Martínez Murillo 08-10-2006
Esther Idaira Castillo Navarrete 08-10-2006
Sabrina Martín Garcia 17-10-2006
Berta Gratacós Puig 15-10-2006
Àlex Barranco Molas 16-10-2006
Dana Gallego López 11-10-2006
David Martín Albarrán 29-10-2006
Iker Ibáñez Pérez 02-11-2006
Pau Suñen Pardillo 01-11-2006
Natàlia Amador Lara 07-11-2006
Pau Pastor Giménez 10-11-2006

EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICAEVOLUCIÓ DEMOGRÀFICAEVOLUCIÓ DEMOGRÀFICAEVOLUCIÓ DEMOGRÀFICAEVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA

DEMOGRAFIA
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CASAMENTSCASAMENTSCASAMENTSCASAMENTSCASAMENTS
Noms i cognoms Data
Víctor Vidal Muñoz i Jèssica Alejandra Núñez Molina 22-04-2006
Florentín Zamfirache i Paraschiva Stoian Gheorghe 06-05-2006
Antonio Godoy Ruiz i Esther Martínez Pibernat 06-05-2006
Jordi Nebot Serra i Shely Juana Shainblit Vicens 13-05-2006
Francisco Javier Muñoz Garcia i Ester Castillo Vilar 15-05-2006
Juan Carlos Osorio Dias i Noemí Gallardo Fernández 20-05-2006
Oscar Treceño Monras i Gema Hernández Muñoz 27-05-2006
César Alejandro Álvarez Vázquez i Núria Olga Abusada Pastor 27-05-2006
Juan José Cortés Rodríguez i Faiza Toubaoui 27-05-2006
Àngel Sánchez Martínez i Mercedes Fernández Garcia 13-05-2006
Javier Marzo Lloret i Maria Teresa Tejero Blanco 09-06-2006
Joan Llinàs Pol i Emma Llach Palmada 17-06-2006
Jaime Vegas Velasco i Cristina León Contreras 01-07-2006
Antonio César Fernández Ortega i Mireya Murillo Arguelles 24-06-2006
Jaime Puig Prieto i Mireia Turró Tarrés 17-06-2006
Albert Bové Bofill i Angelina Christina Kammel 15-07-2006
Cristian Garcia Martínez i Soraya Marco Garcia 15-07-2006
Celestino Martínez Blaya i Lídia Vinent Alsina 29-07-2006
Àngel Sánchez Carmona i Noemí Pretel Muga 03-06-2006
David López Fernández i Aroa Zamorana Delgado 29-07-2006
Eduardo Forte López i Beatriz Delgado Bernal 12-08-2006
Ramon Pajares Alonso i Visitació Robledillo López 12-08-2006
Sergio Peláez Morales i Sabrina Lazo Artau 19-08-2006
Juan Coloma Ros i Oksana Ivanivna Poltorak 19-08-2006
Antonio Badia Ortega i Francisca Rodriguez Gómez 23-09-2006
Rafael Meléndez Lopez i Inmaculada Cortés Macho 10-09-2006
Angel Garriga Santallucia i Araceli Vigueras Buye 06-08-2006
Daniel Maymí Plaja i Elena Figueras Ciurana 01-09-2006
Pedro Martínez Domínguez i Lídia Garceran Fabrellas 23-09-2006
Francisco Peries Sánchez i Gemma Gómez Díaz 02-09-2006
Jose Antonio Rubio Rodríguez i Maria de La Luz Lopez Ortuño 16-10-2006
Marc Guàrdia Torrents i Verònica Picola Torrente 10-09-2006
Oscar González Garcia i Isabel López Montávez 16-09-2006
Manuel Lozano Sánchez i Gabina Gutiérrez Gutiérrez 21-10-2006
Jaume Alba Delgado i Juana Obiol Martínez 30-09-2006
Joaquin Fernández Davi i Silvia Maria Padilla Alaiz 14-10-2006
David Martín Garcia i Laura Albarrán Ligero 28-04-2006
Jorge Riera Auladell i Anna Brujats Mestres 21-10-2006
Jordi Juanola Soriano i Alexandra Oliveras Johé 12-10-2006

DEFUNCIONSDEFUNCIONSDEFUNCIONSDEFUNCIONSDEFUNCIONS
Nom
Carmen Sidera Plana
Pedro Serra Tomas
Encarnación Puigdevall Bastida
Antonio Varo Robledo
Asunción Lloveras Gimbernat

Data
30-5-06
12-5-06
19-6-06
24-7-06
28-8-06

Adreça
Caldes
Caldes
Caldes
Caldes
Caldes

Nom
Magdalena Reyatos Bastart
Robert Benoit Guillaume Leidgens
Lorenzo Rodríguez Pérez
Concepción Zambrana Sirera
Mencia Benítez González

Data
29-8-06
25-8-06
12-9-06
24-9-06
4-10-06

Adreça
Caldes
Fora
Fora
Caldes
Caldes
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METEOROLOGIA
PLUGESPLUGESPLUGESPLUGESPLUGES

EVOLUCIÓ DE LES TEMPERATURESEVOLUCIÓ DE LES TEMPERATURESEVOLUCIÓ DE LES TEMPERATURESEVOLUCIÓ DE LES TEMPERATURESEVOLUCIÓ DE LES TEMPERATURES
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RELACIÓ DE CURSOS OFERTATS A CALDES

Cursos jovesCursos jovesCursos jovesCursos jovesCursos joves
L’Àrea de Joventut ha organitzat tres cursos de cara a aquesta tardor-hivern que pretén ampliar l’oferta
d’activitats per als joves. Són els següents:

CURS D’AIKIDOCURS D’AIKIDOCURS D’AIKIDOCURS D’AIKIDOCURS D’AIKIDO
L’Aikido es una disciplina de
desenvolupament personal,
físic, mental i humà . Està
adreçat a tothom. L’Aikido és
una disciplina harmoniosa i
eficaç que us ajudarà a la vostra
vida quotidiana. Les classes
seran impartides per Jacques
Muguruza sensei , 7è  Dan
diplomat en el Hombu dojo
d’Aikido Yoshinkan del Japó i la
seva ajudant Dolors Mussons 3è
Dan
Dijous de 18:30 a 20h al Casino
Municipal.
Inici de les classes: Indeterminat, un cop constituït
el grup d’alumnes.
Preu/mes: 20•

CURS DE CREACIÓ DE PLANES WEBCURS DE CREACIÓ DE PLANES WEBCURS DE CREACIÓ DE PLANES WEBCURS DE CREACIÓ DE PLANES WEBCURS DE CREACIÓ DE PLANES WEB
T’agradaria fer la teva pròpia plana web?
Amb aquest curs aprendràs a posar-te en
onda amb la xarxa.
Dimecres de 19 a 21h a la sala d’ordinadors
del CEIP Sant Esteve (40 hores).
Inici de les classes: Al gener, un cop constituït
el grup d’alumnes.
Preu/mes: 20•

CURSET DE PERIODISMECURSET DE PERIODISMECURSET DE PERIODISMECURSET DE PERIODISMECURSET DE PERIODISME
Aprendrem a fer ràdio, premsa, televisió i
premsa on-line a partir d’activitats molts
pràctiques i amb la docència de periodistes
de primera fila.
Dilluns de 19:30 a 21:30h a la Casa Rosa.

Inici de les classes: Indeterminat, un cop constituït
el grup d’alumnes.
Preu/mes: 20•

A partir de 14 anys. Places limitades. La realització dels cursos està subjecta a una inscripció mínima de 10
alumnes. Més informació i inscripcions: Telèfon 676067933, a l’Ajuntament o bé a l’Àrea de Joventut, a la
Casa Rosa (Carrer Sant Grau 19, 1er pis) - www.joventutcaldes.ddgi

Curs de restauracióCurs de restauracióCurs de restauracióCurs de restauracióCurs de restauració
Tens mobles i objectes antics? T’agradaria
aprendre a restaurar-los? Doncs, vine al curs de
restauració de mobles i objectes antics a partir de
febrer:
-Tècniques de restauració
-Materials per a la conservació i restauració
d’antiguitats
-Història del moble antic
-I molt més...

Durada: de febrer a abril de 2007
Dies: Tots els dissabtes
Horari: de 10 a 12 del matí
Lloc: Llar d’infants vella (Av. Dr. Furest, 6).
Professora: Eva Pitxot, restauradora.
Preu: 20 • / mes
Inscripcions a les oficines municipals en horari
d’oficina / Tel. 972470005 o correu electrònic a
pcases@ddgi.es
Ho organitza l’Ajuntament de Caldes de Malavella
amb el suport de la Diputació de Girona
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TeatreTeatreTeatreTeatreTeatre
TALLER DE TEATRE (D’OCTUBRE A JUNY)TALLER DE TEATRE (D’OCTUBRE A JUNY)TALLER DE TEATRE (D’OCTUBRE A JUNY)TALLER DE TEATRE (D’OCTUBRE A JUNY)TALLER DE TEATRE (D’OCTUBRE A JUNY)
Lloc de l’inscripció: oficines de l’Ajuntament
CURSOS PER ADULTS
Conductor: Marc Ciurana

1 INICIACIÓ AL TEATRE
Dimarts de 21h30 a 23h30
Preu / mes: 20 eur
S’adreça a les persones que
pateixen el neguit de fer
teatre. Ideal per a gent amb
ganes de passar-ho bé i cercar
en el món de les emocions.
Treballarem: cos, veu, textos,
interpretació a partir
d’improvisacions i clown
(pallasso).
(Mínim 10 alumnes)

2 NIVELL II (Dos grups)
Dimecres o Dijous de 21h30 a
23h30
Preu / mes: 20 eur
Adreçat a les persones que tenen alguna
experiència dalt de l’escenari o que van
realitzar en la seva totalitat els darrers
tallers d’iniciació de cursos passat.

CURSOS PER PER JOVES, de 12 a 16 anys
Conductora: Natàlia Peries i Sànchez

1 INICIACIÓ AL TEATRE
Dimecres de 16h30 a 18h30
Preu / mes: 20 eur
S’adreça als que no ho han provat mai i
tenen curiositat. Ens maquillarem, ens
disfressarem, i jugarem, però també
aprendrem entre d’altres coses a treballar
en grup, descobrirem un piló de coses
noves.

Treballarem: desinhibició, consciència
corporal, interpretació.
Hi ha la possibilitat de representació a final de
curs.

2 CURS DE FORMACIÓ
Dimecres de 16h30 a
18h30
Preu / mes: 20 eur
S’adreça a aquells amb una
formació teatral mínima
d’un any o dues
representacions teatrals.
Aprofundirem en la
construcció de personatges
i prendrem noves
responsabilitats, ampliarem
el llenguatge expressiu, i el
nostre lèxic.
Treballarem: dicció, agilitat
mental, projecció de veu,
vocabulari, creació...
Hi ha la possibilitat de
representació a final de
curs.

MONOGRÀFICSMONOGRÀFICSMONOGRÀFICSMONOGRÀFICSMONOGRÀFICS
Es faran els dissabtes (matí o tarda). Impartides
per diferents professionals. Estaran obertes
també a gent que no fa el curs regular.
- CLOWN. El joc del pallasso 5 sessions (15
hores) (novembre-desembre)
- VEU. Introducció al cant 6 sessions (18 hores)
(gener-febrer-març)
- TEATRE MUSICAL 4 sessions (12 hores)
(gener-febrer-març)
- MAQUILLATGE 4 sessions (12 hores) (abril-
maig)
Ho organitza: Ajuntament de Caldes de
Malavella
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3r. taller de música3r. taller de música3r. taller de música3r. taller de música3r. taller de música
TALLER PER A NENSTALLER PER A NENSTALLER PER A NENSTALLER PER A NENSTALLER PER A NENS
S’hi poden inscriure tots els nens a partir de P5
Calendari: del 2 d’octubre al 20 de juny
Horari en iniciació: a concretar amb l’AMPA
Horari en preparatori: dilluns i dimecres de 6 a 7
de la tarda
1r. Curs: dimarts i dijous de 6 a 7 de la tarda
2n. Curs: dilluns i dimecres de 7 a 8 de la tarda
3r. Curs: dimarts i dijous de 7 a 8 de la tarda
Lloc: antiga llar d’infants

TALLER PER A ADULTSTALLER PER A ADULTSTALLER PER A ADULTSTALLER PER A ADULTSTALLER PER A ADULTS
S’hi poden inscriure tots els interessats a partir
de 14 anys
Calendari:
1r. Nivell: del 2 d’octubre de 2006 al 30 de gener
de 2007 (15 hores)
2n. Nivell: del 6 de febrer de 2007 al 29 de maig
de 2007 (15 hores)
Horari: dimarts de 9 a 10
de la nit
Lloc: antiga llar d’infants

INSTRUMENTS: acordió, bateria, cant, clarinet, flauta travessera, guitarra
clàssica, piano, saxofon, violí.
PREUS: -Matrícula de curs: 60•  (20% de descompte si es matricula més d’un
membre de la família)
-Llenguatge musical adults i nens: 15•/mes    -Instruments (30 minuts): 30•/mes
-Instruments (45 minuts): 45•/mes
Ho organitza la Coral Cantaires Caldes amb la col·laboració de l’Ajuntament

Tècniques orientalsTècniques orientalsTècniques orientalsTècniques orientalsTècniques orientals
CURS DE TAI-TXI-TXUANCURS DE TAI-TXI-TXUANCURS DE TAI-TXI-TXUANCURS DE TAI-TXI-TXUANCURS DE TAI-TXI-TXUAN
El Tai-Txi-Txuan és un antic art marcial xinès
reinventat com a eina de treball mental i corporal.
Horari: dijous de 19h00 a 20h30
Lloc: Annexe de la Casa Rosa
Quota de participació: 20 eur/mes.

Inscripcions fins el dia abans, subjectes a
disponibilitat de places
l’inscripció: Ajuntament (972 47 00 05)
Ho organitza: Ajuntament de Caldes

CURS DE IOGACURS DE IOGACURS DE IOGACURS DE IOGACURS DE IOGA
S’imparteix els dilluns i dimecres amb
dos grups: un, de 2/4 de 7 a 8 i l’altre,
de 8 a 2/4 de 10
Preu: 35eur/mes.
Inscripció: Ajuntament (972 47 00 05)

Ho organitza: Ajuntament de Caldes
de Malavella

CURS D’IKEBANA. ART FLORAL JAPONÈSCURS D’IKEBANA. ART FLORAL JAPONÈSCURS D’IKEBANA. ART FLORAL JAPONÈSCURS D’IKEBANA. ART FLORAL JAPONÈSCURS D’IKEBANA. ART FLORAL JAPONÈS
(ESCOLA IKENOBO)(ESCOLA IKENOBO)(ESCOLA IKENOBO)(ESCOLA IKENOBO)(ESCOLA IKENOBO)
Professora: Maria Dolors Guilera (Shun Ka)
Inici: divendres, 6 d’octubre o dissabte, 7 d’octubre.
Durada: d’octubre a maig (2007), tots els primers
divendres o primers dissabtes de mes, de 10 a 12
Horari: Cada divendres, de 3 a 5 de la tarda o de 5 a
7 o cada dissabte de 10 a 12 del migdia
Lloc: Local social de l’Ikald (c.Vall·llobera, 62)

Curs de ceràmicaCurs de ceràmicaCurs de ceràmicaCurs de ceràmicaCurs de ceràmica
Curs iniciat l’octubre i que s’acabarà el desembre.

Estem preparant el curset de bonsai un deEstem preparant el curset de bonsai un deEstem preparant el curset de bonsai un deEstem preparant el curset de bonsai un deEstem preparant el curset de bonsai un de
nou d’ikebana per a inicis de 2007nou d’ikebana per a inicis de 2007nou d’ikebana per a inicis de 2007nou d’ikebana per a inicis de 2007nou d’ikebana per a inicis de 2007
Informació: 972 47 08 30 (Anna) i  972 47 03 19 (Dolors)
Inscripcions: Sabateria Crehuet. C.Santa
Maria, núm 18
Ho organitza l’Associació Ikald amb el suport de
l’Ajuntament
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LlenguaLlenguaLlenguaLlenguaLlengua
CURS DE CATALÀCURS DE CATALÀCURS DE CATALÀCURS DE CATALÀCURS DE CATALÀ
CURS BÀSIC B3 (PER A NO CATALANOPARLANTS)CURS BÀSIC B3 (PER A NO CATALANOPARLANTS)CURS BÀSIC B3 (PER A NO CATALANOPARLANTS)CURS BÀSIC B3 (PER A NO CATALANOPARLANTS)CURS BÀSIC B3 (PER A NO CATALANOPARLANTS)
Horari: dimarts i dijous, de 2/4 de 9 a 10 de la nit
CURS INTERMEDI I3CURS INTERMEDI I3CURS INTERMEDI I3CURS INTERMEDI I3CURS INTERMEDI I3
Horari: dimarts i dijous, de 7 a 2/4 de 9 del vespre
Més informació al Servei Comarcal de Català de la Selva. Santa Coloma de
Farners Pg. Sant Salvador, 25. Tel. 972 84 21 61. selva@cpnl.cat

CuinaCuinaCuinaCuinaCuina
CLASSES DE CUINACLASSES DE CUINACLASSES DE CUINACLASSES DE CUINACLASSES DE CUINA

NATURAL I MACROBIÒTICANATURAL I MACROBIÒTICANATURAL I MACROBIÒTICANATURAL I MACROBIÒTICANATURAL I MACROBIÒTICA

Per saber que és la  salut,
necessitem aprendre a  escoltar i
sentir el nostre cos,  aprendre a
tenir cura de nosaltres,  dels
nostres fills, amics....fins que això
sigui tan natural com caminar, respirar....
Aquestes classes estaran basades en
l’alimentació vegetal, cereals, verdures, llegums,
fruites, algues.... remeis casolans ...
Teoria bàsica de la qualitat dels aliments segons

CURSET DE CUINA DE TARDOR I NADALCURSET DE CUINA DE TARDOR I NADALCURSET DE CUINA DE TARDOR I NADALCURSET DE CUINA DE TARDOR I NADALCURSET DE CUINA DE TARDOR I NADAL
Curs acabat. Classes pràctiques i senzilles per aprendre de manera guiada a elaborar bons plats de cuina
i rebosteria relacionats amb la temporada d’hivern. Organitzat per l’Ajuntament de Caldes de Malavella
amb el suport: Diputació de Girona

tradicions mil· lenàries,
adaptades  a avui.
L’Amor Universal està basat
en el respecte, respecte per
un mateix, per els altres , per
la natura. Tinguem cura del
nostre cos!  És la nostra eina
per viure la vida!
Professora: Professora: Professora: Professora: Professora: Dolors

Mussons – Experta en alimentació natural i
macrobiòtica amb 30 anys d’experiència.
Inici: Inici: Inici: Inici: Inici: 17 de gener de 2007
Dia:Dia:Dia:Dia:Dia: Dimecres, d’1/4 de 9 a 1/4 d’11 de la nit
Lloc: Lloc: Lloc: Lloc: Lloc: Casino municipal

AltresAltresAltresAltresAltres
CURS DE FOTOGRAFIACURS DE FOTOGRAFIACURS DE FOTOGRAFIACURS DE FOTOGRAFIACURS DE FOTOGRAFIA
Proper curs.  En preparació.

CURS DE PRIMERS AUXILISCURS DE PRIMERS AUXILISCURS DE PRIMERS AUXILISCURS DE PRIMERS AUXILISCURS DE PRIMERS AUXILIS
Curs acabat. Organitzat pel Club Excursionista
amb el suport de l’Ajuntament

CURS DE PERCUSSIÓCURS DE PERCUSSIÓCURS DE PERCUSSIÓCURS DE PERCUSSIÓCURS DE PERCUSSIÓ
Curs de percussió africana. Podeu veure’n més
informació a la secció d’entitats d’aquest  número
de l’Aquae. Ho organitza: Tam-Mauriki-Tam i
l’Ajuntament amb la col·laboració de la Secretaria
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya
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EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS

Oficines municipalsOficines municipalsOficines municipalsOficines municipalsOficines municipals
Ajuntament de Caldes de Malavella
Plaça de l’Ajuntament, nº8
17455 Caldes de Malavella
Telf: 972 47 00 05
ajuntament@caldesdemalavella.cat
Horari: d’atenció al públic: de 9 a 2

Guàrdia municipalGuàrdia municipalGuàrdia municipalGuàrdia municipalGuàrdia municipal
Ajuntament de Caldes de Malavella
Plaça de l’Ajuntament, nº8
17455 Caldes de Malavella
Telf: 972 47 00 05 / 619 70 45 46
Correu-e: gumunicipal.caldes@ddgi.es

Jutjat de pauJutjat de pauJutjat de pauJutjat de pauJutjat de pau
Casa Rosa
Carrer Sant Grau, nº19 , 1er pis
17455 Caldes de Malavella
Telf: 972 47 00 05 Fax: 972 47 02 25
ajuntament@caldesdemalavella.cat
Horaris: Dimarts i dijous, de 10h00 a 13h00
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CAP (Centre d’AtencióCAP (Centre d’AtencióCAP (Centre d’AtencióCAP (Centre d’AtencióCAP (Centre d’Atenció
Primària)Primària)Primària)Primària)Primària)
Carrer de Sant Grau, nº23
17455 Caldes de Malavella
Telf: 972 47 01 09 Urgències: 972 46 38 82
Consorci d’ambulàncies: 972 41 00 10 | 061
El centre d’atenció primària (CAP) és el primer lloc on
s’ha d’anar quan es té un problema de salut o quan
es vol fer prevenció. Els serveis que ofereix són:
-Atenció preventiva, curativa i rehabilitadora i
promoció de la salut de la comunitat. El personal
que us atendrà seran els metges de capçalera,

Serveis Socials d’AtencióServeis Socials d’AtencióServeis Socials d’AtencióServeis Socials d’AtencióServeis Socials d’Atenció
Primària (SSAP)Primària (SSAP)Primària (SSAP)Primària (SSAP)Primària (SSAP)
La Casa Rosa
Serveis Socials
Carrer Sant Grau, nº19 , 1er pis
17455 Caldes de Malavella
Telf: 972 47 00 05
ajuntament@caldesdemalavella.cat
Horaris: Dijous de 9h00 a 14h00
Cal concertar entrevista prèvia a l’Ajuntament
Serveis que s’ofereixen
Els Serveis Socials d’Atenció Primària (SSAP), són
el primer punt d’accés al Sistema Català de Serveis
socials. Són el primer nivell i el més proper a l’usuari,
i als àmbits familiar i social. Un equip format per
una treballadora social i una educadora social duen
a terme les següents funcions:
-Informar, orientar i
assessorar sobre recursos i
serveis
-Tramitar prestacions
econòmiques i socials
-Detectar i prevenir situacions
de risc social o exclusió
-Suport a persones, famílies i
grups
-Treball amb les diverses
entitats de la comarca

Servei d’atenció domiciliàriaServei d’atenció domiciliàriaServei d’atenció domiciliàriaServei d’atenció domiciliàriaServei d’atenció domiciliària
(Servei inscrit en l’àrea de Serveis Socials, amb
la mateixa adreça i contactes) Els serveis són:

-SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI: Conjunt d’accions
que presten suport personal, atenció i ajut
especialment a les persones amb dificultats de
desenvolupament, manca d’autonomia personal,
disminució o una problemàtica familiar especial.
Es desplacen els serveis necessaris al domicili, per
tal d’evitar o retardar situacions d’internament.

-SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA: Servei que permet
a les persones grans o que requereixen una atenció
continuada de comunicar-se amb una central
d’urgències durant les 24 hores del dia.

-SERVEIS DE TRANSPORT ADAPTAT: Servei
complementari de suport
als serveis socials
d’atenció especialitzada a
persones amb disminució,
consistent en el seu
desplaçament fins als
serveis socials d’atenció
especialitzada, o aquells
altres que els permetin
garantir la integració.

pediatra, llevadora, podòleg, dentista (Llagostera)
i infermeres. També s’hi fan extraccions per a
anàlisis. Per saber els horaris, contacteu amb el CAP.
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Despatx de JoventutDespatx de JoventutDespatx de JoventutDespatx de JoventutDespatx de Joventut
Casa Rosa
Carrer Sant Grau, nº19 , 1er pis
17455 Caldes de Malavella
Telf: 676 06 79 33
joventut@caldesdemalavella.cat
Horaris: Dilluns i dimarts, de 9h00 a 14h00
Dimecres, de 15h30 a 20h

Altell 107.0 FM, emissoraAltell 107.0 FM, emissoraAltell 107.0 FM, emissoraAltell 107.0 FM, emissoraAltell 107.0 FM, emissora
municipalmunicipalmunicipalmunicipalmunicipal
Casa Rosa
Carrer Sant Grau, nº19 , altell
17455 Caldes de Malavella
Telf: 972 47 13 09
Correu-e: cultura@caldesdemalavella.cat. El
podeu fer servir si voleu fer un programa o col·laborar
en algun d’extistent o bé fer suggeriments.

Teatre-cinema municipalTeatre-cinema municipalTeatre-cinema municipalTeatre-cinema municipalTeatre-cinema municipal
Carrer Jacint Verdaguer
17455 Caldes de Malavella
Telf: 972 47 00 05 (Ajuntament)
cultura@caldesdemalavella.cat

Biblioteca MunicipalBiblioteca MunicipalBiblioteca MunicipalBiblioteca MunicipalBiblioteca Municipal
Francesc Ferrer i GuàrdiaFrancesc Ferrer i GuàrdiaFrancesc Ferrer i GuàrdiaFrancesc Ferrer i GuàrdiaFrancesc Ferrer i Guàrdia
Carrer de la Llibertat, nº6
17455 Caldes de Malavella
Telf: 972 47 23 50
biblioteca@caldesdemalavella.cat
Horari d’hivern: de dilluns a divendres, de 2/4 de 5
a 2/4 de 9; dimarts, dijous i dissabte, d’11 a 2/4 de 2
Horari d’estiu: de dilluns a dissabte, d’ 11h a 2/4
de 2; dimarts i dijous, de  2/4 de 5 a 2/4 de 9.
Serveis:
-Informació
-Lectura (llibres, punt de lectura de revistes i premsa)
-Ordinadors: 6 aparells connectats a internet (els
menors de 14 anys necessiten el permís d’un adult
per poder-s’hi connectar
-Audiovisual: Préstec de CD musicals i pel·lícules
en DVD i vídeo.
-Secció local: Material que fa referència a Caldes
(notícies, treballs, publicacions...)
- L’hora dels contes,  regularment durant tot l’any.
-Préstec: Podeu endur-vos la majoria de material
a casa durant un temps determinat. Intercanviem
amb altres biblioteques el material que no  tenim.
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Servei de recaptacióServei de recaptacióServei de recaptacióServei de recaptacióServei de recaptació
La Casa Rosa
Despatx de recaptació
Carrer Sant Grau, nº19 , 1er pis
17455 Caldes de Malavella
Telf: 972 47 20 09
Fax: 972 4723 58
Horaris: de dilluns a divendres de 9 a 2
El servei de Recaptació de Caldes de Malavella el
realitza el Servei de Gestió Tributària del Consell
Comarcal de la Selva. Cal dirigir-s’hi per realitzar:
-El pagament dels diferents impostos municipals
-El pagament per primera vegada de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica
-Els recursos de multes posades per la Guàrdia
El servei posa un nou servei d’atenció ciutadana:

«La carpeta ciutadana», amb la qual s’ofereix un
canal d’atenció personalitzada permanent a través
d’internet. Per a més informació visiteu el web
www.selvatributs.cat, on podreu consultar el
calendari fiscal, fer consultes i tràmits del cadastre,
descarregar-vos impresos, conèixer la normativa
aplicable, i alguns consells bàsics.

Oficina de gestió turísticaOficina de gestió turísticaOficina de gestió turísticaOficina de gestió turísticaOficina de gestió turística
Carrer Onze de setembre, s/n
17455 Caldes de Malavella
Telf: 972 48 01 03
turisme@caldesdemalavella.cat
Horaris: de dimarts a dissabte,  de 2/4 d’11 a 2 i
de 3 a 2/4 de 7. Els diumenges, de 2/4 d’11  a 2
Serveis:
-Dinamització turística del municipi
-Dinamització comercial del municipi
-Disseny i manteniment del Portal Oficial de Caldes
de Malavella (web: www.caldesdemalavella.cat;
contacte:  web@caldesdemalavella.cat).
-Informació turística del municipi, comarca o de
Catalunya
-Col·laboració amb altres regidories

Deixalleria municipalDeixalleria municipalDeixalleria municipalDeixalleria municipalDeixalleria municipal
Al final de l’Avinguda Catalunya
Horaris: de dilluns a divendres, de 9 a 1 i de 3 a 6;
dissabtes, d’11 a 3 de la tarda.
Serveis: recollida dels residus i deixalles que no es
poden dipositar en els contenidors convencionals.

Recollida de mobles i andròminesRecollida de mobles i andròminesRecollida de mobles i andròminesRecollida de mobles i andròminesRecollida de mobles i andròmines
Ajuntament de Caldes de Malavella
Plaça de l’Ajuntament, nº8
17455 Caldes de Malavella
Telf: 972 47 00 05
ajuntament@caldesdemalavella.cat
Horari: Últim dimecres de cada mes.
Cal avisar a l’Ajuntament especificant el contacte,
el domicili de recollida i els objectes a recollir. Cal
deixar-los a fora el carrer abans de les 8 de matí.

Servei d’aigüesServei d’aigüesServei d’aigüesServei d’aigüesServei d’aigües
Telf.  de l’empresa concessionària (PRODAISA):
972 20 20 78. Telf. de l’Ajuntament: 972 47 00 05
L’Ajuntament té al seu càrrec la gestió de l’aigua
potable del nucli urbà, la urbanització Llac del Cigne
i la urbanització de Can Carbonell.
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Zona esportiva municipalZona esportiva municipalZona esportiva municipalZona esportiva municipalZona esportiva municipal
Avda. de Caldes, s/n
17455 Caldes de Malavella
Telf: 972 47 22 76 | 669 29 25 81
ajuntament@caldesdemalavella.cat

Poliesportiu MunicipalPoliesportiu MunicipalPoliesportiu MunicipalPoliesportiu MunicipalPoliesportiu Municipal
Activitats: Està habilitat per jugar-hi a bàsquet,
futbol sala, handbol, bàdminton, voleibol... En el
cas de voler utilitzar la pista del pavelló per a un ús
privat s’ha de complimentar correctament una
instància a les Oficines Municipals.
Les pistes de tennis s’encarreguen aquí durant el
període en què la piscina està tancada.

Estadi Municipal Vall-lloberaEstadi Municipal Vall-lloberaEstadi Municipal Vall-lloberaEstadi Municipal Vall-lloberaEstadi Municipal Vall-llobera
Camp de futbol i pista d’atletisme

Pista Coberta PolivalentPista Coberta PolivalentPista Coberta PolivalentPista Coberta PolivalentPista Coberta Polivalent
S’hi fan els entrenaments i partits d’hoquei patins
així com celebracions diverses

Pistes de TennisPistes de TennisPistes de TennisPistes de TennisPistes de Tennis
Horari:  de dilluns a diumenges i festius, de 9 del
matí a 11 de la nit.
Reserva: Es farà amb un màxim de 24 hores
d’antelació per dues vies: O bé adreçant-se
personalment al poliesportiu durant les tardes o
bé per telèfon (972 47 22 76 | 669 29 25 81), de
dilluns a dissabte, de 5 de la  tarda a 11 de la nit.
Preu:
-Vilatans (censats al padró d’habitants): 4,20 Euros
-Forasters: 8,50 Euros
Suplement de 1’50  euros per la il·luminació
artificial. El preu és per pista i una hora d’utilització.
Inclou servei de vestidor i dutxa en els vestidors
de la piscina municipal, en horari de servei. Els
vilatans podran acreditar la seva condició
mitjançant el DNI.

Piscina MunicipalPiscina MunicipalPiscina MunicipalPiscina MunicipalPiscina Municipal
Està oberta entre el 24 de juny i l’11 de setembre
Horaris: Feiners, d’11 a 7; festius i caps de setmana,
de 2/4 d’11 a 7
Telèfon de contacte: 609 99 43 26. Durant el període
en què està oberta poden encarregar-s’hi les pistes
de tennis.
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Escola esportiva municipal i Servei d’activitat física iEscola esportiva municipal i Servei d’activitat física iEscola esportiva municipal i Servei d’activitat física iEscola esportiva municipal i Servei d’activitat física iEscola esportiva municipal i Servei d’activitat física i
municipalmunicipalmunicipalmunicipalmunicipal
Ajuntament de Caldes de Malavella
Plaça de l’Ajuntament, nº8
17455 Caldes de Malavella
Telf: 972 47 00 05
ajuntament@caldesdemalavella.cat

Escola esportiva municipalEscola esportiva municipalEscola esportiva municipalEscola esportiva municipalEscola esportiva municipal
Activitats esportives per a nens i nenes en edat
escolar. Les inscripcions estan tancades. Les
noves inscripcions es faran a les oficines de
l’Ajuntament de 9 a 2, de dilluns a dissabte i
sempre en funció de les vacants que hi hagi en
cada grup.

Activitats de gimnàstica (aeròbic, steps, batuka...)
al poliesportiu, natació en piscina climatitzada,
gimnàstica de manteniment per a la gent gran,
aiguagym, ioga...
Horaris: de dilluns a dissabte, de 9 a 2.
L’accés a les  modalitats es fa mitjançant el pagament
d’una quota mensual, sense matrícula prèvia.

QUOTA ÚNICA:QUOTA ÚNICA:QUOTA ÚNICA:QUOTA ÚNICA:QUOTA ÚNICA: 18,75 eur.
Accés a les instal·lacions del poliesportiu municipal
(pista i vestidors...) per practicar diverses activitats
sense limitacions de sessions per setmana.

QUOTA NATACIÓ:QUOTA NATACIÓ:QUOTA NATACIÓ:QUOTA NATACIÓ:QUOTA NATACIÓ: 30 eur.
Accés a les instal·lacions de la piscina climatitzada
4 Vents per nedar 2 dies a la setmana. Cal informar-
se prèviament dels horaris que s’hi ofereixen.

Horaris: D’octubre a juny. L’horari més ampli és de
2/4 de 5 a 9. Depèn de les diferents franges d’edat
i de la demanda existent
L’última quinzena de setembre s’obre el període
d’inscripció de les activitats, i s’especifiquen els
horaris, els espais i els preus.

QUOTA EXCLUSIVA: QUOTA EXCLUSIVA: QUOTA EXCLUSIVA: QUOTA EXCLUSIVA: QUOTA EXCLUSIVA: 35 eur.
Modalitat d’inscripció que permet gaudir dels
avantatges de la Quota única i la Quota Natació.

QUOTA GENT GRAN: QUOTA GENT GRAN: QUOTA GENT GRAN: QUOTA GENT GRAN: QUOTA GENT GRAN: 9,60 eur.
Accés a les instal·lacions de la sala polivalent de la
Casa Rosa. Les sessions es fan els dilluns, dimecres
i divendres d’1/4 i 5 d’11 a 1/4 i 5 de 12.

QUOTA NATACIÓ GENT GRAN PISCINA 4QUOTA NATACIÓ GENT GRAN PISCINA 4QUOTA NATACIÓ GENT GRAN PISCINA 4QUOTA NATACIÓ GENT GRAN PISCINA 4QUOTA NATACIÓ GENT GRAN PISCINA 4
VENTS:VENTS:VENTS:VENTS:VENTS: 25 eur. (1 dia) 13,50eur. (2 dies)
Accés a les instal·lacions de la piscina climatitzada
4 vents. Cal informar-se prèviament dels horaris.

QUOTA EXCLUSIVA GENT GRAN: QUOTA EXCLUSIVA GENT GRAN: QUOTA EXCLUSIVA GENT GRAN: QUOTA EXCLUSIVA GENT GRAN: QUOTA EXCLUSIVA GENT GRAN: 26,50 eur.
Modalitat que permet gaudir dels avantatges de la
Quota Gent Gran i de la Quota Natació Piscina 4 vents.

Servei d’activitat física i municipalServei d’activitat física i municipalServei d’activitat física i municipalServei d’activitat física i municipalServei d’activitat física i municipal
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Llar d’infants ninotsLlar d’infants ninotsLlar d’infants ninotsLlar d’infants ninotsLlar d’infants ninots
Carrer Garrotxa, s/n
17455 Caldes de Malavella
Telf: 972 47 10 38
llarinfants.caldes@ddgi.es
Horari escolar: de dilluns a divendres de 9 a 5
Horari extraescolar: de dilluns a divendres de 2/4
de 9 a 9 i de 5 a 6 de la tarda
Serveis: Cursos de P-I i P-II (3 classes per curs).
L’última ampliació va ser l’any 2003, amb la qual es
va passar de 56 nens als 99 actuals.

CEIP Sant EsteveCEIP Sant EsteveCEIP Sant EsteveCEIP Sant EsteveCEIP Sant Esteve
Carrer Vall·llobera, 62
17455 Caldes de Malavella
Telf: 972 47 23 44
Telf. del menjador: 972 47 26 64
Serveis: Cursos de P-III a 6è de primària. S’està
ampliant per acabar de consolidar les 2 línies i
eliminar les aules prefabricades.

CEIP La BenaulaCEIP La BenaulaCEIP La BenaulaCEIP La BenaulaCEIP La Benaula
Carrer Onze de Setembre, s/n
17455 Caldes de Malavella
Telf: 675 78 34 23
Serveis: S’ha estrenat aquest curs amb la
implantació del curs de P-III i a mesura que passin
els anys s’aniran augmentant els cursos. És escola
d’una sola línia. S’espera que el nou Pla General
contempli terrenys  per a la construcció en obra.

SES Caldes de MalavellaSES Caldes de MalavellaSES Caldes de MalavellaSES Caldes de MalavellaSES Caldes de Malavella
Avinguda Països Catalans, s/n
17455 Caldes de Malavella
Telf: 972 48 02 25
Serveis: En aquest curs s’hi fan els estudis de 1er
i 2on d’ESO. S’espera que amb el nou Pla General
s’entreguin terrenys per a la construcció en obra
de l’institut.
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Sessió ordinària de l’Ajuntament ple. 31 de juliol de 2006Sessió ordinària de l’Ajuntament ple. 31 de juliol de 2006Sessió ordinària de l’Ajuntament ple. 31 de juliol de 2006Sessió ordinària de l’Ajuntament ple. 31 de juliol de 2006Sessió ordinària de l’Ajuntament ple. 31 de juliol de 2006
-Dictamen de la comissió informativa en relació a l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de Can Solà Gros I.
Aprovat per unanimitat
-Dictamen de la comissió informativa en relació a l’aprovació de la modificació de la plantilla de personal. Aprovat per
unanimitat
-Dictamen de la comissió informativa en relació a l’adhesió d’una parcel·la de la urbanització d’Aigües bones. Aprovat per
unanimitat
-Dictamen de la comissió informativa en relació a l’adhesió del municipi a la campanya al Correllengua. Aprovat per
unanimitat
-Proposta d’acord en relació a l’acceptació d’una subvenció per al manteniment de la llar d´infants. Aprovat per unanimitat
-Proposta d’acord en relació al lloc de celebració de les sessions plenàries. Aprovat per unanimitat

Sessió extraordinària de l’Ajuntament ple. 7 de setembre de 2006. Sessió extraordinària de l’Ajuntament ple. 7 de setembre de 2006. Sessió extraordinària de l’Ajuntament ple. 7 de setembre de 2006. Sessió extraordinària de l’Ajuntament ple. 7 de setembre de 2006. Sessió extraordinària de l’Ajuntament ple. 7 de setembre de 2006. L’alcalde dóna compte de les
resolucions d’alcaldia. Es resol:
-Separar  de  la Junta de  govern  Local  el  regidor  Sr. Miquel Casas i Seriñà
-Cessar  com  a   Tinent d’Alcalde  de l’Ajuntament de Caldes de Malavella el  Sr. Miquel Casas i Seriñà.
-Cessar el senyor Miquel Casas i Seriñà de la delegació  dels assumptes d’Obres i els serveis , les urbanitzacions, i el
govern local
- Deixar sense efecte la delegació de competències  de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local vistos els escrits formulats
pels Regidors Srs. Bernard Ter Heegde, Pere Oliveras i Farrerós i Josep Fontané i Gascons, de renúncia a les responsabilitats
de govern que tenien delegades,
- Atorgar als Regidors les següents delegacions genèriques de competències:

-Sr. PERE PRAT i ESPLUGAS, a més de les que te delegades de PROMOCIÓ ECONÒMICA, HISENDA i TURISME;  la
competència de dirigir, inspeccionar i impulsar tots aquells assumptes que puguin considerar-se inclosos dins l’ÀREA
DE  GOVERNACIÓ; la facultat d’executar, publicar i fer complir els acords municipals quan es tracti d’assumptes que
es trobin sota la seva direcció.
-Sr. CARLES CASELLAS i CABALLERO , a més de les que te delegades de CULTURA i BENESTAR SOCIAL; la competència
de dirigir, inspeccionar i impulsar tots aquells assumptes que puguin considerar-se inclosos dins les ÀREES
D’ENSENYAMENT, JOVENTUT, i SALUT; la facultat d’executar, publicar i fer complir els acords municipals quan es
tracti d’assumptes que es trobin sota la seva direcció.

- Es reserva per aquesta Alcaldia els assumptes corresponents a l’ÀREA D’URBANISME, OBRES, MEDI AMBIENT  i
ESPORTS, i tot allò que no hagi estat prèviament delegat.
- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Josep Fontané i Gascons com a membre de la Junta de Govern Local amb
efectes de 17 d’agost de 2006, data de la seva renúncia.
-Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Josep Fontané i Gascons com a Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de
Caldes de Malavella amb efectes de 17 d’agost de 2006, data en què va presentar  la seva renúncia.
-Nomenar membre de la Junta de Govern Local el regidor Sr. Carles Caselles Caballero.
-Nomenar Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Malavella el Sr. Carles Caselles Caballero.
-Establir l’ordre de prelació dels Tinents d’Alcalde següents:

Primer  Tinent d’Alcalde el Sr. Pere Prat Esplugas.
Segon Tinent d’Alcalde el Sr. Carles Caselles Caballero.

Sessió extraordinària de l’Ajuntament ple. 7 de setembre de 2006Sessió extraordinària de l’Ajuntament ple. 7 de setembre de 2006Sessió extraordinària de l’Ajuntament ple. 7 de setembre de 2006Sessió extraordinària de l’Ajuntament ple. 7 de setembre de 2006Sessió extraordinària de l’Ajuntament ple. 7 de setembre de 2006
-Moció de reprovació a l’Alcalde  per la crisi de govern a l’Ajuntament. Hi voten a favor regidors del grups PSC- Progrés
Municipal  i CiU, s’abstén el regidor del grup CiU Sr. Miquel Casas i hi voten en contra els regidors del grup ERC.

PLENS MUNICIPALS



 19

-Nova distribució de les àrees de govern (cartipàs). En ser potestat de l’alcalde no se sotmet a votació.
-Informe de la situació de l’aigua potable. (no hi havia cap punt a votar ni per aprovar)

Sessió ordinària de l’Ajuntament ple. 25 de setembre de 2006Sessió ordinària de l’Ajuntament ple. 25 de setembre de 2006Sessió ordinària de l’Ajuntament ple. 25 de setembre de 2006Sessió ordinària de l’Ajuntament ple. 25 de setembre de 2006Sessió ordinària de l’Ajuntament ple. 25 de setembre de 2006
-Dictamen de la comissió especial de comptes en relació al compte general de 2005. Aprovat per unanimitat.
-Dictamen de la comissió informativa en relació a la fixació de les festes locals per a l’any 2007. Aprovat per unanimitat.
-Dictamen de la comissió informativa en relació a la declaració d’entitat d’interès municipal ampa ceip caldes. Aprovat
per unanimitat.
-Dictamen de la comissió informativa en relació a la declaració d’uns espais d’interès  municipal. Aprovat per unanimitat.
-Dictamen de la comissió informativa en relació a la contractació d’un bidell per al CEIP Sant Esteve. Aprovat per
unanimitat.
-Dictamen de la comissió informativa en relació  al projecte i execució de les obres al recinte de les termes romanes.
Aprovat per unanimitat.

Sessió extraordinària l’Ajuntament ple. 5 d’octubre de 2006Sessió extraordinària l’Ajuntament ple. 5 d’octubre de 2006Sessió extraordinària l’Ajuntament ple. 5 d’octubre de 2006Sessió extraordinària l’Ajuntament ple. 5 d’octubre de 2006Sessió extraordinària l’Ajuntament ple. 5 d’octubre de 2006
-Designació dels membres de les meses electorals per a les eleccions del dia 1 de novembre de 2006.

Sessió extraordinària de l’Ajuntament ple. 2 de novembreSessió extraordinària de l’Ajuntament ple. 2 de novembreSessió extraordinària de l’Ajuntament ple. 2 de novembreSessió extraordinària de l’Ajuntament ple. 2 de novembreSessió extraordinària de l’Ajuntament ple. 2 de novembre
-Dictamen  en relació a la modificació de les ordenances fiscals 2007. (Cada ordenança es va votar de forma individual.
Podeu trobar-ne més informació a la secció de Notícies)
-Dictamen  en relació a la modificació del pressupost municipal. Aprovat amb els vots favorables de Marcel Vila i Pere Prat
(ERC) i de CiU, amb l’abstenció de Carles Casellas (ERC) i els vots contraris del PSC-Progrés Municipal.
-Dictamen en relació a l’aprovació d’una actuació al dispensari municipal. Aprovat per unanimitat
-Dictamen en relació a l’aprovació d´una operació de préstec. Aprovat amb els vots favorables d’ERC i CiU i els contraris
del PSC-Progrés Municipal.
-Dictamen  en relació a  l’aprovació  de  suspensió de llicències. Aprovat per unanimitat.
-Dictamen en relació a la presentació d’ al·legacions a l´avantprojecte de construcció i explotació i projecte de traçat .
Desdoblament de l´Eix Transversal C-25 PK 180+400 al PK 235+800. VIC- Caldes de Malavella. Aprovat per unanimitat.

Sessió ordinària de l’Ajuntament ple. 27 de novembreSessió ordinària de l’Ajuntament ple. 27 de novembreSessió ordinària de l’Ajuntament ple. 27 de novembreSessió ordinària de l’Ajuntament ple. 27 de novembreSessió ordinària de l’Ajuntament ple. 27 de novembre
-Dictamen en relació a la proposta de ratificació d’un acord de la Junta de Govern Local de sol·licitud d’un ajut per
elaboració d’uns treballs de mobilitat. Aprovat per unanimitat
-Dictamen en relació a la proposta de ratificació d’un acord de la Junta de Govern Local de sol·licitud d’un ajut a l’ACA per
un abastament d’alta. Aprovat per unanimitat. L’oposició proposa crear una comissió informativa sobre l’abastament
d’aigua. S’aprova amb els vots favorables de CiU i PSC-Progrés Municipal i el contrari d’ERC.
-Dictamen en relació al cadastre de béns immobles de classe urbana. Aprovat per unanimitat.
-Dictamen en relació al nomenament de vies públiques. Aprovat per unanimitat.
-Dictamen en relació a l’informa de tarifes pel servei de taxi, exercici 2007. Aprovat per unanimitat.
-Dictamen en relació a l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació econòmica de Can Solà Gros I. Aprovat per unanimitat.
-Dictamen en relació a la constitució del Consorci de Viles Termals de Catalunya i aprovació dels seus Estatuts. Aprovat
per unanimitat
-Dictamen en relació a la proposta de connectivitat amb el tramvia de les Gavarres. Rebutjat amb els vots a favor d’ERC
i contraris de CiU i PSC-Progrés Municipal
-Dictamen en relació a la plantilla de personal. Aprovat per unanimitat.
-Dictamen de creació del cos de policia local de Caldes de Malavella. L’oposició presenta una esmena de retirada del punt
que s’aprova amb els vots contraris d’ERC i favorables de CiU i PSC-Progrés Muncipal.  Amb la mateixa distribució de vots
s’accepta crear una comissió informativa sobre la implantació de la Policia Local a Caldes
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MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL

APROVADA UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC DE 955.801,42•
L’Ajuntament demanarà un préstec bancari per import de 955.801,42• al banc Banesto per cobrir part de les
inversions d’aquest any. El consistori haurà de retornar el préstec en 10 anys amb 40 quotes trimestrals de
23.985,04• cadascuna. El tipus d’interès és l’Euribor 3 mesos + 0,10 revisable trimestralment. L’operació es va
aprovar en ple municipal amb els vots favorables d’ERC i CiU i els contraris del PSC-progrés municipal.

El ple ha aprovat la modificació del pressupost
municipal amb els vots a favor de l’equip de govern
(ERC) i de CiU i amb el vot contrari del PSC-Progrés
Municipal. La modificació es desglossa en dos àmbits:
les inversions i la despesa corrent.

Les inversionsLes inversionsLes inversionsLes inversionsLes inversions
El primer apartat, corresponent a les inversions,
contempla incorporar suplements a partides que s’han
quedat curtes respecte a les previsions inicials (sobre
tot, l’equipament del teatre municipal i les obres del
camí del cementiri) així com crear noves partides
inicialment no previstes però que l’equip de govern ha
cregut oportú incorporar, com són dotar fons pel
mobiliari de l’Ajuntament, per l’adequació de
despatxos pel dispensari, per adequar amb gespa  el
camp de futbol municipal i per la restauració de es
Termes Romanes. Paral·lelament a aquestes noves
inversions, l’equip de govern proposava retirar
algunes partides, les més importants de les quals són
la urbanització de l’Avinguda doctor Furest i
l’arranjament de la plaça de l’Església ja que considera
que no s’iniciaran aquest any.

La despesa correntLa despesa correntLa despesa correntLa despesa correntLa despesa corrent
El segon àmbit, el pertanyent a la despesa corrent (la
que genera l’Ajuntament en la seva activitat
quotidiana), contempla l’ajustament de partides sigui
perquè s’havien quedat curtes o bé perquè requerien
d’una ampliació.

Podeu veure les modificacions del pressupost en
les taules de les pàgines següents (en la propera
pàgina es detalla la modificació del pressupost pel
que fa a les inversions i en la següent  s’hi inclouen les
modificacions  que s’han introduït en la despesa
corrent.

 La postura de l’oposicióLa postura de l’oposicióLa postura de l’oposicióLa postura de l’oposicióLa postura de l’oposició
El grup municipal de CiU va votar a favor de la
modificació per garantir que l’equip de govern tingui
recursos per tirar endavant actuacions en el municipi.
Malgrat tot, es va mostrar molt crític en considerar
que moltes inversions previstes fins ara o que s’han
incorporat en la modificació del pressupost municipal
no es podran executar durant aquest any 2006 perquè
no hi ha prou temps per fer-ho.

El PSC-Progrés Municipal s’ oposa a la modificació
en considerar que la inversió prevista per al camp de
futbol hauria de venir de subvencions i que el recursos
propis de l’Ajuntament s’haurien de destinar a altres
infraestructures com són el dispensari municipal, el
servei de neteja o el centre de dia. També es mostra
crític amb el fet que es retirin les partides per
urbanitzar l’Avinguda del doctor Furest i per
l’arranjament de la plaça de l’Església.

L’equip de govern justifica la retiradaL’equip de govern justifica la retiradaL’equip de govern justifica la retiradaL’equip de govern justifica la retiradaL’equip de govern justifica la retirada
d’algunes partidesd’algunes partidesd’algunes partidesd’algunes partidesd’algunes partides
L’equip de govern justifica la retirada de la partida de
l’Avinguda doctor Furest adduint que s’esperava rebre
una subvenció del Departament de Governació o del
FEDER (Fons Europeu pel Desenvolupament de les
Regions). En no ser així, s’ha optat per retirar la partida
ja que l’obra està inclosa dins del Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya (PUOSC) per l’any 2007 i s’espera
obtenir-ne una via de finançament (la d’aquest any ha
estat insuficient). Va afegir que la construcció del
dispensari municipal és competència del Departament
de Salut de la Generalitat  de Catalunya i que en
quedar-ne la licitació deserta, caldrà fer una nova
convocatòria, cosa que n’endarrerirà l’execució fins
al 2008. Les obres de l’edifici podrien començar passat
l’estiu vinent.
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APROVADES LES ORDENANCES FISCALS PER L’ANY 2007
El ple municipal ha aprovat la modificació de les ordenances fiscals per l’any 2007. Aquí en teniu el llistat:

-Impost sobre béns immobles (IBI).-Impost sobre béns immobles (IBI).-Impost sobre béns immobles (IBI).-Impost sobre béns immobles (IBI).-Impost sobre béns immobles (IBI). S’ha aprovat per unanimitat un increment del tipus del 3% per unanimitat.

-Impost sobre Activitats econòmiques (IAE).-Impost sobre Activitats econòmiques (IAE).-Impost sobre Activitats econòmiques (IAE).-Impost sobre Activitats econòmiques (IAE).-Impost sobre Activitats econòmiques (IAE). Augmenten un 3%. S’aprova però una esmena presentada
per CiU i amb la qual el PSC-Progrés Municipal es mostra a favor. El text de l’esmena demana  que s’incloguin en
la categoria fiscal 1a., a més dels vials proposats per l’equip de govern (carreteres N-II i C-35, c.Reramuralla, c.Pla
i Daniel, Avda. Dr. Furest Roca), els següents:  Travessera Taronja, enllaç amb la NII, antic camí a Girona, carrer
del Rosselló i veïnat de Franciac. La intenció de l’equip de govern era de gravar més les indústries de l’aigua,
entenent que fan un ús quasi exclusiu d’un bé natural i gratuït. L’oposició, però, va exigir que s’hi incloessin totes
les altres grans empreses.

-Impost de vehicles de tracció mecànica.-Impost de vehicles de tracció mecànica.-Impost de vehicles de tracció mecànica.-Impost de vehicles de tracció mecànica.-Impost de vehicles de tracció mecànica. S’augmenta el tipus d’interès en un 3%. El coeficient aplicat serà
1,527 excepte en els tractors als quals es rebaixarà a 1, a proposta de CiU, acceptada per la resta de partits.

-Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. -Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. -Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. -Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. -Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. S’aprova un augment del
voltant del 40%, mentre que els tipus de gravamen se situen en el 28% en tots els casos. ERC i de PSC-Progrés
Municipal s’hi mostren a favor i CiU s’hi absté (proposava de mantenir els vigents).

-Impost sobre construccions, instal-Impost sobre construccions, instal-Impost sobre construccions, instal-Impost sobre construccions, instal-Impost sobre construccions, instal· lacions i obres (ICIO)lacions i obres (ICIO)lacions i obres (ICIO)lacions i obres (ICIO)lacions i obres (ICIO). L’equip de govern proposava augmentar el
tipus d’interès del 2,2% al 3% per equiparar-se als tipus aplicats en els municipis del voltant. L’oposició però el
rebaixa al 2,5% i s’aprova per  unanimitat.

-Contribucions especials:-Contribucions especials:-Contribucions especials:-Contribucions especials:-Contribucions especials: S’actualitza el text normatiu

-Taxes per utilització privativa o aprofitament del domini públic local. -Taxes per utilització privativa o aprofitament del domini públic local. -Taxes per utilització privativa o aprofitament del domini públic local. -Taxes per utilització privativa o aprofitament del domini públic local. -Taxes per utilització privativa o aprofitament del domini públic local.  S’incrementa el tipus en un 3%

per unanimitat

-Taxes per prestació de serveis i realització d’activitats municipals. -Taxes per prestació de serveis i realització d’activitats municipals. -Taxes per prestació de serveis i realització d’activitats municipals. -Taxes per prestació de serveis i realització d’activitats municipals. -Taxes per prestació de serveis i realització d’activitats municipals. Aprovades per unanimitat  excepte
les següents taxes:

-Recollida, transport, tractament i recollida d’escombraries-Recollida, transport, tractament i recollida d’escombraries-Recollida, transport, tractament i recollida d’escombraries-Recollida, transport, tractament i recollida d’escombraries-Recollida, transport, tractament i recollida d’escombraries, votat a favor per ERC i CiU i en contra del
PSC-Progrés Municipal. El grup socialista  s’hi va mostrar contrari argumentant que no s’hi contempla la recollida
orgànica, que suposaria un benefici ecològic i econòmic pel municipi i que, a més és d’obligada implantació en els
municipis de més de 5.000 habitants. L’equip de govern va mostrar la intenció d’implantar la recollida orgànica
l’any vinent i va afegir que les taxes corresponents s’hauran de recollir en una nova ordenança.

-Prestació de serveis de la llar d’infants-Prestació de serveis de la llar d’infants-Prestació de serveis de la llar d’infants-Prestació de serveis de la llar d’infants-Prestació de serveis de la llar d’infants, aprovat a favor per ERC i CiU i en contra del PSC-Progrés
Municipal, que demanava que les despeses de manteniment no es carreguin a les tarifes.

APROVATS ELS ESTATS DE COMPTES DE 2006
El ple ha aprovat per unanimitat els estats de comptes corresponents a l’exercici 2005. El Compte de Recaptació
de l’any 2005 lliurat pel Servei de Recaptació del Consell Comarcal de la Selva  hi ha donat el vist-i-plau per
trametre la certificació correponent a la Sindicatura de Comptes.
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L’ALCALDE CESSA MIQUEL CASAS I CiU DEIXA EL GOVERN
L’alcalde Marcel Vila va destituir el divendres 11

d’agost passat Miquel Casas, el fins llavors tinent
d’alcalde alhora que regidor d’Obres i serveis,
Governació i Urbanitzacions. Fruit d’aquest cessament,
els tres altres regidors de CiU, Pere Oliveras, Josep
Fontané i Bernard Ter Heedge van fer costat al cap de
llista de CiU i van renunciar voluntàriament a tots els
seus càrrecs.

El cartipàs municipal, consegüentment, ha canviat
ja que els regidors d’ERC s’han repartit les regidories
que han quedat vacants. D’aquesta manera, l’Alcalde
Marcel Vila es fa càrrec de l’àrea d’Urbanisme, Obres,
Medi Ambient i Esports.  Per la seva banda, Pere Prat
dirigeix la regidoria de Governació, a més de les que
ja tenia atribuïdes (Promoció econòmica, Hisenda i
Turisme) i passa a ser primer tinent d’alcalde. Per
últim, Carles Casellas, que s’ocupava de Cultura i
Benestar social  es fa càrrec també de les regidories
d’Ensenyament, Joventut i Salut i és el segon tinent
d’alcalde.

Decisió inevitableDecisió inevitableDecisió inevitableDecisió inevitableDecisió inevitable
L’alcalde va justificar la decisió argumentant que
Miquel Casas li havia estat deslleial i que obstruia
contínuament l’acció de govern sobre tot arran de la
postura contrària d’ERC a fer un gran polígon industrial
a prop de la urbanització del Tourist Club. La postura
contrària del grup municipal d’ERC en aquest punt van
accentuar les desavinences fins al punt de fer la

situació insostenble.
L’Alcalde Marcel Vila va voler deixar clar que va

cessar un regidor i que en cap moment no va trencar
el pacte entre ERC i CIU sinó que van ser la resta de
regidors els que van renunciar als seus càrrecs. Va
afirmar que havia buscat sempre el consens però que
Miquel Casas havia mostrat una manifesta deslleieltat
a l’alcaldia fins al punt de fer una crítica constant a
l’acció de l’alcaldia cosa que, al seu entendre, l’obligava
cessar-lo dels seus càrrecs.

Per la seva banda, Miquel Casas va acusar Marcel
Vila d’actuar unilateralment sense tenir en compte
l’equip de govern en diversos aspectes i d’haver-lo fet
fora per treballar massa.

En un ple extraordinari posterior al cessament de
Miquel Casas i a la renúncia de la resta de regidors
convergents, el grup municipal de PSC-Progrés
Municipal va presentar una moció que reprovava
l’actitud de l’alcalde.  La proposta va ser aprovada
amb el suport de PSC-Progrés Muncipal i de CiU, a
excepció de Miquel Casas, que es va abstenir, i amb el
vot contrari d’ERC.

ERC governa ara en minoria buscant suports
puntuals del PSC-Progrés Municipal i de CiU per tirar
endavant l’acció de govern. Recordem que CiU i ERC
van arribar a un acord pel qual es repartirien l’alcaldia.
Així doncs, Miquel Casas va ser alcalde els dos primers
anys de legislatura mentre que Marcel Vila va arribar
a l’alcaldia l’estiu de 2005.

La Plataforma Independent per
Caldes (PIC) va presentar-se
oficialment el dissabte 9 de setembre
al Casino Municipal davant d’unes 150
persones. El PIC va exposar el seu
ideari bàsic, va deixar clara la
independència de la plataforma
respecte de qualsevol altre partit i van
remarcar que es presentaran a les
eleccions municipals amb l’objectiu de
governar el municipi, defensant un
programa propi.

EL PIC FA LA SEVA PRESENTACIÓ EN PÚBLIC
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EL PLE DEMANA UNA SUBVENCIÓ PER DUR AIGUA DEL
PASTERAL I SOLUCIONAR ELS PROBLEMES D’ABASTAMENT

L’AJUNTAMENT SUSPÈN LA LLICÈNCIA PER FER PISOS EN
DETERMINADES ZONES

EL PLE ES MOSTRA CONTRARI A LA CONNEXIÓ DE L’EIX AMB L’A-
2 PER FRANCIAC

El ple ha ratificat la proposta de l’equip de govern en
el sentit de demanar una subvenció de l’Agència
Catalana de l’Aigua per fer la connexió amb la
canonada que duu aigua des de l’embassament del
Pasteral fins als municipis de la Costa Brava.  Aquesta
obra permetrà no dependre exclusivament de l’aigua
del subsòl de Caldes i solucionarà els problemes que
ha patit el nostre municipi tant pel que fa a la quantitat
com a la qualitat de l’aigua.

Per la seva banda, l’Ajuntament ha rebut la
confirmació que el Consorci de la Costa Brava –Girona
(l’entitat que gestiona el subministrament de l’aigua
en els municipis de la Costa Brava) preveu destinar un
cabal d’aigua al nostre municipi. De totes maneres,
aquesta aigua no ens podrà arribar a Caldes fins a
l’any 2008, quan es preveu que s’acabarà la
construcció d’una nova canonada que augmentarà la

capacitat de la canonada del Pasteral, que s’ha quedat
petita a causa de l’augment de la demanda d’aigua.
La voluntat de l’Ajuntament és doncs que quan s’acabi
la nova canonada del Pasteral, la connexió entre
aquesta i Caldes ja estigui feta per proveir d’aigua al
nostre municipi tan aviat com sigui possible. Ja amb
aquesta previsió, el consistori va fer la canonada de
connexió de Caldes amb el pou de Can Gelabertó amb
una capacitat prou gran com per rere l’aigua del
Pasteral.

L’Ajuntament de Caldes preveu mancomunar-se
amb el de Vidreres, que també està interessat en
proveir-se d’aigua del Pasteral. Per altra banda, el ple
va aprovar amb el suport de CiU i PSC-Pogrés Municipal
crear una comissió que s’encarregui de fer el
seguiment del procés de connexió d’aigua de
l’embassament selvatà.

El ple municipal ha aprovat per unanimitat suspendre l’atorgació de llicències per construir edificacions plurifamiliars
a les zones del nucli de Caldes qualificades d’edificació aïllada amb Clau 7 (bàsicament, al sector de la Granja i al
veïnat d’Israel). Els partits polítics han considerat que el creixement d’alguns sectors del nostre municipi no és
compatible amb l’esperit de la modificació que s’està fent del Pla General. Per aquest motiu, el ple ha cregut
convenient paralitzar de moment aquest tipus de construccions i esperar que la comissió de treball d’estudi i
proposta de la revisió del Pla General reguli adequadament quines edificacions es poden construir, en quines
condicions i en quins llocs del nostre municipi.

Tots els partits polítics han rebutjat en ple l’avantprojecte de desdoblament de l’Eix Transversal (C-25) ja que
implica una connexió amb l’A-2 que passaria pel terme de Franciac i n’afectaria el territori. Com  a alternativa, es
proposa l’aprofitament de les infraestructures ja existents, com podria ser que l’Eix segueixi el tram actual fins a
la N-II, paral·lel a l’autopista.  D’aquesta manera, el ple fa front comú amb l’Associació de veïns de Franciac i
mostra el seu desacord amb la proposta. Ajuntament i Associació ja van presentar al·legacions en un primer
moment quan es va conèixer el Pla d’infraestructures de Catalunya, que previa la modificació del  traçat de l’Eix
Transversal. La Generalitat va modificar alguns punts secundaris arran de les al·legacions presentades des de
Caldes però manté de moment la idea d’afectar nous terrenys de Franciac.
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Explanada on es farà el nou dispensari

EL NOU CAP ESTARÀ A PUNT EL 2008
La Generalitat de Catalunya
preveu que Caldes podrà
disposar d’un nou CAP (Centre
d’Atenció Primària) el 2008,
després que hagi fet la
convocatòria de concurs per les
obres d’aquest equipament.  La
previsió és que el Departament
de Salut liciti les obres el mes
de febrer. Aquesta és la segona
vegada que es convoca ja que
en el primer cas, el setembre
passat, cap empresa no va
mostrar interès a executar les
obres.
Mentrestant, l’equip de govern
treballa en diferents sentits
per millorar el servei sanitari
en el nostre municipi. Per una
banda ha manifestat al
Departament de Salut l’interès
que Caldes deixi de dependre
de Cassà i tingui una Àrea Bàsica de Salut pròpia.

Més a curt termini, el consisotri preveu l’adequació
d’un espai que podria obrir el pas a l’arribada per
l’any vinent d’un metge nou i d’un pediatra, sempre

L’obertura d’una nova farmàcia a Caldes ha comportat
una reestructuració del servei de guàrdia de manera
que deixarem de tenir-hi accés les 24 hores del dia de
tots els dies de la setmana. La normativa vigent permet
a les farmàcies de Caldes fer torns d’urgències només
diürns  (i, per tant, no oferir-ne de nocturns) perquè
Caldes és un municipi sense CAP (Centre d’Atenció
Primària) amb atenció continuada. Malgrat aquesta
possibilitat, el fins ara única establiment, Farmàcia
Casanovas, a més del torn diürn a què estava obligat,
oferia també el servei nocturn.

L’arribada però de la nova farmàcia, Francesc
Folch, ha fet que els dos centres hagin pactat la
distribució dels torns d’urgències de manera que

alternaran cada setmana els torns d’urgències:
La Farmàcia Casanovas, en la setmana que tingui

el torn d’urgències, l’oferirà tant diürn com nocturn,
de 2/4 de 10 del matí del dilluns fins a les 9 del matí
del dilluns següent. A més, durant la setmana en què
no tingui el torn, també oferirà el servei els diumenges
i dies festius, d’11 a 1 del migdia (excepte Nadal i Cap
d’any).

Per la seva part, la Farmàcia Francesc Folch tindrà
en la setmana posterior, un servei diürn d’urgències
que de dilluns a divendres cobrirà des de les 9 del
matí fins a les 10 de la nit, mentre que els dissabtes
atendrà de 2/4 de 10 a 2/4 de 2 del migdia i de 5 a 8 de
la tarda.

CANVIA EL SERVEI DE GUÀRDIES FARMACÈUTIQUES

que hi hagi dotació de personal des del Departament
de Salut. En aquest sentit, el ple municipal ha aprovat
per unanimitat la petició d’una subvenció de
13.232,07• per habilitar l’espai citat.
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CALDES APROVA ELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE VILES
TERMALS DE CATALUNYA

El 28 de setembre es va fer al teatre cinema municipal
la presentació del projecte de restauració de les
Termes Romanes, que va comptar amb Joan Llinàs,
director del projecte i de Lluís Baiona, cap del Servei
de Monuments de la Diputació de Girona. Aquesta
institució ha estat precisament la que ha assumit
econòmica i tècnicament la redacció del projecte. Joan
Llinàs va començar l’exposició situant les Termes
Romanes com a un dels monuments romans millor
conservats de Catalunya, en va explicar les diferents
ocupacions que va tenir al llarg dels segles i va
repassar les diferents fases de restauracióque s’hi
han fet, des de les de finals del segle XIX, a base de
barrinades, passant per les més recents de 1993 i la
represa a partir de 2002. També va explicar que
encara hi ha una petita feina arqueològica a fer,
consistent en desmantellar una cisterna que és molt
posterior a l’època romana i retirar una capa de

PRESENTAT EL PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LES
TERMES ROMANES

Un moment de la presentació

L’oposició va retirar de l’ordre del dia la proposta d’ERC
de crear un cos de policia local i ha impulsat, amb el
vot contrari de l’equip de govern, la creació d’una
comissió que n’estudiï el cas. La proposta presentada
per ERC plantejava la conversió del cos actual de
Guàrdia Municipal a Policia Municipal arran de les
limitacions del cos que hi ha actualment i a les
característiques del nostre municipi (extensió gran,

augment de la població, dispersió, augment del
sentiment d’inseguretat, constatació del servei
insuficient dels Mossos d’Esquadra). L’equip de govern
va argumentar que s’havien fet les passes
institucionals pertinents incloent-hi una visita a la
Subdirecció General de Coordinació de Policies Locals
de la Generalitat. L’oposició però va considerar la
proposta d’electoralista.

L’OPOSICIÓ BLOQUEJA UNA PROPOSTA PER CREAR UN
COS DE POLICIA LOCAL

concreció que encara persisteix. Per últim, Lluís
Baiona va explicar les quatre fases en què consistirà
la restauració de les Termes: l’apuntalament de les
zones més delicades, la consolidació de l’espai, la
coberta per protegir el monument de les inclemències
meteorològiques i l’adequació perpoder-hi acollir visites..

El ple ha aprovat per unanimitat els estatuts del Consorci de Viles Termals de Catalunya. Aquest organisme vol
integrar els municipis amb recursos hidrominerals i termals. L’objectiu és desenvolupar els recursos que té cada
municipi, planificar-ne el desenvolupament urbanístic, la seva gestió integral i l’explotació sostenible. També es
planteja la creació d’una marca comuna amb finalitat de promoció turística que agrupi tots els municipis integrants.
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SERVEI MUNICIPAL DE RECOLLIDA D’ANDRÒMINES

ES NETEGEN ELS PERÍMETRES DE LES URBANITZACIONS

Us fem saber, per si no n’esteu al cas, que l’Ajuntament
ofereix cada últim dimecres de mes un servei municipal
de recollida de mobles, electrodomèstics i andròmines
velles. L’únic que heu de fer és és trucar a l’Ajuntament
amb un dia d’antelació com a mínim per demanar que
us vinguin a buscar el material que vulgueu llenár.
Haureu de deixar-lo davant de casa vostra mateix el
dimecres abans de les  8 del matí. Si no podeu esperar
a l’últim dimecres de mes, us recordem que podeu
adreçar-vos a la deixalleria municipal sempre que no
hi porteu deixalles convencionals (matèria orgànica,
envasos, plàstics o cartró).

Us demanem que feu ús d’aquests dos serveis i
que no deixeu el material que no toca en els

L’Ajuntament i les urbanitzacions estan fent la neteja
dels perímetres d’aquestes àrees, tal com marca la
llei de prevenció d’incendis a les urbanitzacions. Segons
aquest text, les urbanitzacions s’han d’encarregar de
mantenir nets de vegetació seca els 25 metres
perimetrals. En cas de no fer-ho, la normativa
contempla que siguin els mateixos ajuntaments els
que de forma subsidiària se’n facin càrrec.  En el cas
de Caldes, Can Carbonell i El Llac del Cigne s’han acollit
a aquesta possibilitat. L’Ajuntament aplicarà als veïns
unes ordenances específiques per aquests casos.

L’OPOSICIÓ REBUTJA  QUE UN ESTUDI DE CONNECTIVITAT AMB EL
TRAMVIA DE LES GAVARRES CONTEMPLI CALDES
El ple ha rebutjat amb els vots a favor d’ERC, en contra de CiU i l’abstenció del PSC-Progrés Municipal adreçar-se
a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal per mostrar interès perquè Caldes s’inclogui en un estudi que
analitza la viabilitat d’un tramvia intercomarcal al voltant de les Gavarres que aprofitaria l’antic traçat del carrilet
entre Girona i Sant Feliu així com el tramvia entre Palamós i Girona. La proposta d’ERC anava en el sentit que
l’estudi contemplés algun tipus de connexió amb els municipis del voltant de Caldes per on passaria el tramvia.

contenidors ni en els seus voltants, tal com podeu veure
en la foto de dalt feta recentment.

L’Ajuntament demanarà una subvenció al Departament de Política Territorial i Obres Publiques per poder fer un
estudi sobre la mobilitat que s’englobarà dins de l’elaboració del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal). El
ple per unanimitat va aprovar concórrer a la convocatòria de la citada subvenció.

L’AJUNTAMENT DEMANA UNA SUBVENCIÓ PER FER UN ESTUDI DE
MOBILITAT
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APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE CAN SOLÀ GROS I

HABILITAT EL PAS ENTRE LA PLAÇA
DE L’AIGUA I SANT GRAU

El ple municipal ha aprovat inicialment i per unanimitat el projecte de reparcel·lació de Can Solà Gros I que ha
presentat la junta de compensació de l’esmentada urbanització. Aquesta és una passa més cap a la l’execució de
les obres d’urbanització d’aquest sector de la població.

Ja està habilitat el pas entre la plaça de l’Aigua i el
dispensari a través del vial que passa entre la muralla
i l’annex de la Casa Rosa després d’enderrocar la
paret i la porta metàl·lica que d’impedien el pas.

L’Ajuntament ha
adquirit 17
c a r t e l l e r e s
d ’ i n f o r m a c i ó
municipal que és
repartiran per
urbanitzacions i altres
nuclis.  Es tracta d’una
estructura metàlica
amb una vitrina que
permet penjar-hi
cartells. La intenció
d’aquesta iniciativa
és garantir que la
informació que genera
l’Ajuntament arribi també en els punts més
allunyats del centre urbà.
D’aquesta manera, se n’instal·laran 3 al Llac del Cigne
i a Aigües Bones, 2 a Can Solà Gros I, Can Sola Gros II,
Can Carbonell i Malavella Park i 1 als Tapiots i a
Franciac. La imatge que veieu correspon a un model
encara per pintar i adequar.

El ple ha aprovat per unanimitat que les sessions de plens municipals retornin a la primera planta de la Casa
Rosa.

ELS PLENS TORNEN A LA CASA ROSA

El ple ha aprovat amb tots els vots favorables escollir el 6 d’agost (Festa major) i el 22 de setembre (Sant Maurici)
com les dues festes locals de Caldes per l’any que ve. Els municipis tenen potestat per, de les catorze festes
laborals que hi ha durant l’any, triar-ne 2 d’àmbit local.

FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2007

L’Ajuntament ha aprovat per unanimitat donar noms a tres nous carrers del municipi entre el sector Balmes i la
riera de Santa Maria. El primer, el carrer de la Pau és el que passa per davant de la nova escola. Paral·lels, i en
direcció al nucli del poble hi ha els carrer Montserrat Roig i el carrer del Molí.

ES POSEN NOMS A TRES VIALS NOUS DEL MUNICIPI

L’AJUNTAMENT INSTAL·LARÀ 17
CARTELLERES INFORMATIVES
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LA PARTICIPACIÓ EN LES ELECCIONS AL PARLAMENT NO
ARRIBA AL 50% A CALDES
La participació a les eleccions al Parlament de
Catalunya de l’1 de novembre van tenir a Caldes una
participació molt baixa fins al punt que hi va haver
més gent que no va votar que no pas que ho va fer. Les
dades de participació van passar del 60,66% de 2003
al 49,04%  d’enguany. D’aquesta manera,
l’abstencionisme ha tingut una pujada important, més

fins i tot que a Catalunya, on la participació va passar
del 62,54% al 56,77%. Pel que fa als resultats de
Caldes, CiU i ERC (sobretot) obtenen millors resultats i
el PSC-CpC obté uns resultats força pitjors respecte als
resultats generals. De tota manera, aquesta tendència
ja s’obserbava en les eleccions de 2003 a Caldes. Els
tres partits grans, però, han perdut representació.



 31

ENTRA EN FUNCIONAMENT L’ESCOLA LA BENAULA

EL CEIP SANT ESTEVE TINDRÀ BIDELL
El ple ha aprovat per unanimitat que el consistori
contracti urgentment un bidell per al CEIP Sant Esteve
que haurà de tenir les funcions de vigilància de les
instal· lacions del centre; de custòdia dels
equipaments, del material i del mobiliari del centre;
de recepció i atenció a les persones que accedeixen
al centre; d’utilització i manipulació de fotocopiadores

i faxos; i de fer encàrrecs relacionats amb les activitats
i funcionament del centre. El consell escolar del
centre ha estat reclamant insistentment un
conserge que alliberés de feines el professorat ja
que, sense aquesta figura, els mestres es veien
obligats a fer feines que no els pertocava en
perjudici de la seva tasca docent.

SUBVENCIÓ PER A LA LLAR
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció de 163.800,00 •. a l’Ajuntament
de Caldes com a titular de la llar d’infants municipal Els ninots.

L’AMPA DEL CEIP, RECONEGUDA COM A ENTITAT
El ple ha reconegut per unanimitat l’Associació de Pares i Mares d’alumnes del CEIP nou com a Entitat d’Interès
Municipal i per tant queda registrada com a tal en el Registre municipal.

La nova escola La Benaula (aquest és el nom amb que
s’ha batejat recentment) ha començat el curs amb
normalitat, amb 19 nens i nenes de P3.  L’equip docent
consta de la directora, d’una tutora i d’una TEI
(Tècnica d’Educació Infantil). El servei de transport i
de menjador van a càrrec del Consell Comarcal i per
últim, s’ofereix el servei Bon Dia, que té cura de la
mainada que arriba a l’escola des de les 8 fins a l’inici, a
1/4 de 10. El centre, a parer de la directora Anna
Sánchez, està ben equipat, tot i que encara falta
l’arribada de material pedagògic, així com adequar el
pati. L’escola agraeix tant el Departament
d’Ensenyament com l’Ajuntament pel seu suport així
com la col-laboració dels pares i la disposició  i esperit

de cooperació del CEIP Sant Esteve. Recentment s’han
convocat eleccions al Consell Escolar i una de les
primeres accions que ha fet ha estat aprovar el nom
oficial de l’escola: La Benaula.  La tria s’ha fet d’entre
les propostes que el centre va rebre per part dels
caldencs  durant l’última quinzena de novembre en
tres punts de recollida: el mateix centre, la biblioteca
i l’Ajuntament.

La posada en funcionament de la nova escola és
fruit del creixement de la població a Caldes i ha d’anar
pal·liant el problema de saturació de l’altre centre, el
CEIP Sant Esteve.  Aquest any s’ha començat amb P3
però els cursos s’aniran ampliant progressivament en
els propers anys.
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LA COLLA GEGANTERA DÓNA TRENCACLOSQUES ALS
CENTRES EDUCATIUS
La Colla Gegantera i els Grallers Escaldats de Caldes han
fet donació al CEIP Sant Esteve, al nou CEIP i a la Llar
d’infants Ninots d’un seguit de trencaclosques amb els
gegants romans i bizantins, la gegantona, els cap-grossos
de Caldes i en Pitu Romà. En les fotos veiem com la Colla
lliura el material als professors i als nens i nenes dels
diferents centres. La mainada s’ho passa d’allò més bé
encaixant i desencaixant les peces d’aquests personatges
tan emblemàtics i representatius del nostre municipi.

L’AJUNTAMENT OFEREIX UN SOPAR
A COL·LABORADORS

L’Ajuntament va organitzar el 31 de setembre el Correllengua, un seguit d’actes festius, populars i reivindicatius
de tot tipus per fomentar l’ús del català en tots els àmbits socials i arreu dels Països Catalans i per exigir el
reconeixament de la unitat de la llengua. En podeu veure fotos a l’apartat d’Esdeveniments d’aquest mateix
número. Prèviament, tots els partits polítics amb representació municipal van aprovar en ple una moció que
donava suport a als actes. El Consistori va comptar amb la col·laboració de voluntaris que tenen la intenció de
constituir-se com a entitat municipal sota el paraigües de la CAL (Coordinadora d’Associacions per la Llengua),
organització que ja té representació en altres municipis (per a més informació, consulteu www.cal.cat). L’objectiu
de l’entitat serà continuar organitzant actes a Caldes a favor del català.

L’Ajuntament va organitzar el 20 d’octubre un sopar
en senyal d’agraïment a les entitats que han
col·laborat l’any 2006 en la realització d’actes festius
i populars com són la Festa Major, la Fira de l’Aigua i
del Correllengua.  Des d’aquí agraim novament la seva
dedicació ja que sense el seu ajut no hauria estat
possible la realització d’aquestes activitats

CALDES D’ADHEREIX AL CORRELLENGUA
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EL PLA DE DONES DE CALDES: PARTICIPAR-HI ÉS
TRANSFORMAR
És un fet evident que les dones d’arreu fan sentir cada
cop més la seva veu, reclamen els seus drets i
reivindiquen que es reconegui el seu paper en un món
que evoluciona i es transforma a marxes forçades.
Tot i que en els països desenvolupats les lleis ja són
iguals per a tothom, la igualtat real del dia a dia entre
homes i dones encara és a mig camí d’aconseguir-se.
La societat va prenent consciència d’aquest fet i es fa
necessari que tots junts ens esforcem i treballem per
tal de crear-ne una basada en la idea de compartir:
compartir la família, els treballs i també el poder, dins
i fora de casa, tot en igualtat de condicions.

Voluntat políticaVoluntat políticaVoluntat políticaVoluntat políticaVoluntat política
Les dones de Caldes participen, en aquestes dates, en
una iniciativa de l’Àrea de Cultura i Benestar Social
que vol contribuir a que la igualtat d’oportunitats entre
homes i dones sigui una realitat al nostre poble. Amb
aquesta voluntat política el consistori actual impulsa,
per primer cop al municipi, un Pla de Dones que té el
propòsit de posar els mitjans que estiguin al seu abast
per afavorir la seva participació i la seva promoció al
món del treball, de l’educació, de la cultura, de la
política i de la vida social.

És evident que aquest objectiu s’ha d’aconseguir,
escoltant la veu femenina, i creant estratègies de
conciliació dels temps personal, familiar i laboral per
possibilitar els canvis que han de superar desigualtats
i tendir cap a models d’igualtat plena tant en l’espai
públic com en l’àmbit domèstic apostant pel diàleg,
equitat i respecte entre les persones i promoure així
un canvi de valors en les relacions humanes.

El Pla de Dones de CaldesEl Pla de Dones de CaldesEl Pla de Dones de CaldesEl Pla de Dones de CaldesEl Pla de Dones de Caldes
El projecte de Caldes ve de la ma del V Pla d’acció i
desenvolupament de les politiques de dones a
Catalunya 2005 2007, programa de l’Institut Català de
les Dones de la Generalitat de Catalunya que vol
respondre amb visió de futur als reptes social que
tenen plantejats les dones catalanes. Aquest programa
té com a idea central que l’Administració catalana

integri la perspectiva de gènere, és a dir, la visió de les
dones, en els seus àmbits d’actuació. A hores d’ara,
molts municipis catalans i administracions ja han posat
fil a l’agulla en aquesta qüestió i elaboren els seus
Plans de Dones seguint les pautes marcades pel
programa de l’Institut Català de les Dones.

El  Pla de Caldes, tot i està coordinat amb els que es
fan des del Consell Comarcal de la Selva per a molts
dels municipis de la comarca, vol tenir segell propi i
per això demana la màxima implicació de totes amb
l’objectiu de ser un Pla pensat amb i per les dones de
Caldes.

Aquest projecte consisteix en un estudi per conèixer
de primera mà quina és la realitat, necessitats i visió
que les dones tenen del seu municipi. La informació
s’obté de les enquestes que fa poc heu rebut a domicili,
en entrevistes a diferents participants de les
associacions del municipi i en debats participatius
oberts on totes poden aportar la seva visió i exposar
les seves  propostes, idees i iniciatives.

Les conclusions de l’estudi seran les propostes i
iniciatives que aportin les pròpies dones i l’actual
consistori es compromet a tenir-les en compte a l’hora
de dissenyar les actuacions polítiques futures en totes
les àrees.

Participar-hi és transformarParticipar-hi és transformarParticipar-hi és transformarParticipar-hi és transformarParticipar-hi és transformar
Les reflexions de les dones són imprescindibles perquè
elles pateixen i gaudeixen des d’una visió pròpia i per
això tenen molt a dir sobre allò que les afecta: habitatge,
salut, educació urbanisme, condicions laborals, etc.
En aquest sentit, el Pla de Dones, convida especialment
a les ciutadanes a participar en el debat sobre el nou
Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de
Caldes (POUM), que l’Ajuntament està portant a terme
i que definirà l’ordenació del territori en els propers
anys.

No cal insistir més doncs en el fet de que conèixer i
tenir en compte l’opinió i visió femenina aporta valor,
riquesa i cohesió social en la construcció d’una societat
en plena transformació com és la nostra.
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CRIDA A PARTICIPAR EN L’ALTELL 107.9FM

Primeres reunionsPrimeres reunionsPrimeres reunionsPrimeres reunionsPrimeres reunions
Per vehicular totes aquestes inquietuds i recollir les opinions de les dones, la regidoria de Cultura i Benestar social
va convocar dues primeres reunions els dies 5 i 12 de desembre en les quals es va copçar el parer de les dones. A
partir d’aquí, i en funció de la implicacióque hi hagi, es convocaran reunions per tractar aspectes més específics
que afecten a les dones. L’objectiu final és que la veu femenina sigui escoltada a l’hora de dissenyar accions
polítiques en el nostre municipi. Si no heu pogut assistir en aquestes primeres reunions i us interessaria participar
en d’altres, no dubteu en trucar a l’Ajuntament (972 47 00 05) i demaneu informació sobre les properes trobades
que hi ha programades.

Per commemorar el Dia internacional contra la violència vers les dones,  eldissabte 25 de novembre es va
fer una concentració a la plaça de l’Ajuntament de Caldes per escoltar la lectura del manifest Aturar la
violència vers les dones, una resposta social i manifestar així la nostra protesta contra aquesta lacra
social que destrueix la llibertat de les dones i afecta tantes llars.

Dia internacional contra la violència vers les dones

Teniu ganes de  fer un programa de
ràdio musical, esportiu, cultural,
d’humor...? Des de la regidoria de
Cultura us animem a participar en l’Altell
107.9 FM, l’emissora municipal de
Caldes de Malavella. De moment hi ha
dos programes funcionant el diumenge:
L’altell sardanista, de 12 a 1 del migdia
(podeu veure a la foto de la dreta l’equip
emetent el programa) i Càlida Caldes,
tot seguit, d’1 a 2. Si teniu altres
propostes radiofòniques, feu-nos-ho
saber a l’Ajuntament 972470005 o a
l’adreça de correu electrònic
cultura@caldesdemalavella.cat. Estem
oberts a tot tipus de suggeriments.
Animeu-vos-hi! Un moment del programa L’altell sardanista
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COMENÇA EL 3R. TALLER DE MÚSICA
El taller de música ha iniciat la tercera temporada amb
un salt qualitatiu important. La inversió que ha fet
l’Ajuntament en adquisició de material s’ha traduït en
un creixement d’alumnes apuntats i en la possibilitat
de tocar diferents instruments. Actualment es disposa
de violí, guitarra, acordió, flauta travessera, piano,
clarinet i bateria. Els professors que imparteixen les
classes són músics professionals titulats que
imparteixen programes del conservatori de Girona i
del Liceu de Barcelona. Tot plegat ha afavorit que
aquest any s’hagin apuntat al curs una quarantena
d’alumnes repartits entre 2 cursos de preparatori, un
primer curs, un segon curs, un tercer (tots aquests
per a nens i nenes), un de cant i un de llenguatge
musical per a adults.

L’origen del taller de música va ser una primera
audició que es va fer fa quatre anys en què nens i
nenes de Caldes que estudiaven música fora de Caldes
mostraven en públic els seus progressos. El taller i les

audicions corresponents per Nadal i al final de curs
s’han anat succeint cada cop amb més empenta.

Els tallers de música són una iniciativa de la Coral
Cantaires de Caldes, amb l’Assumpta Fontanals al
capdavant. També han estat coordinant el taller durant
aquests anys la Margarita Viñals i en Robert Gázquez.
Tots volen mostrar el seu agraïment a l’Ajuntament
que els ha donat suport en tot moment durant els últims
quatre anys, al professorat, als alumnes als pares.

Les classes es fan actualment a l’antiga llar
d’infants però l’aspiració de la Coral, donada l’evolució
del taller, és poder disposar d’un nou espai on poder
fer la seva activitat més còmodament.

Per últim, el 21 de desembre passat es va celebrar
l’audició de Nadal a l’annex de la Casa Rosa. Els
alumnes varen mostrar en públic els coneixements i
habilitats davant dels instruments . En cas que vulgueu
més informació sobre els cursos podeu adreçar-vos a
l’Ajuntament o a la Coral Cantaires.

Piano Clarinet

PreparatoriGuitarra



36

L’AJUNTAMENT EDITA UNA NOVA GUIA DE CALDES

Flauta travessera Bateria

ViolíAcordió

El consistori ha editat una nova guia del municipi
amb tot un seguit d’informació d’interès com la
situació geogràfica i les comunicacions, la
història i el patrimoni cultural, les aigües termals,
la riquesa natural, un recull d’itineraris urbans
i rurals (per fer a peu o en bicicleta de muntanya),
un recull de dites populars i llegendes, la
gastronomia, el calendari d’activitats més
importants que se celebren durant l’any i un
recull de serveis municipals, d’allotjaments i
restaurants.

Aquesta publicació es basa amb la celebrada
guia publicada l’any 1986 però amb les
actualitzacions que lògicament ha requerit el
pas del temps. L’objectiu que busca és que tots
sapiguem una mica més del nostre poble i el
seu patrimoni perquè, al cap i a la fi, coneixer-
lo és l’única forma que tenim per estimar-lo.
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S’ESTRENA EL NOU PORTAL www.caldesdemalavella.com

PRESENTEN LA BIOGRAFIA SOBRE JOAQUIM ALEIXANDRI

ES CLOU UNA NOVA EDICIÓ DE LA MOSTRA DE TEATRE

L’Ajuntament va estrenar el nou portal municipal
coincidint amb la Festa Major. www.caldesdemalavella.cat
neix amb la voluntat de transparència i de millora
permanent i vol arribar a tots els ciutadans i forasters,
per tal d’oferir una eina de consulta i de serveis.

En l’apartat Ajuntament trobareu informació sobre
el consistori, els serveis, els equipaments, les
normatives, ordenances municipals, i us podreu
descarregar documents  on-line per agilitzar les vostres
gestions. En els apartats de Cultura, Turisme i
Termalisme obtindreu informació sobre la nostra
història i el nostre patrimoni artístic, geològic,
arquitectònic i cultural. A Gastronomia coneixereu els
nostres restaurants, què és la cuina termal, tant nostra,
i podreu consultar receptes de cuina. Al menú d’Esports
descobrireu les rutes de senderisme i BTT de Caldes,
les instal·lacions esportives i quins són els nostres
clubs esportius. Igualment, teniu a la vostra disposició
l’Espai Jove i, ben aviat, la Guia comercial municipal.

Esperem que gaudiu del nou portal i us convidem a
enviar-nos els vostres suggeriments per tal de millorar-
lo. Podeu fer arribar les vostres valoracions i/o
suggeriments contactant amb l’adreça de correu
web@caldesdemalavella.cat

La pàgina principal del portal

El 21 de desembre passat es va fer la presentació del llibre Notícia d’un republicà.
Biografia i textos de Joaquim Aleixandri, un repàs de la vida de Joaquim Aleixandri i
Babot, nascut a Barcelona el 1906 i mort a Grandchamp (França) el 2002, personatge
que va tenir una activitat pública molt important a Caldes fins al punt de ser-ne
l’alcalde entre el 1937 i el 1938. La seva condició d’activista, articulista de premsa i
polític republicà el fan un testimoni i alhora actor d’aquells anys convulsos.
Posteriorment va passar pels camps de concentració de Sant Cebrià i Agde i va estar
integrat en una companyia de treball nazi. Uns seguit d’escrits i correspondència
trobats després de la seva mort ha estat la base perquè el periodista Carles Ribera
(nebot d’Aleixandri) elaborés aquest llibre, d’un gran valor per a la història local ja
que l’època republicana, la Guerra civil i l’exili no han estat gaire estudiats en el
nostre municipi. La presentació va anar a càrrec dels periodistes Carme Vinyoles i
Pau Lanao. La publicació està editada pel Centre d’Estudis Selvatans i per l’Ajuntament.

El 26 de novembre es va tancar la 14a. Mostra de teatre – Memorial Emili Bota, que l’últim dissabte d’octubre i tots
els caps de setmana de novembre ha ofert les següents obres: Onesdona (interferències), a càrrec del Grup de
Teatre El Mirall, True West (Produccions la troca), El deixeble del diable (Safareig Teatre – Col·lectiu Ditirambe),
Dits en joc (Xcèntric Teatre-Teatre Centre d’Arbúcies), Draps bruts (Grup Teatral Vidrerenc).

Portada del llibre
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VÍCTOR ALEXANDRE PRESENTA ELS SEUS ÚLTIMS LLIBRES

ANTONI BOLINCHES PARLA SOBRE LA FELICITAT

ÈRIC BERTRAN PRESENTA L’EXCÈRCIT DEL FÈNIX
Èric Betran, el noi de Lloret de Mar que va ser acusat
de terrorista i obligat a declarar a Madrid pel simple
fet de demanar a diverses empreses que etiquetessin
en català va presentar a Caldes, davant de més de
cent persones, el juny passat, el llibre Èric i l'Exèrcit
del Fènix. Acusat de voler viure en català', en què recull
les experiències que va patir durant tot el procés al
final del qual es va arxivar la seva causa. Properament
es farà una obra de teatre sobre la mateixa qüestió.

L’escriptor i periodista Víctor Alexandre va presentar
el 27 d’octubre passat els dos últims llibres que ha
tret al mercat. La paraula contra el mur recull les
reflexions de l’autor al voltant de les converses que
ha mantingut amb un íntim amic seu de l’Estat Espanyol
sobre els drets nacionals de Catalunya. Alexandre
pretén desmuntar totes les idees que li argumenta el
seu amic i arriba a la conclusió que fa 300 anys que
Catalunya s’intenta explicar davant d’Espanya i l’únic
que n’obté és incomprensió cap a la nostra llengua, la
nostra identitat i els nostres drets nacionals. Per tant,
segons l’autor, intentar-se explicar davant d’un mur
és impossible i el que convé és no demanar els nostres
drets sinó exercir-los. El segon llibre que va presentar
va serTV3 a traició, un assaig en què l’escriptor
defensa a partir de multitud d’exemples, que en els
últims temps la televisió pública catalana s’ha convertit

Moment de la xerrada-col·loqui

en un dels instruments més importants
d’espanyolització i traeix un dels objectius principals
pels quals va néixer: ser una televisió nacional de
Catalunya. La presentació va anar a càrrec de la secció
local d’ERC. Podeu llegir els dos llibres a la biblioteca.

El psicòleg Antoni Bolinches va fer una xerrada
organitzada per la biblioteca i que va omplir a vessar
aquest equipament. L’escriptor va presentar un dels
seus últims llibres, La felicitat personal. Bolinches creu
que la felicitat de cadascú depèn més de nosaltres
mateixos que no pas dels factors externs. A partir
d’aquesta idea, destaca la importància d’acceptar-se
i d’estimar-se a sí mateix, ser coherent amb els propis
principis i desenvolupar al màxim el nostre potencial.
El llibre, en definitiva, tracta sobre un dels béns més
preuats per tots: assolir la felicitat. Podeu llegir aquest
llibre així com d’altres de l’autor a la biblioteca. La biblioteca es va fer petita

L’Èric en un moment de la presentació del seu llibre
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UNA EXPEDICIÓ CALDENCA PRESENCIA EL CATALUNYA-
EUSKADI DE FUTBOL

EL CALDENC CARLES DOMINGO, SOTS-CAMPIÓ DE
CATALUNYA EN ORIENTACIÓ NOCTURNA

El 8 d’octubre passat la Penya Barcelonista
de Caldes va aplegar una delegació de més
de cinquanta caldencs que va omplir un
autocar per anar a veure el partit entre les
seleccions nacionals d’Euskadi i de Catalunya,
disputat en el Camp Nou. Els més de 57.000
assistents van gaudir d’un espectacle de gols
ja que el partit va acabar amb empat a 2, amb
dianes d’Aduritz i Llorente per part basca i de
Verdú i Luque per part catalana. Però
l’espectacle es va poder veure també amb les
diverses actuacions que hi va haver abans del
partit i amb el color i l’escalfor que va mostrar
la grada durant tota la tarda i nit. A la mitja
part, bona part del públic es va treure la
samarreta emulant l’anunci de la Plataforma
proseleccions esportives catalanes que un jutge de Barcelona va prohibir emetre a la televisió. En el rerafons de
la festa va planar un altre cop la revindicació pel reconeixement internacional de la selecció catalana de futbol així
com de la resta de seleccions encara no reconegudes. Per això, el lema més repetit va ser el de una nació, una
selecció.

El corredor de Caldes Carles Domingo Dilmer (Llèmena
X-trem ACG), és el sots-campió de Catalunya
d’orientació nocturna 2006 després de quedar segon
en la cursa es va disputar en el marc del II Gran Premi
ciutat de Girona.  Domingo, que corre amb l’equip
Llèmena X-trem ACG, va completar el seu recorregut
amb un temps de 35:28, a només 17 segons
d’aconseguir la victòria en el campionat.

La cursa es va disputar en els espais oberts de
fora muralla i els carrerons del barri vell de la ciutat
van propiciar una cursa molt espectacular i tècnica
per els corredors que, equipats amb els seus frontals
i amb l’ajuda d’un mapa, havien de trobar 18 punts de
balissament repartits al llarg de 6 km. El tret de sortida
es donava a les 19:00 i cada minut, un nou corredor
s’endinsava corrent en la foscor del vespre.
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Ho haig de reconèixer, el meu començament de Festa no va ser gaire lluït. Era dijous 3 d’agost i començava el
sopar, l’acte que obria oficialment la Festa. Tenia la càmera a punt i vaig baixar a l’hora que tocava. Des del
cotxe però vaig veure que a la plaça de l’Ajuntament no hi havia ni una ànima. -Que estrany..., vaig pensar.
Durant aquella tarda havia plogut. Per tant, el més normal seria que haguessin traspassat l’acte en algun lloc
cobert. Pista polivalent... ningú. Pavelló poliesportiu... uns quants fent esport... L’explanada del bosc de les
monges... ningú! M’havia equivocat de dia? Aquell any no es feia la Festa Major? La pluja havia espantat els
caldencs que havien decidit no fer el sopar? Vaig anar a dormir pensant que l’endemà faria sol i es podrien fer
tots els actes. I va ser així. El segon dia de la Festa Major va servir perquè veiés la llum. La fira s’havia traslladat
al final de la rambla d’en Rufí i el sopar del dia anterior s’havia fet a l’envelat! Era l’encarregat de fer les fotos
d’aquells dies i ja m’havia perdut el primer acte. Podia començar pitjor? I si començava així, com  acabaria...?

CRÒNICA DE LA FESTA 2006CRÒNICA DE LA FESTA 2006CRÒNICA DE LA FESTA 2006CRÒNICA DE LA FESTA 2006CRÒNICA DE LA FESTA 2006
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Sí, sí... l’endemà tothom era a lloc (fins i tot jo), es va fer el repicament de
campanes i els Geganters i Grallers van fer la cercavila que va acabar a la
plaça de l’Ajuntament. Allà el pregoner, el periodista caldenc Josep Maria Puig
va parlar sobre els sentiments contradictoris d’estimar-se el seu poble i viure
la major part de l’any a fora. I  va aflorar la nostàlgia i els records del profes de
l’escola, com l’Esperança, en Rustullet, en Vizcaíno... Ai aquells temps... I al
final, ens va batejar simbòlicament amb aigua... amb gas, evidentment!
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Al vespre tocava pràctica de risc: la megatraca! Equipat amb els taps per les orelles vaig
intentar posar-me en un lloc raonablement pròxim  però que voleu que us digui, els
petards em fan una mica d’impressió i a més tenia por que l’ona expansiva em fes malbé
la meva càmera nova... En acabat de sopar, les havaneres, una activitat una mica més
tranquila i, com sempre, massiva. I per últim, a l’envelat, triple i atractiu concert amb els
engaxosos i reivindicatius Mesclat i amb Dr Calipso. Un servidor es va retirar i no va poder
veure els Pecata Minuta. L’endemà m’esperava un dia dur i calia reposar...
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A les 11 del matí del dissabte, la gresca era patrimoni dels més menuts, que s’ho van passar d’allò més bé amb l’espectacle
Que peti la plaça del grup Xip Xap. A la tarda, vaig estar buscant el torneig d’escacs que s’havia de fer al Casino però allà m’hi
vaig trobar el grup Traspunt, que precisament no estaven jugant a escacs sinó que preparaven l’obra del dimarts següent.
Vaja, que me’n vaig anar a veure la lluïda cercavila organitzada per la Colla Gegantera i els Grallers Escaldats.
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En acabat el ball de gegants, cap a la plaça de l’Ajuntament, on es feia l‘audició de sardanes a càrrec de La Flama. I
ràpidament, per no perdre’ns res, cap al pavelló polivalent per veure el 1r. Festival de Patinatge Artístic. Doncs Déu n’hi do, per
ser el primer festival! El pavelló tenia un molt bon aspecte i vam poder gaudir d’un bon espectacle, amb la participació del Club
patí Caldes, que van fer les delícies dels pares.
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I a la nit, Correfoc amb Pim Pam Pum Foc!  Es notava que la gent en tenia ganes després d’algun anys sense aquesta activitat.
Entre fumerades de sofre i socarrimades vaig ser testimoni de les orgies de foc i de la fascinació que la nostra cultura té per
la flama. A mitjanit, ball amb Franky Grup a la plaça de l’Ajuntament i més tard, ball amb els estripats Hotel Cochambre (amb
strippers inclosos) i amb Loca Histeria. Quan tocava aquest últim grup jo ja estava fent nones pensant en les fotos que havia
de fer l’endemà...
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Diumenge al matí, concurs de pintura.  Els guanyadors van ser Josep Bussalleu
(1r. premi, a dalt) i, a la dreta i de dalt a baix, Jordi Torrent (2n. premi), Ernest
Descalç (3r. premi) i Andreu Rozas (premi aquarel.la). A sota, trobada de
puntaires al llarg de la Rambla Recolons
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I al final de la Rambla de Recolons, festa infantil amb diverses activitats pels gustos de tothom i al final, Festa de l’Escuma! Els
nens i nenes anaven preparats amb banyadors, ulleres aquàtiques, tubs per respirar... i és que amb tanta escuma, allò, més
que una dutxa d’escuma semblava una immersió!
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A la tarda arriben dos clàssics de les últimes festes: la baixada de carretons i la burricada. Tanta activitat al matí i arribo tard
a la baixada i, a sobre, a la primera foto acabo remullat. Per sort, amb el cos he protegit la càmera. Arribo a la conclusió que
els fotògrafs hauriem de dur un distinctiu perquè els carretons no ens ruixessin...  Tot seguit, desplaçament massiu cap al final
de la rambla d’en Rufí per veure la burricada. La nova ubicació fa que més gent pugui veure la cursa. Fa la impressió d’un
coliseu romà fent una cursa de carruatges. La noia de megafonia va ser tant insistent que al final una desena de grups es  van
animar a participar-hi. Crec que a tothom li ha quedat al cap quin era el premi per als guanyadors (qui hi va estar ja sap de què
parlo...)



 49

Encarem la tarda-nit amb audició de sardanes a la plaça de l’Església i ràpid cap a sopar, perquè a la nit hi ha el gran concert de Festa Major de la
Coral Cantaires de Caldes, amb intervenció final de les corals infantil, juvenil i... la sènior? En acabat bé de gust parar la fresca. Me’n vaig a l’envelat
on toquen (pel prefix dedueixo que lleidatans) 973. La festa s’ha d’animar però qui no s’anima aquesta nit sóc jo. Me’n vaig a dormir, que estic cansat.



50 Dilluns al matí, hora de remullar-se! La piscina va ser escenari de la festa de l’aigua. Nens, nenes, papes i mames van passar un matí de mullar-se,
capbussar-se, nedar, eixugar-se i tornar a començar.



 51 Arriba el dia de la l’orquestra Maravella: A la tarda, concert mutitudinari (foto principal i petita de l’esquerra), a la tarda, dues sardanes i a mitjanit, gran
ball de gala (foto petita de la dreta)... i elecció de l’Hereu i la Pubilla. Per això ja passem a la pàgina següent.
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En unes hores intempestives per aquells que l’endemà s’han d’aixecar al matí per anar a fer fotos, arribem al nomentament
de l’Hereu i la Pubilla 2006. Tota la claca, amics i simpatitzants escalfen l’ambient mentre en Cana  fa passar una mica de nervis
als participants amb preguntes que tothom va contestant com pot donades les circumstàncies. Finalment, es va públic el
resultat del recompte de la votació popular.  A la foto de dalt, d’esquerra a dreta, podem  veure la Carla Oliveras i l’Ivan Freixas
(Pubilla i Hereu de 2005), en Xavier Santamaria (Hereu de 2006), l’Àlex Bartomeu (primer cavaller), en Marc Vila (segon
cavaller), en Marc Riera i en David Nuevo.

En les noies, també d’esquerra a dreta, tenim la Yolanda Nuevo, la Victòria Martin, la Sílvia Nuevo, la Samanta Nogué
(Primera dama d’honor), la Mireia Salcedo (Segona dama d’honor), la Laura Boadas (Pubilla), la Judit Borrell i l’Esther
Gil. Tot seguit ball entre pubilles i hereus d’aquest any i de l’any passat, dames i cavallers d’honor, Regidor de Festes i
Alcalde. Tot seguit tothom s’hi afegeix i un servidor es retira fins l’endemà.
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Dimarts, últim dia! Semblava que tot anava bé i que m’havia refet de l’ensopegada del sopar de Festa Major. Arribava el dia de la gent gran. Després
de la missa es va fer el ball-vermut a la Casa Rosa, amb l’organista i cantant Vicenç. Molta gresca i xerinola. Un cop arribo a casa, vaig veure que la
targeta de memòria ja estava molt plena i que calia buidar-la per poder fer més fotos a la tarda. Doncs un servidor va eliminar totes les fotos sense
recordar-se que encara havia de descarregar les del matí a l’ordinador! En definitiva, vaig perdre les fotografies del ball i del vermut del matí... Com
a desgreuge, a la tarda vaig assistir al ball de l’Orquestra Cadaqués i vaig fer fotos dels avis amb l’uniforme de treball (foto petita del mig) i del
president de la llar de jubilats de la Casa Rosa, en Generós Ciurana (a la foto de la dreta, el segon per l’esquerra) juntament amb el regidor de Festes,
Bernard Ter Heedge (a l’esquerra), l’alcalde Marcel Vila i el regidor de Cultura, Carles Casellas (a la dreta).
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El grup de teatre Traspunt van oferir un d’aquells espectacles en que has de tenir clar els enllaços de parentius perquè
si no, pots perdre’t. També has d’estar atent a les relacions perquè aquest s’entén amb aquell, però la seva parella no
ho sap i a més s’entén amb la parella de l’altre... Ufff! enrevassat com la pròpia vida!
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10 anys de Cantaires de Caldes Exposició de l’Esplai Fundació La Caixa

Ens acomiadem finalment amb un recull de fotos fetes a la zona de fires. Autos de xoc, el tren de la bruixa, cavallets,
parades de tir, llits elàstics... Tot el necessari per passar unes bones hores en família, grans i menuts.
Com tot en aquesta món, tot té un inici i tot té una fi. Els dies de Festa Major són dies de no estar gaire a casa, de
sortir al carrer,  de participar en els diferents actes i de parlar amb gent amb qui durant la resta de l’any no hi tenim
contacte. Són, en definitiva dies per viure intensament i amb alegria. Amb tot, dubto que ningú hagi viscut tant
intensament o, com a mínim, hagi assistit a tants actes com un servidor... Vaja, hauria de ser algú que hagués anat
a tots i absolutament tots els actes, inclosa la meva taca negra, el sopar de Festa Major, aquell sopar que malgrat
que no el trobés, es va celebrar.  Això bé diuen...

Durant la Festa Major es van fer força exposicions i variades. En vam tenir una d’institucional, organitzada pel
Consell Comarcal que tractava sobre els castells de la Selva, una d’una entitat que enguany fa anys rodons (10), la
Coral Cantaires i d’una altra entitat clàssica a la Festa Major, el Club Ferroviari, que va aplegar diverses entitats
catalanes que van muntar un gran circuit de 40 metres de llarg (en podeu veure fotos a l’apartat d’entitats). Els avis
de l’Esplai van mostrar les manualitats fetes durant la temporada passada. L’empresa Rich Xiberta commemorava
també els 135 anys amb una mostra històrica. Per últim, l’artista Josep Luz Barnadas va exposar les seves obres.
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La 2a Fira de l‘Aigua ha fet un salt qualitatiu i quantitatiu
important enguany i s’ha consolidat com un dels actes
referencials a Caldes. L’any passat va néixer aquesta
nova modalitat de fira, procedent de la Fira Major que
s’havia celebrat com un acte més dins de la Festa
Major. L’Ajuntament va creure convenient moure del
calendari la Fira per donar-li més volada, mantenint la
mostra d’entitats i d’artesans però donant-li a més un
impuls vinculant-la amb un dels elements més
representatius del nostre municipi: l’aigua.

L’element líquid, ja present en l’anterior edició, s’ha
materialitzat en diferents vessants: l’empresarial, amb
la presència de balnearis i empreses de l’aigua; el
turístic, amb la Fira d’entitats i d’artesans, les Segones
Jornades gastronòmiques que enguany incloïa el
Primer tast de la Cuina Termal, la jornada de portes
obertes al Balneari Vichy Catalan i l’exposició Del
brollador a la taula; el tècnic, amb un seguit de
ponències al voltant del fenomen termal a Caldes; i el
lúdic, amb la mateixa Fira, els jocs i tallers infantils, el
ral·li fotogràfic, els tallers i els contes d’aigua, la
xocolatada i concurs de beure aigua amb gas, la

LA 2ª FIRA DE L’AIGUA, TOT UN ÈXITLA 2ª FIRA DE L’AIGUA, TOT UN ÈXITLA 2ª FIRA DE L’AIGUA, TOT UN ÈXITLA 2ª FIRA DE L’AIGUA, TOT UN ÈXITLA 2ª FIRA DE L’AIGUA, TOT UN ÈXIT
incorporació dels Guies ufissials, la participació de
diverses entitats com la Colla Gegantera, l’Associació
de Comerç, l’Agrupació de Sardanistes i Tam-Mauriki-
Tam i el concert de música a capella a càrrec de
Nàiade.

La potenciació d’aquest últim aspecte, el lúdic, ha
afavorit que els caldencs sortíssim massivament al
carrer per gaudir de tanta oferta d’activitats i aprofitar
el dia per passejar. L’ampliació d’activitats ha implicat
l’aprofitament d’un nou espai: la plaça de la Selva,
després de la seva recent adequació.

L’objectiu principal d’aquesta Fira és contribuir
decididament a la dinamització del turisme ja que és la
forma més directa d’arribar a la gent i fomentar la
seva participació. Així doncs, com a repte de futur,
s’estableix la Fira com un element de dinamització
econòmica del sector i de promoció turística de Caldes
a través del nostre patrimoni cultural. El seu balanç
positiu anima l’Ajuntament a treballar ja des d’ara
per fer de la propera edició de la Fira de l’Aigua
una jornada encara més exitosa. Esperem que així
sigui.

Inauguració de la Fira de l’Aigua. D’esquerra a dreta, Pere Prat, regidor de Turisme de Caldes, Ricardo Pérez de la Hoz, regidor de
Termalisme de Caldes d’Estrac, Joan Bou, regidor de Turime de la Garriga, Josep Maria Freixes, alcalde de Caldes d’Estrac, Marcel Vila,
alcalde de Caldes de Malavella, Carme Barceló, conductora de la Fira i Montserrat Monravà, consellera de Turisme del Consell Comarca
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Els gegants varen inaugurar la Fira L’estant d’informació de l’Ajuntament de Caldes

L’Altell en va fer un seguiment des de la plaça de la Selva La gent va aprofitar el dia per passejar

Les entitats hi van tenir les seves parades Els artesans van mostrar els seus productes
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Manualitats per als menuts Jocs reciclats

Espectacle familiar 1r. dinar tast de la cuina termal

Els joves sardanistes ballant el Bon dia Tam Mauriki Tam fent percussions
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Els guies ufissials fent de les seves Exposició del Brollador a la Taula

I Concurs de beure aigua amb gas Gerard Campeny i Montse Vehí en les Jornades tècniques

Concert de cloenda a càrrec de Nàiade Sergi Mir, el guanyador del ral·li fotogràfic en el tema de la muralla
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No perdis oportunitats, informa’t!No perdis oportunitats, informa’t!No perdis oportunitats, informa’t!No perdis oportunitats, informa’t!No perdis oportunitats, informa’t!
Joves ja teniu a la vostra disposició el servei d’informació juvenil: l’Infojove de Caldes de Malavella. Si voleu obtenir
informació de primerà mà dels temes que us interessen (agenda d’activitats, demandes i ofertes laborals, links
d’interès...) podeu entrar a www.caldesdemalavella.cat i clicar a l’Espai Jove! Recordeu que a la biblioteca, on
podeu gestionar el vostre carnet gratuït d’us dels ordinadors, hi ha una cartellera amb la informació més rellevant
i una bústia de suggeriments en temes de joventut.
En quant als nois i noies del SES de Caldes, enhorabona per la vostra cartellera! Aviat anireu rebent noves notícies!
I si no trobeu la informació que busqueu recordeu que podeu passar pel despatx del tècnic de joventut a la Casa
Rosa on us atendran personalment.

Les I Jornades JovesLes I Jornades JovesLes I Jornades JovesLes I Jornades JovesLes I Jornades Joves
Els dies 7, 8 i 9 de  juliol es van celebrar les I Jornades
Joves de Caldes de Malavella. Van ser tres dies
trepidants per aquells que fent exercici de la seva
joventut van assistir a tots els actes. D’entre les
activitats van destacar l’exposició que varen fer els
joves de Santa Cristina d’Aro sobre l’experiència de
participació que han realitzat, diversos tallers
(massatges, percussió i teatre), un concert punk i una
sortida al parc aquàtic Water World.

Malgrat que l’únic que no es va poder fer va ser la
nit de hip hop, tot va rutllar molt bé i ens fa pensar que
a Caldes hi ha joves amb ganes de fer coses i volen
gresca.

Des de la Regidoria de Joventut volem agrair la
col-laboració desinteressada de tots els joves que van
participar en l’organització d’aquestes jornades, així
com a aquells que es van apropar fins a les activitats i
van donar el seu parer respecte els diferents temes
que varem posar a debat.

Que és el Consell de Joves?Que és el Consell de Joves?Que és el Consell de Joves?Que és el Consell de Joves?Que és el Consell de Joves?
Com que alguns joves m’han fet aquesta pregunta, penso que aquest interrogant serà compartit entre alguns de
vosaltres. El Consell de Joves ha de ser l’entitat que representi l’opinió dels joves de Caldes sobre els temes que es
recullen a les polítques de joventut (cultura, educació, habitatge, salut,  participació, cohesió social i equilibri territorial).
A Caldes ja hem fet les primeres passes per constituiraquest òrgan que elaborarà propostes i les transmetrà a
l’Ajuntament.
Si hi voleu participar o en voleu més informació, cal que us poseu en contacte amb el tècnic de joventut, a l’adreça
electrònica joventutcaldes@ddgi.es o bé al telèfon 676067933.

Els joves a partir de l'activitat En Construcció van donar una
gran quantitat d'idees en quant al futur  Local de Joves.

El taller de percussió del Tam-Mauriki-Tam va ser un èxit de
participació.
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Salut .netSalut .netSalut .netSalut .netSalut .net

Al web de l’Ajuntament (www.caldesdemalavella.cat) hi ha la nova secció l’Espai Jove. Entre d’altres coses,  hi podeu
trobar l’espai SALUT.net, un servei confidencial que t’oferim des de l’Infojove de Caldes que et permetrà aclarir
interrogants que tinguis sobre els temes de salut que et preocupen o dels que vols tenir més informació (anorèxia
i bulímia, drogues, sida, sexualitat, mètodes anticonceptius...). CUIDA’T!

L’hereu i la pubilla 2006L’hereu i la pubilla 2006L’hereu i la pubilla 2006L’hereu i la pubilla 2006L’hereu i la pubilla 2006
Semblava que no però al final sí...  un
grup de tretze joves es presentaren
com a candidats a hereus i pubilles
d’enguany. Aquests mateixos joves van
viure i participar de la Festa Major amb
una dosi elevada d’entusiasme:
felicitats a tots i especialment a en
Xavier Santamaría i a la Laura Boadas,
que varen ser escollits com a l’hereu i
la pubilla de Caldes d’aquest any. Per
celebrar el pubillatge, tot s els
candidats van decidir realitzar una
excursió a Tossa de Mar on varem jugar
unes partides de paint-ball. Pura
adrenalina!!! Gràcies a tots hem fet
d’aquesta tradició quelcom actual i
divertit.

Consulta: Quina actuació musical  t’agradaria que es realitzés a Caldes?Consulta: Quina actuació musical  t’agradaria que es realitzés a Caldes?Consulta: Quina actuació musical  t’agradaria que es realitzés a Caldes?Consulta: Quina actuació musical  t’agradaria que es realitzés a Caldes?Consulta: Quina actuació musical  t’agradaria que es realitzés a Caldes?
Pots deixar les teva resposta a la bústia que hi ha a la sala d’ordinadors de la biblioteca o al correu:
joventutcaldes@ddgi.es, indicant les teves dades de contacte i edat.
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URBANITZACIÓ AIGÜES BONES

Han passat mes de 30 anys, des de que va començar a arribar gent de diferents poblacions de Catalunya que d'una
forma o d'una altra van començar a contribuir en l'expansió de Caldes de Malavella.   La realitat ha fet palès que les

coses no es van fer de la millor de les maneres. La meva opinió és
que els ajuntaments de l'època consideraren que urbanitzar part
del seu territori els donava uns considerables ingressos a curt
termini. Però no van tenir en compte que el desenvolupament
urbanístic a càrrec de promotors, en tot cas, a qui enriquia
fonamentalment era a aquests promotors, ja que al municipi, a la
llarga, li estaven creant seriosos problemes de serveis
d'infrastructures tècniques i humanes. Temes com l'assumpció de
xarxes d'aigua, llum, gas, telèfons; afectacions de boscos i lleres
públiques. O derivats dels serveis humans que l'Ajuntament havia
de donar a una població que augmentava a conseqüència de la
incorporació d'urbanitzacions.

 No es tracta, ni és la meva pretensió, de culpar ningú ara
d'aquests erronis inicis, perquè a la fi el més important  és el final. Es tracta de destacar la bona voluntat de
persones de Caldes i d'altres vingudes de diversos indrets de Catalunya i de fora que hem contribuït a corregir
aquests errors -que, com saben el més antics del lloc, alguns acabaren essent estafes i, ans al contrari, hem
millorat l'hàbitat  fins a fer-lo digne i sostenible.

El gran esforç fet pels propietaris de la Urbanització, els quals, entre tots (uns amb més ganes, voluntat i il·lusió
que uns altres) hem contribuït en una obra pressupostada en gairebé 6.000.000 • (1.000.000.000 de les antigues
ptes) bé es mereixia una recompensa, i vam anar per feina i programàrem la celebració i amb la presència d’alguns
regidors i del Sr. Alcalde, el passat dia 1 de Juliol, la Urbanització Aigües Bones començava la seva festa. D’aquesta
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manera culminava amb èxit el somni d'un grup
important de persones,  veïns/es de Caldes, molts
d'ells integrats plenament al municipi, en el qual vivim
orgullosos, ja que a una peça de terreny alzinar i surera
(com figura en el registre de la propietat de St. Coloma)
l’hem convertit en més de 9 km de carrers  asfaltats, il-
luminats, amb xarxa de Gas Natural, etc...  En una
paraula, un lloc digne on poder viure (alhora sols hem
de conservar-la)

Capítol a part mereixen els agraïments. Vull recordar d'una manera general per no oblidar-me de cap d'ells, a tots
els components de les juntes, sobretot als primers, ja que ells van ser els que es van enfrontar amb moltes
dificultats i a l'estafa que els va fer el promotor. És evident que sense la voluntat i coratge de les primeres juntes,
difícilment haguéssim arribat a aquest final. No seria honest no destacar les persones de la Junta actual que han
coajudat lleial i honestament amb mi, a posar la cirereta al pastís, fent realitat el somni inicial. Recordem també
especialment un veí extremeny JOSE GONZALEZ GORDILLO, feliç jubilat, que de manera altruista ha tingut un paper
de vigilància i control amb els nostres tècnics que ha resultat essencial en el desenvolupament de les obres actuals.
El seu estar, continu al peu del canó, ha propiciat un valor afegit en la qualitat de les obres que a bon segur de forma
natural l’empresa constructora, lògicament més preocupada en rendibilitats econòmiques, no hauria donat.

No puc deixar al tinter a en JOSEP M i JACINT SAIZ, que a la Urbanització molts els coneixen com la Gestoria", que
per  petició d'una Junta de veïns/es van aterrar en aquesta Urbanització  l'any  1987  i van començar a  col-locar les
coses en ordre, sobretot en els temes de comptabilitat i de correcta gestió amb les persones i institucions públiques
externes. Sense unes relacions adequades amb l'Ajuntament, notaria, registres, Consell Comarcal, Urbanisme,
empreses participants en obres de la urbanització i sobretot amb parcel·listes als quals s’ha donat la tranquil·litat
de la correcta i honesta administració i control econòmic dels seus béns, difícilment hauriem pogut veure en la
situació actual, aquesta urbanització.

Salutacions i mercès als que han cregut i col·laborat amb nosaltres en aquesta petita però gran obra, així es
demostra que els coneixements són molt importants, però.... I les voluntats?, sempre s'ha dit que aquestes mouen
muntanyes... A Aigües Bones, nosaltres les hem mogudes!!!... i estem oberts a afrontar nous reptes.

Victoriano Ramos Alfonso, President de la Junta de Compensació

Febrer de 2003 Juny de 2006
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CLUB TENNIS CALDES
Aquest és el llistat de tornejos en què ha participat el Club Tennis Caldes i els seus resultats:

CAMPIONAT ABSOLUT PROVINCIAL 2006- GRUP COURE (torneig federat)
Quarts de final:Quarts de final:Quarts de final:Quarts de final:Quarts de final: CT Caldes 1 - CT Figueres B 4; Permanència (1ª fase): Permanència (1ª fase): Permanència (1ª fase): Permanència (1ª fase): Permanència (1ª fase):  CT Caldes 4 -CT Vidreres 1
El CT Caldes s’ha mantingut en la tercera categoria del tennis provincial

V LLIGA DE LA COSTA 2005/2006 (torneig no federat)
Fase prèvia: Fase prèvia: Fase prèvia: Fase prèvia: Fase prèvia: EL CTC va quedar 2n classificat del GRUP A
Semifinals:Semifinals:Semifinals:Semifinals:Semifinals: CT Blanes 0 - CT Caldes 4; Final:Final:Final:Final:Final: CT Nylstar 4 - CT Caldes 0
EL CT Caldes va assolir el subcampionat de la Lliga de la Costa 05/06

I TORNEIG DE DOBLES- DIADA DE L’ESPORT- MEMORIAL FRANCESC SALA
1rs: 1rs: 1rs: 1rs: 1rs:  Andreu Ros - Josep Ma.Parera;  2ns:2ns:2ns:2ns:2ns: Roberto Jimenez - Jordi Ruiz; 3rs: 3rs: 3rs: 3rs: 3rs: Ramon Puig - Victor Gil

IV TORNEIG DE FESTA MAJOR 2006
Fase prèvia: dissabte, 29 de juny de 2006Fase prèvia: dissabte, 29 de juny de 2006Fase prèvia: dissabte, 29 de juny de 2006Fase prèvia: dissabte, 29 de juny de 2006Fase prèvia: dissabte, 29 de juny de 2006
Posició      Grup A                 Grup B             Grup C               Grup D            Grup femeníPosició      Grup A                 Grup B             Grup C               Grup D            Grup femeníPosició      Grup A                 Grup B             Grup C               Grup D            Grup femeníPosició      Grup A                 Grup B             Grup C               Grup D            Grup femeníPosició      Grup A                 Grup B             Grup C               Grup D            Grup femení
1r.                  Ramon Puig    Jordi Ruiz             Roberto Jimenez     Enric Hdez.            Anna Cot
2n.                 Manuel Hernandez    Miquel Vilar         Pere Casas   Joan Carles           Yolanda
3r.                  Xevi Vehi    Dani la Coma       Carles Llinàs   Emili Bota              Paula Ordis
4t.                  Alex Igareta    Abel Boades        Carruana   Martí Iglesias       Monica Sitjà

Fase final:: diumenge, 30 de juny de 2006. Veieu el quadre següent:
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Durant la Festa Major El Club Ferroviari va organitzar
juntament amb la Federació Catalana d’Amics del
Ferrocarril, una gran trobada de maquetes modulars.
Hi estaven representades estacions, ponts, trams de
recorreguts, etc. Els mòduls eren d’escala HO i N.  Amb
els companys de les associacions que van participar
van fer unes circulacions de trens molt vistoses i
divertides.

Les associacions participants van ser AMFE
Esplugues, Sant Vicenç de Castellet, Amics ferrocarril
de les Comarques Gironines,  Amics del Ferrocarril de
Cornellà, Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú,
Club Ferroviari de Caldes de Malavella.  També els
companys d’escala N varen fer un recorregut força
atractiu. Agraïm a tots ells la seva col-laboració
desinteressada.

CLUB FERROVIARI

El dissabte dia 5 d’agost, a la placeta de la rambla d’en Rufí i de bon matí, tots els nens i nenes van poder gaudir
de l’espectacle que com cada any organitzem des de l’APA del CEIP Sant Esteve en col·laboració amb l’Ajuntament
i que enguany anava a càrrec del grup XIP XAP. Tot i la calor, els nens i alguns pares van saltar, jugar i ballar amb
la presentació del nou espectacle d’animació del grup anomenat Que peti la Plaça, pensat per engrescar tot el
públic, grans i petits, amb un repertori de cançons ben marxoses, amb grans titelles, amb inflables i amb pilotes
gegants (podeu veure’n una foto a l’especial de Festa Major).

Un cop finalitzada l’actuació, vam repartir gelats i begudes fresques per rematar la festa i que , no cal dir-ho,
van ser rebuts amb gran satisfacció entre els acalorats assistents que, després de tanta ballaruga, tot i l’ombra
que ens proporcionaven els arbres de la placeta, estaven ben assedegats!!! Esperem que passeu un bon Nadal i
que comenceu bé l’any!

 Apa CEIP St. Esteve

AMPA DEL CEIP SANT ESTEVE

Reproducció d’un tren de rodalies passant per l’estació de Caldes

L’alcalde i diversos membres d’associacions

Els mòduls d’escala N
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Aquest estiu, la Unió Esportiva ha seguit portant a
terme per als joves de Caldes, el CampusCampusCampusCampusCampus durant les
tardes dels mesos de juliol i agost, una activitat que ja
comença a ser un clàssic en l’oferta del lleure.

Amb una setmana per endavant a la Festa Major
d’enguany, unes dates atípiques per a la seva
celebració, van disputar-se les 24h de futbol sala24h de futbol sala24h de futbol sala24h de futbol sala24h de futbol sala
al polisportiu municipal. Les dates coincidiren amb
altres campionats, però els premis engrescaren. Vam
triar un format de competició diferent al d’altres anys,
per tal que tothom jugués un mínim de tres partits.
Tothom s’ho va passar d’allò més bé. Bon nivell
esportiu i de públic. Els 14 equips participants van
quedar molt contents i hi volen tornar.  El quadre
d’honor de la competició fou per al campió els  GLU-
GLUT SEMOS TORPES, el sotscampió CAN QUIM i el
tercer classificat EL REBOST DE LA BRUIXETA. Cal
dedicar una menció especial a l’equip dels BUCHES.

La posada a puntposada a puntposada a puntposada a puntposada a punt per a la temporada ja està en
marxa. Els jugadors del 1r. equip es troben i fan el 1r.
entrenament el dia 21 d’agost. Canvi d’aires, canvi de
companys. Aquesta temporada el 1r. equip entrenarà
i jugarà a Vilobí d’Onyar fins a l’arribada de la gespa
artificial al camp del Vall-llobera. Entre les baixes i les
altes, hi ha moltes cares noves a l’equip. Cal entrenar
força, fer força partits de pretemporada. Fer feina de
cares als objectius fixats. El futbol base començà a
entrenar la setmana següent.

 Amb un sol que ens recordava les calors del passat
mes de juliol, vam fer els darrers preparatius de la
presentació dels equips de la temporada 2006/presentació dels equips de la temporada 2006/presentació dels equips de la temporada 2006/presentació dels equips de la temporada 2006/presentació dels equips de la temporada 2006/
20072007200720072007 de la Unió Esportiva Caldes a l’Estadi Vall-llobera.
Aquesta no seria una presentació qualsevol, ni pels
protagonistes, ni per l’entorn. Tots esperem que sigui,
aquest cop sí, la darrera sobre terra Massa prometença
i paraula incomplerta. A més, ens acompanyaren els
guies ufisials de Caldes.

Entre bromes i rialles, tots tres, engresquen la
mainada i el públic.  A l’altre costat del camp, comencen
la marxa cap a la grada els jugadors, entrenadors i
delegats de cada equip per presentant-se davant
l’afecció.  Vam començar amb els més menuts, els de
l’escoleta escoleta escoleta escoleta escoleta (entrenats per en David González), els
prebenjamins prebenjamins prebenjamins prebenjamins prebenjamins (dos entrenadors: Jordi Carbó i Jordi

Hernández, i de moment, un delegat: Jordi Baudina) i
els benjaminsbenjaminsbenjaminsbenjaminsbenjamins, que són els més inquiets i els més il-
lusionats  per un dia com aquests (Jordi Molina i Gerard
Sarrà els entrenaran, Víctor Serna i Ramon Maicas
faran de delegats). Seguiren els alevins alevins alevins alevins alevins (amb l’Óscar
i en Fabio de Místers i en Ramon Bagudanch de
delegat), després els infantils infantils infantils infantils infantils (en Jose d’entrenador
i en Pedro Benavente de delegat), els cadetscadetscadetscadetscadets (en Xati
de 1r i en Molina de 2n i delegat) i arribà el 1r equip1r equip1r equip1r equip1r equip
(en Pere Planella i l’Enric Hernández dirigiran l’equip i
en Pere Pineda i en David Viladàs faran de delegats).

Amb la presentació del 1r equip es va donar pas
als parlaments d’autoritats, junta i patrocinadors
presents, alhora que s’excusà les persones absentes.

En Fonsu, gran porter, va posar un gran repte a dos
jugadors del 1r equip. Va aconseguir despistar un d’ells,
però no aconseguí que l’altre fallés el segon penal. Tot i
això, farem els possibles per traspassar-lo al Cassà.

Moltes gràcies als guies ufisials per fer-nos una
presentació tan divertida!

Vam retre un petit agraïment en forma de ram a tres
persones que durant l’any estan sempre donant no un,
sinó uns quants cops de mà en les activitats de la Unió:
la Carme Parxés, la Dolors Teixidor i la Dolors Trobat.

En el partit de presentació, el 1r equip derrotà tot un
1a Territorial, el Sant Hilari, d’1 a 0, gol d’en Martí Sala.

El futbol base anirà fent partits departits departits departits departits de
pretemporadapretemporadapretemporadapretemporadapretemporada fins a mitjans d’octubre que
començaran les lligues oficials de la Federació Catalana
de Futbol. Encara no sabem res de les organitzades
pel Consell Comarcal de la Selva.

La lligalligalligalligalliga de 2a Territorial ja ha començat. Vilobí no
és lluny.  El camp és fantàstic, els nostres jugadors
s’hi han adaptat força bé i us ho volen demostrar
diumenge rere diumenge. La 1a jornada va tenir un
desenllaç inesperat pel resultat, però satisfactòria al
final. La Unió necessita el vostre suport! Gràcies a tots!
Visca la Unió Esportiva Caldes !

Si us voleu apuntar al futbol:
Passeu a la tarda per l’Estadi Vall-llobera i pregunteu
per en Pau Hidalgo.
A les oficines de l’Ajuntament de Caldes o a l’oficina
de Turisme. Demaneu la vostra fitxa d’inscripció!
També podeu demanar informació per internet! No
deixeu de visitar-nos al web: www.uecaldes.com

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
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El primer equip

Jaume Carbó (junta)

Pere Planella (entrenador)

Pere Oliveras (junta)

Jaume Sampere (capità)

David Viladàs (junta)

Marcel Vila, l’alcalde

Pere Pineda (junta)

En Fonsu i la Remei
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Com cada octubre l’Esplai Caldes de Malavella
Fundació la Caixa comença les activitats del nou curs.
Esperem que com cada any siguin ben acollides pels
nostres socis. La Junta Directiva les organitza amb la
intenció de satisfer els
interessos de tots els
que hi participen.

La programació
d’aquest curs és més
àmplia que la del
passat, ha augmentat
l’horari de les classes
d’anglès i de català,
també es començarà la
tècnica de porcellana
freda a més a més de
les classes de
manualitats. A la
programació també i
consta un taller de la
memòria, molt
interessant per a les
persones de la nostra
edat a qui de vegades
ens falla una mica la
memòria.

 La Fundació té
preparades unes sessions de conferència- col-loqui molt
interessants amb el tema La vida és canvi, el canvi és vida
iniciat el curs passat.  Vam continuar el taller de salut
començat també el curs passat i que es va acabar
l’octubre.

Les anades a teatre es programaran, segons les
obres que hi hagi a la cartellera.

Les sortides les farem sovint i a llocs ben escollits
d’interès pels socis.

També farem un o dos viatges de llarga durada.
Assistirem a caminades, fires, conferències...

proposades pel Consell
Consultiu de la Gent
Gran.

Participarem amb
l’Ajuntament: posant un
estant a la Fira de
l’Aigua. Per la Festa
Major, amb la trobada
de puntaires i amb
l’exposició a l’Esplai
dels treballs realitzats
pels nostres alumnes.

Les puntaires
continuaran participant
en les diferents
trobades que
s’organitzen quasi cada
diumenge en algun
indret de Catalunya.

El programa que un
grup de l’esplai porta a
terme a la radio de
Caldes Càlida Caldes

continuarà igual o potser amb més força.
Els socis que vénen a les classes de manualitats,

aquest curs, hi trobaran una professora diferent. La
Sra. Teresa Vilar que feia tants anys  impartia les
classes ensenyant una gran varietat de tècniques, s’ha

Fent classes de catalàAprenent informàtica

ESPLAI FUNDACIÓ LA CAIXA
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El 9 de setembre passat es va celebrar la 6ª aquatló a
Caldes de Malavella, concretament al voltant de les
instal-lacions esportives municipals (piscina i pista
d’atletisme). La cursa es componia de dues parts: 500
metres de natació (20 vegades la piscina de 25 metres)
i 5 voltes a un circuit de 890 metres pel voltant de la
pista d’atletisme. Hi va haver dues categories: una
d’individual per a totes les edats i una altra de mixta
(un nedava i l’altre corria). Es va obsequiar amb una
samarreta, una medalla, berenar i begudes a tots els
participants i posteriorment es va fer un sorteig de
regals (lots d’embotits, pernil, productes Vichy Catalan,
i dinars a la fonda Esteba, Ca l’Ollé i Ca la Manela). La
prova va ser un èxit en tots els sentits. Esperem
continuar realitzant-la en els propers anys.

acomiadat. Trobarem a faltar la seva experiència i els
seus coneixements i sobre tot trobarem a faltar el caliu
que aportava amb la seva simpatia. Li agraïm
l’aportació que ha fet a l’esplai durant tots aquests
anys que amb dedicació i entrega aconseguí formar
un grup de persones amb un interès ferm en les
manualitats, i que actualment estan realitzant treballs
de molta qualitat. Caldencs i caldenques veniu a

l’Esplai, segur que hi trobareu  quelcom que us tindrà
interès, i sempre hi podeu aportar suggeriments per
què s’hi inicií allò que hi volíeu trobar i no hi era. És
segur, però que a l’Esplai no hi trobareu a faltar mai
amistat i simpatia. VENIU A L’ESPLAI!

Rosa Soler, Presidenta de l’Esplai Fundació La Caixa
de Caldes de Malavella

ASSOCIACIÓ ATLÈTICA
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Sota el lema: Anem a la Font!, el passat 30 d'abril la parròquia de Caldes organitzà i acollí la Trobada diocesana de
catequesi de Seguiment -nois i noies que continuen la catequesi després de la 1a Comunió-.  Són unes Trobades
que es fan cada dos cursos. Altres edicions han estat a Santa Coloma de Farners, Calella, Olot, Castelló d'Empúries
i enguany a Caldes. Ens hi aplegàrem més de 400 participants.

Començà la Trobada amb l'acollida i un assaig de cants a la Plaça de l'església.  La Colla Gegantera ens
acompanyà fent una cercavila fins a la Font de la Vaca.  Allà, el grup de Caldes representaren la paràbola dels pous,
i aquell diumenge, la missa de la parròquia fou a 2/4 d'1 al parc de la Font de la Vaca i la presidí el bisbe de Girona.
Després es dinà a la Rambla Recolons i compartírem les postres típiques que cada grup havia portat. Havent dinat,
els monitors de l'Esplai Sant Esteve ens tenien preparada una gimcana per diferents fonts del municipi. Finalitzada

PARRÒQUIA DE CALDES:

Aquest curs 2006-07 ha nascut a Caldes una nova escola, la qual es troba ubicada a la zona on fins no fa gaire es
feia la Festa Major, i on poden trobar-s'hi 19 nens i nenes que fan P3.

L'AMPA del nou CEIP de Caldes de Malavella som una entitat de recent creació que ha nascut lligada a l'aparició
del nou CEIP. La nostra funció és la de col·laborar, en la major mesura possible, amb el centre i defensar els
interessos dels pares i les mares a qui representem. Actualment estem molt contents perquè el cent per cent dels
pares dels alumnes del nou centre són socis de l'AMPA. Això fa que malgrat ser molt pocs, s'hagi pogut engegar el
servei bon dia (on els progenitors poden deixar els seus fills a les 8 del matí); o s'hagin proporcionat les bates i els
xandalls. Esperem, per descomptat, continuar amb gran entusiasme, tirar en endavant aquest nou projecte que
s'ha engegat.
AMPA DEL CEIP Caldes

AMPA DEL NOU CEIP
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la gimcana ens aplegàrem novament a la plaça de
l'església per berenar i acomiadar-nos amb l'hora dels
adéus. Des d'aquestes ratlles volem fer públic el nostre
agraïment per totes les col-laboracions rebudes per a
que la Trobada fos tan reeixida, des de les diferents
entitats fins als voluntaris més espontanis.

Des de la parròquia també us volem informar que,
a partir del mes d'octubre, els horaris de Missa de la
parròquia de Caldes han canviat. Els dissabtes i vigílies
és a 2/4 de 7 de la tarda i els diumenges a les 12 del
migdia. De fet, no ha estat només a Caldes. Gairebé
totes les parròquies de l'arxiprestat han fet alguna
variació en els horaris de misses. Això ha estat motivat
per la nova Agrupació de parròquies que comprèn
Caldes, Cassà, Llagostera, Sant Andreu Salou, Santa
Pellaia i Santa Seclina. El mossèn de Cassà s'ha jubilat

i entre el rector de Llagostera i el rector de Caldes
hauran d'atendre totes les parròquies de l'Agrupació,
coordinant els diferents serveis d'acollida, litúrgics,
caritatius i catequètics, i  racionalitzant les tasques de
manera que es pugui assegurar l'atenció deguda. El
dia de despatx parroquial a Caldes és els dimarts d'11
a 1, i en hores convingudes. El dia de bateig es
mantindrà el 3r diumenge de cada més. Els casaments,
segons agenda, podran  ser qualsevol dia de la
setmana, excepte el diumenge (perquè s'han d'atendre
les misses i batejos de les diferents parròquies); i els
dissabtes fins a les 12 del migdia.

Com que el reajustament de misses ha afectat,
pràcticament, a totes les parròquies de l'arxiprestat a
continuació oferim els nous horaris per a qui li pugui
interessar:
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L’octubre passat es van  celebrar a  Lloret de Mar els
8ens Jocs Special Olympics Catalunya, un
esdeveniment  de convivència, solidaritat i superació.
Els Specials Olympics han mobilitzat 2.200 esportistes,
440 entrenadors, 90 delegats i més de 1.200 voluntaris...

Hi han participat esportistes de tot Catalunya però
també s’han convidat països  i comunitats autònomes
com: Andorra, Àustria, Bolívia, Camerun, Dinamarca,
El Salvador, Gibraltar, Itàlia, Líban, Euskadi,
Extremadura, Galícia, La Rioja, Madrid i País Valencià.

Lloret de Mar, amb el distintiu  de vila esportiva, es
va entregar  a aquests Jocs  i va obrir les portes a tots
els esportistes.  Varen començar el dimecres dia 11 a
la  tarda fins al diumenge 15 al migdia. La cerimònia
inaugural es va celebrar al pavelló de Fontaju de
Girona. Va ser una presentació molt emotiva on no
podia faltar la Carlota, la mascota dels Specials
Olympics, l’ himne, i l’arribada de la  flama olímpica...
La companyia Els Comediants es va  encarregar
d’animar la cerimònia.

Parlant dels esportistes, des del centre van
participar-hi  18 esportistes, les quals varen ser les
protagonistes d’aquesta trobada esportiva. Dins del
moviment Specials Olympics es contemplen 15
modalitats esportives: Vela, Atletisme, Proves Motrius,
Bàdminton, Equitació, Bàsquet, Gimnàstica esportiva,
Natació, Futbol Sala, Tennis Taula, Petanca, Hoquei
Interior, Ciclisme, Tennis i Handbol.

Des del Centre es va participar en les següents
modalitats:

CENTRE PSICOPEDAGÒGIC NTRA. SRA. DE MONTSERRAT
-En petanca hi van participar 4 tripletes, les

partides varen ser molt igualades però es va
aconseguir pujar al podi.

-En atletisme, es competí en les proves de   salt de
longitud, llançament de pes i  100m... Les de llançament
de pes van obtenir la medalla d’or i de plata
respectivament.

-En tennis taula es van disputar  punts molt  ajustats
i emocionants però al final es va aconseguir una
merescuda  medalla de plata.

L’acte de cloenda  es va  realitzar a les pistes
d’Atletisme de Lloret de Mar, amb la baixada de la
bandera i l’apagada de la flama olímpica. Hi participà
el conegut Mag Andreu. Finalment les  diferents
personalitats del món polític i esportiu es van despedir
d’aquests Jocs, entre ells cal destacar la presència de
Juan Antoni Samaranch i de Sergi Bruguera.

Des d’aquí es  felicita a les  esportistes del centre
per aquests  èxits esportius i personals que han assolit
durant aquests dies.

Amb aquesta breu notícia, volem compartir amb
els lectors de l’ Aquae l’èxit d’ aquests jocs que hem
pogut celebrar i viure en terres gironines.

Agraïm totes les persones que han fet possible
aquest esdeveniment.

Laura Duran i RouraLaura Duran i RouraLaura Duran i RouraLaura Duran i RouraLaura Duran i Roura
Terapeuta Ocupacional
Centre Psicopedagògic Ntra. Sra. de Montserrat
Caldes de Malavella

L’ambient era immillorable Un moment de la competició
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El grup de percussió Tam-Mauriki-Tam i l’Ajuntament
de Caldes han organitzat aquesta tardor a Caldes de
Malavella i a Cassà de la Selva un curs gratuït de
percussió de 14 sessions que s’acabarà a mitjan
desembre, quan es farà un espectacle al teatre
municipal on podrà assistir-hi tothom. Les classes
compten amb la col-laboració de la Secretaria General
de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

El grup Tam-Mauriki Tam es va formar l’any 2001
fruit de l’interès d’uns joves per la cultura
africana en general i concretament per la
seva percussió. Arran de l’experiència
adquirida durant aquests 5 anys i les ganes
de transmetre els coneixements musicals i
culturals de l’Àfrica, el grup ha decidit d’oferir
aquestes classes amb quatre objectius
bàsics:
-Difondre l’experiència de Tam-Mauriki-Tam
entre els joves de Caldes i Cassà.
-Establir un espai de trobada setmanal entre
joves per aprendre percussió africana i
conèixer aquesta cultura
-Establir una experiència de democràcia
participativa
-Afavorir l’expressió d’emocions i estimular

TAM-MAURIKI-TAM
la creativitat dels joves.

Tam-Mauriki-Tam vol continuar treballant en la
difusió de la cultura africana i de la seva percussió i
oferint als joves un espai de convivència, de
participació democràtica i de foment de la diversitat
de cultures.

Si voleu informació sobre aquests cursos o sobre
properes activitats que organitzi Tam-Mauriki-Tam,
contacteu amb l’Eva (617333924)

CENTRE D’ESPLAI SANT ESTEVE

Colònies: Pintura va...! Camp de treball: carretó amunt, carretó avall...

El Centre d’Esplai Sant Esteve ha organitzat dues
activitats centrals aquest estiu. Per una banda les

colònies i per l’altra, el camp de treball estatal. Podeu
veure una foto de cada acte.

Una sessió del curs en el teatre-cinema
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ACTIVITATS D’ESTIU

El 10 de setembre, Gerard Quintana va oferir un concert en el Teatre Municipal

Durant l’estiu-tardor els Guies ufissials ens han fet visites peculiars per llocs d’interès en el nostre municipi

Espectacle Jaleo, jaleo, amb cançons i poemes sobre la Segona República, Guerra Civil i post-guerra
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11 DE SETEMBRE, DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

Discurs a càrrec de l’Alcalde, a la
cojunció del carrer 11 de setembre
i l’Av. dels Països Catalans

Els alcaldes de Caldes (Marcel Vila), Llagostera (Lluís Postigo), Tossa (Pilar Mundet) i Vidreres (Jordi Daranas) en
el discurs de Terra Negra

Dinar popular a càrrec de la Llar de jublats de la Casa Rosa

Lectura del tercer manifest
sardanista a càrrec de Sebastià
López

Descoberta del monument en honor
als catalans caiguts per la lluita per
les llibertats i la democràcia
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22 DE SETEMBRE, APLEC DE SANT MAURICI

Com cada any, les sardanes hi van tenir un paper destacat (Foto, Anna Menció)

Sant Maurici (Foto, Anna Menció)

Hop! (Foto, Anna Menció)

El ball de l’Hereu Riera ha tingut enguany molta participació (Foto, Sussi Bertomeu)

Foto de grup. En acabat, dinar popular i més sardanes (Foto, Sussi Bertomeu)
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1 D’OCTUBRE, CORRELLENGUA

Feliu Ventura, emulant el mestre Ovidi Montllor

Tothom a fer cua per la xocolatada!

La CAL fa cessió a l’alcalde de la Flama del Correllengua

Al migdia, espectacle de màgia amb Mc Fèlix

Les De Calaix van omplir de gom a gom el teatre

L’Èric Bertran va llegir el Manifest del Correllengua

A la tarda, cercavila concorreguda i passejada de la Flama

L’1 d’octubre passat va passar per primer cop a Caldes
el Correllengua, un seguit d’activitats que aquest any
es faran a més de 400 pobles i ciutats dels Països
Catalans per reclamar una cosa aparentment tant
senzilla i lògica i tan difícil d’assolir com que els catalans
poguem viure la nostra vida quotidiana en català. Més
de 1.000 persones van participar en els molts actes
que es van organitzar. El Correllengua està organitzat
per la CAL (Coordinadora d’Associacions per la
Llengua) i a Caldes se n’acaba de formar el nucli local,
que organitzarà actes durant l’any al voltant del català
i la cultura catalana. Si voleu col·laborar  amb la CAL o

amb el Correllengua podeu adreçar-vos al correu
caldes@cal.cat.
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SOBRE LES URGÈNCIES
FARMACÈUTIQUES

Des que estic jubilat, i ho sento pel que no pensi com jo, sóc
més devot de la SANTA MANDRA GLORIOSA. Diàriament li
demano molt fervorosament l’ajut per preservar-nos de
treballar ja que, tal com anomeno en el titular, No som
màquines, som dones i homes jubilats, necessitem totes les
nits per dormir i el dia per descansar, perquè els nostres
ossos, nervis i carns, estan una mica atrofiats pel pas del
temps i aquest temps és el vertader culpable que, de mica en
mica, s’hagi anat espatllant tot menys el cervell. Gràcies a
això encara puc desenvolupar aquest «gran pensament», que
potser em titllareu de pedant.

Vaig llegir que existia una «SETMANA IDEAL» que es
descriu d’aquesta manera:
El dilluns:       ÉS PER FER FESTA.
El dimarts:     PER DESCANSAR.
El dimecres:   PER ANAR AL CINE.
El dijous:        PER ANAR A BALLAR.
El divendres:  PASSAR COMPTES, per poder anar...
el dissabte a: COBRAR  ELS •  PERTINENTS.
El diumenge:  NO ES TREBALLA PERQUÈ DÉU HO VA MANAR.

La jaculatòria seria així: Santa Mandra gloriosa, guardeu-
nos de treballar, que la nit és per dormir i el dia per descansar.

Ho sento moltíssim, pels que creuen que els jubilats som
màquines que es poden manipular i que la vida que portem
és aquesta que acabo d’anomenar. Jo en particular, ara de
jubilat, no vull ser res rellevant i menys fer cap doctorat per a
ser més del res que sóc, no vull ser rei d’enlloc i menys
emperador de la Xina. Totes les meves terres les tinc
conquerides i no aspiro a cap més. La meva fita final és ser un
bon jubilat i gaudir dels seus privilegis, amb la salut i el delit
suficient, després de la tan esperada i anomenada, tercera
edat. Per cert, si d’aquí a poc hem de viure 120 o 150 anys,
s’haurà de variar la data de jubilació i també instaurar la «quarta
edat» i si convé «la cinquena» o la..., això ja ho veuran ells.

El camí que hem de recórrer durant la nostra vida és
lliure d’escollir però, que n’és de meravellós si hem tingut la
sort d’escollir-lo bé. Alguns s’extravien abans de començar-
lo, d’altres l’abandonen quan estan al bell mig i d’altres no
l’han sabut trobar i encara ara ho estan lamentant. El cas és
que els que hi hem arribat, encara que hàgim passat unes
èpoques decebedores, poc agradables i molt desagraïdes, el
que volem és tenir pau, que hi hagi lloc per a tothom i més
sabent que la nostra bona terra és rica i que ens pot alimentar
a tots. Mal aniríem odiant tothom i menyspreant el dret de
vida que tenim plegats per viure en pau.

Per tant amics, preparem-nos per rebre les Festes
Nadalenques amb pau i que Déu hi faci més que nosaltres,
perquè ja sabeu que avui hi som i demà... demà hem de procurar
de retrobar-nos tots plegats, amb les mateixes inquietuds.
Sebastià LópezSebastià LópezSebastià LópezSebastià LópezSebastià López sebastia@caldes.org
sebastia@caldesdemalavella.cat

Com a nou farmacèutic de Caldes de Malavella agraeixo
l’oportunitat que se’m dóna en aquesta revista per poder
explicar perquè des que jo vaig obrir la farmàcia el poble
només té una farmàcia oberta a les nits una setmana sí i una no.

Des de l’any 1992 Catalunya es va organitzar en Àrees
Bàsiques de Salut (ABS), és a dir un conjunt de pobles propers
cadascun amb un dispensari diürn i amb un centre d’atenció
primària obert les 24 hores en el poble amb més població.

Caldes de Malavella pertany a l’àrea bàsica de Cassà de
la Selva juntament amb Campllong, Cassà de la Selva,
Llagostera, Llambilles, Quart, Riudellots de la Selva i Sant
Andreu Salou. Cada àrea bàsica ha de disposar de dues
farmàcies de guàrdia 24 hores. Una d’aquestes farmàcies ha
de ser en el poble on hi ha el CAP i l’altra ha de ser rotatòria
amb la resta de farmàcies que formen l’ABS. Per tant, en el
cas de la nostra àrea bàsica sempre ha d’haver-hi una
farmàcia oberta a Cassà de la Selva i l’altra hauria de repartir-
se entre Caldes, Llagostera, Llambilles, Quart i Riudellots de
la Selva.

Tant la Sra. Casanovas (vocal d’oficina de farmàcia del
col·legi de farmacèutics de Girona i, per tant, responsable
d’organitzar els horaris i les guàrdies de tota la provÍncia de
Girona) com el Sr. Saurí (fins fa poc L’únic farmacèutic de
Llagostera) no han volgut mai que es fes aquesta rotació
entre les farmàcies i és per aquesta raó que pobles com
Llambilles, Quart i Riudellots no tenen cap dia de l’any una
farmàcia de guàrdia.

Ja que l’àrea bàsica queda plenament coberta perquè
sempre hi ha una farmàcia de guàrdia a Cassà i una altra a
Llagostera el Col·legi de Farmacèutics de Girona ens va
informar que no calia que féssim guàrdies, ni diürnes, ni
nocturnes, ja que hi havia cada dia dues farmàcies obertes 24
hores que és el que marca la llei. Jo vaig entendre que el
poble necessitava tenir una farmàcia oberta almenys totes
les hores en què el dispensari està obert i és per això que
vaig demanar al Col·legi de farmacèutics poder fer guàrdies
diürnes (de 9 a 22 hores, de dilluns a divendres i dissabtes a
la tarda de 17h a 20 h) amb alternança setmanal amb la
farmàcia Casanovas. Se m’hi va autoritzar.

Una altra qüestió a tenir en compte és que si algú té una
urgència mèdica a la nit ha d’anar fins a Cassà i allà sempre
troba una farmàcia de guàrdia. Personalment opino que el
problema està en què el poble no disposa de metge a la nit,
en el moment que hi hagi servei mèdic nocturn en el poble
estic disposat a sol·licitar poder fer guàrdies nocturnes.

Espero que aquest escrit serveixi una mica per aclarir
tots els dubtes que hagin pogut sorgir sobre aquesta nova
situació i deixar clar que he vingut a aquest poble amb molta
il·lusió i amb la intenció de poder donar el millor servei
possible a la població.
Francesc Folch RubauFrancesc Folch RubauFrancesc Folch RubauFrancesc Folch RubauFrancesc Folch Rubau

NO SOM MÀQUINES, SOM
DONES I HOMES JUBILATS
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BEAUCARNEA
CARACTERÍSTIQUES
- Nom científic en llatí: Beaucarnea recurvata
- Nom comú o vulgar: Pota d’elefant, Bocarnea.
- Família: Agavaceae.
- Origen: Mèxic central.

- Altura: generalment no és corrent veure-les amb més
d’1,5 m. d’alçada però en el seu entorn natural
existeixen exemplars de més de 10 m. N’hi ha una a
Elx de gairebé 300 anys d’edat i de 8 metres d’alçada
i 3 metres de diàmetre.

-Tronc: Un de sol, poc ramificat, amb la base més
gruixuda i de fulles primes i corvades. L’aigua
s’emmagatzema en la base del tronc.

-Fulles: molt nombroses i estretes, de 2cm d’ample
per 1-2m de llarg, de color verd. Els plomalls de fulles
que surten en la part superior sorgeixen d’uns botons
laterals del tronc.

-Floració i fruits: Floreix quan la planta té més de 10
anys, a la primavera.  Fruit sec.
S’utilitza com a planta d’interior amb bastant
freqüència.

CURES
- Li agrada la calor i la llum.  No resisteix el fred. A
l'hivern, si és clima amb gelades, cal entrar-la a casa,
en una habitació amb poca calefacció i bona llum.  Pot
arribar a suportar bé la calefacció si la polvoritzem.
En època d'estiu s’ha de polvoritzar la planta amb aigua
perquè tingui humitat ja que si no les puntes de les
seves fulles s'assequen.  Ha de passar l'hivern en un
lloc fresc (mínim 5ºC) i amb poc reg.  El substrat ha de
ser lleuger i amb bon drenatge per evitar l’
embassament. Reg: poc, sobretot quan el tronc ja és
llenyós; de joves el tronc és suculent i necessita més
aigua.  Per excés de reg la planta mor amb facilitat.  La
cadència del reg ha de ser de 15 dies a la primavera i
estiu (el substrat ha d’estar sec entre reg i reg). A
l'hivern s'ha de regar una vegada al mes, depèn del
clima on s'estigui desenvolupant la planta, en alguns
casos no ha de regar-se en tot l'hivern.

SUBSTRAT
L’estàndard per a cactus. Els exemplars joves
necessiten una terra nutritiva i regs més freqüents a
l’estiu, no així els adults que ja tenen la tija *llenyós.
És aconsellable un canvi de test quan s’adquireix la
planta; posteriorment no han de ser freqüents. Un
recipient petit perquè curiosament el
desenvolupament de la planta sembla ser millor si les
arrels estan apinyades.

PLAGUES
És una planta resistent als atacs dels insectes, pot
tenir atacs d'àcars.

MULTIPLICACIÓ

- Multiplicació: llavors en llit calent, però és difícil i
llarg.

Mar, Floristeria Pom de Flors S.C.Mar, Floristeria Pom de Flors S.C.Mar, Floristeria Pom de Flors S.C.Mar, Floristeria Pom de Flors S.C.Mar, Floristeria Pom de Flors S.C.
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