Del 16 d’abril al 15 de maig

Dissabte, 23 d’abril

No t’ho perdis!

Per recordar
CALENDARI DEL CONTRIBUENT
Març - Abril: IVTM, Escombraries (1r semestre 2016), Mercat setmanal (1r semestre 2016), Clavegueram (1r trimestre 2016).
Maig-juny: Llac del Cigne: Quota conservació 2016.

CLUB DE PASSEIG
Els dijous, a 2/4 de 10, a la Casa Rosa. Gratuït.
Organitzat per l’Àrea d’Esports.
PREINSCRIPCIÓ LLAR D’INFANTS
Del 2 al 13 de maig, a l’Ajuntament.

HORTS ECOLÒGICS
L’Ajuntament cedeix uns terrenys a Can Solà
Gros I destinats a horts urbans ecològics a
persones interessades en el seu conreu per a
l’autoconsum.
+ info: Ajuntament (972 47 00 05 / ajuntament@caldesdemalavella.cat).

PATI OBERT
Els divendres, dissabte i diumenges a la tarda
(de 5 a 8), l’Espai Jove “Ca la Romana” obre
el pati de l’Escola Sant Esteve per fer-hi activitats dirigides o joc lliure! Obert a tothom.

CONTES EN ANGLÈS
Els dilluns, a les 5 · A la Biblioteca.
Sessió informal de contes infantils en anglès
amb Morten Oveergard.

Concurs de disseny de samarreta i got de la Festa Major ‘16
Termini per participar-hi: 13 de maig (19h).
+ info: www.espaijove.caldesdemalavella.cat

L’agenda
Dijous, 14 d’abril

Presentació de llibre
18:30h · Casino Municipal.
“Històries de Músics”, d’Antoni Mas.

Dissabte, 16 d’abril

Dilluns, 18 d’abril

Esports. Escola Esportiva Municipal.
12:00h · Minibàsquet fem: EEM Caldes - CB
Bescanó
12:00h · Pre-minibàsquet mixt - Fed. Cat:
EEM Caldes - CB La Cellera - Amer

Tarda Jove
16:30h · Espai Jove “ Ca la Romana”.
Taller d’arts marcials. Amb Muay Thai.
Organitzat per l’Espai Jove.

Esports. Unió Esportiva Caldes.
10:00h · Benjamí B: UE Caldes - Maçanet de la
Selva UE B
11:00h · Aleví C: UE Caldes - Ràcing Blanenc FC C
12:30h · Infantil A: UE Caldes - Ràcing Blanenc

Mercats. Mercat Municipal.
08-13h · Plaça de la Selva.

Diumenge, 17 d’abril

Mercats. Fira-mercat.
10h - 14h · Plaça de l’antic Ajuntament.
Visites. Visita turística guiada.
11h · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.
Esports. Unió Esportiva Caldes.
10:00h · Pre-Benjamí A: UE Caldes - P. Bons
Aires E. A

Esports. Unió Esportiva Caldes.
10:00h · Benjamí A: UE Caldes - Palafolls CD A
11:00h · Aleví A: UE Caldes - Porqueres UE D
11:00h · Aleví B: UE Caldes - EF Vidrerenca
12:30h · Infantil B: UE Caldes - P. Bons Aires
17:00h · Juvenil A: UE Caldes - CF Lloret A

Dissabte 23 i diumenge 24
d’abril

Entitats. Sortida ferroviària.
El Club Ferroviari Caldes de Malavella va al
Martotren 2016.

Diumenge, 24 d’abril

Entitats. Excursió.
La Salut de Terrades i ermita de Sta. Magdalena.
Sortida de tot el dia. Organitzada pel Club
Excursionista.
Mercats. Fira-mercat.
10h - 14h · Plaça de l’antic Ajuntament.

Esports. Club Volei Joves Caldes.
Juvenil: CV Joves Caldes – Cecell
Cadet: CV Joves Caldes - Cecell
Infantil: CV Joves Caldes - Vallbona

Esports. Club Esportiu Caldes.
9:00h · Inf. Msc: CE Caldes - CB Olot
10:30h · Pre-inf. fem: CE Caldes - CB Farners
16:00h · Sènior fem: CE Caldes - Bisbal

Sant Jordi

Parades de roses i llibres, signatures d’autors
caldencs, donació de llibres de Julio Manegat
i visita a Can Manegat, Castellers de les Gavarres, Concurs de Microliteratura, sardanes i
obra de teatre. Se’n repartirà programa a part.
+ info: www. caldesdemalavella.cat.

Dimarts, 19 d’abril

Dimecres, 20 d’abril

Entitats. Caminada.
Caminada a Santa Bàrbara. L’organitza el Consell Consultiu de la Selva. Amb la participació
de l’Esplai “La Caixa”.

Divendres, 22 d’abril

Visites. Visita turística guiada.
11h · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.
Cinema
17h · Casino Municipal · Gratuït.
“Big Hero”. Disney, en català.
Organitzat per l’Ajuntament.
Esports. Unió Esportiva Caldes.
11:30h · Primer equip: UE Caldes - Arbúcies CF A
Esports. Club Volei Joves Caldes.
Sènior msc: CV Joves Caldes - C Roquetes
Sènior fem: CV Joves Caldes - AE Molins
Juvenil fem: CV Joves Caldes - St Martí
Cadet fem: CV Joves Caldes - St Martí
Esports. Club Esportiu.
10:00h · Cadet fem: CE Caldes - CB Blanes B
16:30h · Júnior msc: EEM Caldes - UE Horta 99
Esports. Club Futbol Sala Caldes.
17:00h · FSCM - CFS Blanesport 83

Club de Lectura
19:30h · Biblioteca. Teresa d’Arenys.

Dimarts, 26 d’abril

Tarda Jove. Va d’Esports.
17h · Escola Sant Esteve.
Organitzat per l’Espai Jove.

Dimecres, 27 d’abril

Entitats. Xerrada.
19:30h · Casino Municipal.
“El diner, solució o problema de l’actual crisi
econòmica?”. Amb Francisco Súarez. Ho organitza la Xarxa de Dones.

Mercats. Mercat Municipal.
08-13h · Plaça de la Selva.
Tarda jove. Taller d’slackline
17h · Pineda del Parc de la Sardana.
Organitzat per l’Espai Jove.

Dijous, 28 d’abril
Entitats. Cinefòrum.

17h · Esplai de la Caixa.
“Ahora o nunca”.
Organitzat per l’Esplai “La Caixa”.

Teatre. Festival “Toca riure”
17:00 · Teatre-Cinema Municipal · Gratuït
Espectacle de màgia “Amazing”, amb Melanie.

Grup de Lectura
19h · Biblioteca.
“L’estiu que comença”, amb Sílvia Soler.

Esports. Unió Esportiva Caldes.
10:00h · Pre-Benjamí A: UE Caldes - Ca
l’Aguidó AD A.

No t’ho perdis!

Dimarts, 3 de maig

Mercats. Mercat Municipal.
08-13h · Plaça de la Selva.

Divendres, 5 de maig

Xerrada.
18h · Biblioteca.
“La deportació dels republicans als camps
nazis”, amb l’Amical de Mauthausen.

Festa de la Malavella

29 i 30 d’abril i 1 de maig:
Concerts, Mercat esotèric, Dansa de la
Malavella, Ball de l’Hereu Riera, Rua i Nit de
bruixes i bruixots, Puja i baixa a Sant Maurici
i molt més! Programes a part. + info: www.
caldesdemalavella.cat.

Divendres, 29 d’abril

Escola de Música. Audició d’alumnes.
19h · Aula de música de l’Escola Sant Esteve.

Dissabte, 30 d’abril

Esports. Escola Esportiva Municipal.
12:00h · Minibàsquet fem: EEM Caldes - CB
Sant Feliu A
12:00h · Pre-minibàsquet mixt - Fed. Cat:
EEM Caldes - Pompeu Fabra Salt
12:30 h · Aleví Volei: EEM Caldes - St Pere P.
Esports. Unió Esportiva Caldes.
10:00h · Benjamí A: UE Caldes - Sils CF C
10:00h · Benjamí B: UE Caldes - Lloret CF B
11:00h · Aleví C: UE Caldes - Vilablereix FC B
12:30h · Infantil A: UE Caldes - Quatre Vents
17:00h · Juvenil B: UE Caldes - F. Priv. Cat.
Esp Begur A
Esports. Club Esportiu Caldes.
9:00h · Inf. Msc: CE Caldes - CB Banyoles
Esports. Club Futbol Sala Caldes.
17:00 · FSCM - CFS Blanesport 83

Diumenge, 1 de maig

Mercats. Mercat Municipal.
08-13h · Plaça de la Selva.
Visites. Visita turística guiada.
11h · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.
Arrossada a Franciac
14:00h · Cobert de les Escoles · 13,50 €
Arrossada popular a Franciac i ball amb Aria
Cal dur plat i coberts (no taules ni cadires).
Reserva fins el 28 d’abril a les 9 del vespre
(972470567 / 638 325 725).
Organitzada per l’Ass. de Veïns de Franciac.
Entitats. 1r Dinar Popular del CESE.
Tiquets a la venda a Can Solés, Can Tau, Cal
Nap, Can Quim i al Tèrmic fins el dia 22
d’abril. Organitzat pel Centre d’Esplai.

19:30h · Plaça Amical de Mauthausen.
Ofrena floral i parlament davant la placa d’homenatge al deportat caldenc Joan Vendrell i Valentí.

Del 6 al 8 de maig

Colònies de l’Escola Esportiva Caldes
Inscripcions, els dies 20, 21 i 22 d’abril, al
pavelló. Dimecres i divendres, de 6 a 9 del
vespre, Dijous, de 6 a 7.

Divendres, 6 de maig

Entitats. Xerrada.
19:45h · Casino Municipal. “L’alimentació
alcalina i saludable”. Amb Mariola Romanos.
L’organitza la Xarxa de Dones

Dissabte, 7 de maig

Entitats. Trobada de Dones.
18h · EspaiCaixa. Gratuït.
+ info: xarxadedonesdecaldes@gmail.com.
L’organitza la Xarxa de Dones amb el suport
de l’Esplai de “La Caixa”.
Entitats. Taller.
10 -13h · Escoles de Franciac · 30 €
Fades Waldorf. + info: 639022635 / associacioabeona@gmail.com / Facebook.
Realitzat per Amimus, Taller de somnis. Organitzat per Abeona.
Esports. Unió Esportiva Caldes.
11:00h · Aleví A: UE Caldes - Vilobí FC B
11:00h · Aleví B: UE Caldes - Blanes CD D
12:30h · Infantil B: UE Caldes - Tordera CF B
17:00h · Juvenil A: UE Caldes - Llagostera UE A

Diumenge, 8 de maig

Mercats. Fira-mercat.
10h - 14h · Plaça de l’antic Ajuntament.
Visites. Visita turística guiada.
11h · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.
67è Aplec de la sardana.
A les 11h i 16h (Parc de la Sardana) i a les
22:45h (Pl. de l’Ajuntament).
Homenatge als Gegants de Caldes.
Bisbal Jove, Reus Jove i Ciutat de Girona.
Organitzat per l’Agrupació de Sardanistes. Se’n
repartirà programa a part.
Entitats. Sortida gegantera.
A la tarda · Sortida a Figueres.
Organitzada per la Colla Gegantera.

Esports. Unió Esportiva Caldes.
11:30h · 1r equip: UE Caldes - Les Preses CF A
Esports. Club Esportiu Caldes.
16:30h · Júnior msc: CE Caldes - St Joan Despí
17:30h · Cadet fem: CE Caldes - CESET
18:15h · Sènior msc: CE Caldes - CB Salt
Esports. Club Futbol Sala Caldes.
17:00 · FSCM - Iniciativa-Verds FS

Dimarts, 10 de maig

Mercats. Mercat Municipal.
08-13h · Plaça de la Selva.

BiM

Divendres, 13 de maig

Entitats. Colònies d’estiu.
Preinscripcions. Organitzades pel Centre
d’Esplai St Esteve.

Dissabte, 14 de maig

L’hora del conte
12h · A la Biblioteca.
“Contes que bateguen”, amb Mireia Peña.
Entitats. Sortida gegantera.
A la tarda · IX Trobada de La Selva a Breda.
Hi participa la Colla Gegantera.
Teatre. Festival “Toca riure”
“Planeta i Neptú”, amb
Peyu.
20:00h · Teatre-Cinema
Municipal · 10 €.
Entrades anticipades
a l’Oficina de Turisme
o una hora abans a
taquilla.
Esports. Escola Esportiva Municipal.
12:00h · Minibàsquet fem: EEM Caldes - CB
Palafolls
12:00h · Pre-minibàsquet mixt - Fed. Cat:
EEM Caldes - CB Grifeu Llançà
12:00h · Pre-minibàsquet mixt - JEC: EEM
Caldes - UA Tossa
Esports. Unió Esportiva Caldes.
10:00h · Benjamí A: UE Caldes - Blanes CD B
10:00h · Benjamí B: UE Caldes - St Celoni CE A
17:00h · Juvenil A: UE Caldes - Cristinenc CE A
12:30h · Infantil A: UE Caldes - Lloret AE
Esports. Club Esportiu Caldes.
9:00h · Inf. Msc: CE Caldes - CB Llagostera
10:30h · Pre-inf. fem: CE Caldes - CB L’Escala

Diumenge 15 de maig

Entitats. Excursió.
Pedraforca 360 graus. Volta per la base del
Pedraforca sortint des de Gósol.
Organitzada pel Club Excursionista.
Mercats. Fira-mercat.
10h - 14h · Plaça de l’antic Ajuntament.
Visites. Visita turística guiada.
11h · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.
Esports. Club Volei Joves Caldes.
Juvenil fem: CV Joves Caldes - AE Molins
Cadet fem: CV Joves Caldes - AE Molins

Butlletí d’Informació Municipal
Abril 2016 · Número 103 · Caldes de Malavella

Serveis i adreces d’interès
OFICINES MUNICIPALS: Tel. 972 47 00 05.
Fax: 972 47 05 25 / ajuntament@caldesdemalavella.cat.
Carrer Vall-llobera, s/n.
De dilluns a divendres, de 2/4 de 9 a 2/4 de 3.
Dissabtes, de 9 a 2/4 de 2.
REGISTRE CIVIL: A les oficines municipals.
SERVEI DE RECAPTACIÓ: Tel. 972 47 20 09.
Carrer de Sant Grau, núm 19. Casa Rosa.
Els dimarts, de 9 a 2.
POLICIA LOCAL: Tel. 972 47 09 02 · Tel. 619 704 546
policialocal@caldesdemalavella.cat.
Carrer Onze de Setembre, s/n.
CAP CALDES: Tel. 972 47 01 09 Ctra. Llagostera, 4.
URGÈNCIES CAP Cassà: Tel. 972 46 38 82
TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA:
902 760 050
URGÈNCIES SANITÀRIES: 061
FARMÀCIES: (Per a més informació: www.cofgi.cat)
• CASANOVAS: Tel. 972 47 00 96. C. Vall·llobera, 17.
• FOLCH: Tel. 972 47 27 94. C. Sta. Maria, 28.
• X. PLANAS: Tel. 972 47 11 10. Ctra Llagostera, 29.
SERVEIS SOCIALS: Tel. 972 47 04 04.
C. Vall·llobera, 4. De dilluns a divendres, de 9 a 2.
OFICINA DE TURISME: Tel. 972 48 01 03
turisme@caldesdemalavella.cat.
C. Vall·llobera, s/n. Tots els dies, de 10 a 2.
El dissabte, també de 4 a 6.
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
Servei amb cita prèvia
Tel. 972 48 01 03 (cada dia excepte dimecres).
Tel. 972 48 02 66 (dimecres).
solc@caldesdemalavella.cat.
CALDES FM 107.9: Tel. 972 47 13 09.
Carrer de Sant Grau, núm 19. Casa Rosa.

BIBLIOTECA MUNICIPAL: Tel. 972 47 23 50.
Carrer de la Llibertat, 6.
Matins: de dimarts a divendres, de 2/4 d’11 a 2.
Tardes: de dilluns a divendres, de 4 a 9.
Dissabtes: de 10 a 2.
TEATRE – CINEMA MUNICIPAL: C. Jacint Verdaguer.
ESPAI JOVE CA LA ROMANA: Tel. 972 48 02 66
calaromana@caldesdemalavella.cat
Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n
JUTJAT DE PAU: Tel. 972 47 02 25.
C. de St Grau, 19. Casa Rosa. Dimarts i dijous, de 10 a 12.
ZONA ESPORTIVA: Tel. 669 29 25 81. Av. de Caldes s/n.
LLAR D’INFANTS NINOTS: Tel. 972 47 10 38.
C. Garrotxa s/n.
ESCOLA SANT ESTEVE: Tel. 972 47 23 44.
C. Vall·llobera, 62.
ESCOLA LA BENAULA: Tel. 972 48 00 56.
C. de la Pau s/n.
SES CALDES: Tel. 972 48 02 25.
Av. dels Països Catalans, s/n.
DEIXALLERIA MUNICIPAL: Tel. 872 012 018
C. Ponent, s/n.
Del 16 de setembre al 15 de juny:
Matins: de dimarts a dissabte, de 10 a 1.
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 3 a 6.
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS:
Tel. 872 01 20 18.
AVARIES XARXA D’AIGUA: Tel. 972 20 20 78
AVARIES XARXA ELÈCTRICA: Tel. 800 76 07 06
CORREUS: Tel. 972 47 14 20. C. Sta. Maria, 11.
RENFE: Tel. 902 320 320.
SARFA: Tel. 902 30 20 25.
TEISA: Tel. 972 20 02 75.
TAXI: Tel. 972 47 09 37 / 606 390 599.

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

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

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

Els partits opinen

Notícies breus de Caldes de Malavella
El 3x3 de bàsquet, en plena forma

Jornades musicals

Ja esteu preparats?

El 3x3 de Caldes de Malavella, organitzat pel Club Esportiu Caldes, va arribar el 13
de març passat a la desena edició amb unes xifres de rècord que el consoliden com
la competició d’aquesta modalitat més gran de Catalunya, amb 550 inscrits, 138
equips, 12 pistes de bàsquet, 225 partits i més de 2.000 visitants.

L’Escola de Música de Caldes de Malavella
va celebrar entre el 14 i 17 de març la tercera
edició de les Jornades Musicals. Cada dia a
les 5, es van organitzar activitats formatives
o tallers d’interès per als alumnes. Tot seguit,
a dos quart de 6, es van programar audicions
dels alumnes de l’Escola de Música.
Pel que fa a les activitats prèvies, Jordi
Gelabert va parlar el dilluns sobre l’ofici de
luthier mentre que Claudio Suzin i Domènec
Surroca van oferir una audició didàctica de
piano i violoncel. El dimecres es va fer un
taller sobre el Ball de l’Hereu Riera. L’últim
dia va consistir en una hora del conte musical
organitzada per la Biblioteca. En definitiva,
van ser 4 dies de molta música i de molt bones
actuacions per part dels alumnes.

Ja fa dies que els carrers, balcons i comerços de
Caldes estan ambientats amb les banderoles de
la Festa de la Malavella (29 d’abril - 1 de maig)
que podeu aconseguir a l’Oficina de Turisme.
En l’afany d’aconseguir una festa ben lluïda, la
Comissió de la Malavella demana la participació
dels caldencs i caldenques en la Dansa de la
Malavella i en l’espectacle de bruixes i bruixots.
Però també es necessiten mans per
ajudar en l’organització i logística dels
actes. Tots els interessats podeu adreçarvos a festadelamalavella@gmail.com o a
l’Oficina de Turisme (972480103 · turisme@
caldesdemalavella.cat).
També és important la vostra presència en
els actes que s’organitzin. Estigueu al cas de la
programació. Fem entre tots una festa ben gran!

Exposició Ikebana, un
clàssic de Setmana Santa

Nous fullets turístics i
panells informatius

L’Associació Ikald va organitzar per Setmana
Santa, del 24 al 28 de maig, la 21a exposició
d’ikebanes, bonsais i ceràmiques. Com cada
any, la mostra es va celebrar en el Casino
Municipal i s’hi van poder veure els treballs
que els alumnes de les diferents disciplines
han estat fent amb paciència i dedicació al
llarg de la temporada en els diferents cursos
que organitza l’Associació Ikald: l’ikebana (art
floral japonès), el bonsai (cultiu d’arbres en
miniatura) i la ceràmica. L’exposició suposa
un repte i una motivació per als alumnes que
donen el millor de sí per fer una mostra ben
lluïda.
El dia de la inauguració l’entitat va fer una
petita presentació i va agrair l’assistència del
públic amb un pica-pica. La regidora Àngela
Frigolé va destacar la tasca feta tant per
l’entitat com pels alumnes i va destacar que la
dedicació de l’Associació Ikald al llarg dels 21
anys ha fet que l’exposició hagi esdevingut ja
un element més de referència en el caldendari
de la Setmana Santa a Caldes de Malavella.

L’Àrea de Turisme de l’Ajuntament ha editat
tres fullets turístics nous perquè els visitants
puguin organitzar-se la visita per Caldes:
• El primer fullet és el plànol turístic,
que consta d’una banda, d’un mapa
amb els carrers, els punts a visitar, els
serveis turístics i telèfons t’interès. Per
l’altra banda, mostra un mapa del terme
municipal i hi detalla el recorregut de les
principals rutes a peu i amb bicicleta.
• El segon fullet és sobre les Termes
Romanes.
• El tercer fullet fa referència al Camp dels
Ninots i al circuit senyalitzat.
Tant si sou visitants com caldencs, podeu
passar per l’Oficina de Turisme i recollir-los de
forma gratuïta. També us els podeu descarregar
al web de Turisme de l’Ajuntament (www.
visitcaldes.cat). En l’àmbit del turisme, val a dir
que s’han renovat els dos panells informatius de
les rutes pel terme de Caldes situades al carrer
Rera Muralla, davant la fàbrica de la Malavella i
al carrer Santa Maria, al costat de l’Església.

La zona esportiva va ser l’escenari de tot un seguit
de partits amb categories de totes les edats. El
club va lliurar una bossa amb obsequis a tots els
participants i premis als guanyadors. També es
van sortejar estades en campus, circuits termals i
la panera del 3x3.
El Club va oferir a tots els participants un
servei de fisioteràpia i recuperació esportiva
i assistència mèdica. A l’exterior hi havia
una àrea lúdica, que va agafant cada com
més volada, amb cistelles d’streetball, parc

Torneig San Jaume: els
benjamins de Caldes,
campions!
L’equip Benjamí A de la Unió Esportiva Caldes
va guanyar el torneig internacional Sant Jaume
de futbol que es va celebrar del 24 al 27 de març
a Caldes i en altres municipis veïns.
La UE Caldes s’havia classificat per les
semifinals després d’empatar amb l’AS.
Adrenense 1909 (2-2), de perdre amb la Union
Vi Po Treviso (3-2) i guanyar amb la Unión
Deportiva Can Trias (1-3). A la semifinal van
guanyar l’Escola de futbol Excellence Algerie
per 1-0 mentre que van imposar-se a la final
contra el Calccio Lecco 1909 a la tanda de
penals després d’empatar a 1.
Per la seva part, l’equip infantil de la UE va
quedar quart. Es va classificar per les semifinals
després de guanyar el Pol. Foppenico (0-3) i el
CD Sporting de Herrera (1-2) i de perdre amb
el GS Arcellasco (2-0). A la semifinal va perdre
amb el Calcio Lecco 1912 per 0-1 i en el partit
pel tercer i quart va sortir derrotat davant del
GS Adrense (1-0). Felicitats als dos equips pel
vostre joc i entrega!

d’inflables i servei de bar amb terrasseta.
Mentrestant, el Club Excursionista oferia en
el Pavelló polivalent un tastet d’iniciació al
rocòdrom.
L’èxit no es pot explicar sense tota la feina
d’organització del Club Esportiu Caldes, als
patrocinadors i a la vuitantena de voluntaris.
Felicitem el Club Esportiu per la feina feta i pels
resultats aconseguits!
Podeu veure totes les fotos i el vídeo resum,
aquí: http://3x3caldes.blogspot.com.es

Els mòbils són també per a
la gent gran!

Recordatori recollida
voluminosos

L’Ajuntament va organitzar el dimecres 2 de
març passat un “Curs sobre l’ús de dispositius
mòbils per a gent gran”. L’objectiu de l’activitat,
que va ser gratuïta, era fomentar l’ús de les
tauletes i dels telèfons mòbils en un franja d’edat,
la de la gent gran, on hi ha més risc de quedarse al marge de les noves tecnologies. El curs va
servir per familiaritzar-se amb aquests aparells
i fer marxar la por a no saber fer-los funcionar.
Els professors van explicar què són els mòbils i
les tauletes, quin és el seu funcionament bàsic
i quin profit se’n pot treure, independentment
de l’edat que es tingui.
El curs va despertar l’interès del públic que
va assistir a la sala annexa de la Casa Rosa i va
seguir amb atenció les explicacions.

Us recordem que el darrer dimecres de cada
mes teniu a disposició el servei de recollida a
domicili de residus de gran volum (mobles,
electrodomèstics...). Per fer-ne ús, només cal
que truqueu abans de l’esmentat dimecres a
Nora, l’empresa que gestiona els residus i la
deixalleria de Caldes de Malavella (872012018).
Els materials a recollir s’hauran de treure la nit
abans del dia de recollida al costat de l’entrada
del vostre domicili i de forma ordenada. No
s’admetran residus perillosos o contaminants
(finestres i altres residus amb vidre, pots amb
restes de residus especials, líquids, envasos a
pressió, etc.) Posteriorment, a la recollida, es
farà un triatge dels residus per prioritzar-ne la
reutilització i el reciclatge.

Augmenta l’oferta
d’activitats per al joves

Lídia Masllorens exposa a
Los Angeles i París

Convocatòria d’ajuts
socials

L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament procura
augmentar l’oferta lúdica i formativa adreçada
als joves tenint en compte les seves necessitats
i fomentant la seva implicació. Un exemple n’és
el curs de formació en premonitors que es va
fer el març amb uns preus reduïts.
Un altre va ser la Setmana jove, un ampli
ventall d’activitats celebrades entre el 21 i el 24 de
març amb la implicació dels mateixos joves. S’hi
va fer un torneig 5x5 de futbol, un taller de pizzes,
un altre d’arts marcials i una nit jove amb moltes
activitats i un concert de rumba final.
Per altra banda, a l’abril ha començat un nou
projecte, el Pati Obert. Els divendres, dissabtes
i diumenges a la tarda, el pati de l’Escola Sant
Esteve, està obert per a fer-hi tot tipus d’activitats
dinamitzades per una monitora de lleure. L’espai
està obert a tothom sense distinció d’edat.
Si voleu més informació o plantejar
propostes o idees per als joves contacteu amb
l’Espai Jove “Ca la Romana”: calaromana@
caldesdemalavella.cat
/
www.espaijove.
caldesdemalavella.cat.

La pintora caldenca Lídia Masllorens Vilà ha
exposat enguany en dues exposicions individuals
fora de l’Estat espanyol. La primera va ser a la Los
Angeles Art Show de la Pigment Gallery (foto) i
la segona a la Galerie Arcturus de París. La Lídia
està molt il·lusionada ja que el setembre passat va
deixar la feina de professora de dibuix a l’institut
de Llagostera per dedicar-se exclusivament a
pintar. Explica que haver exposat a l’estranger
“m’ha obert les portes i m’ha situat en una altra
lliga. Ara començo a rebre correus de galeries que
s’ofereixen per exposar les meves obres. Això no
m’havia passat mai!”.
Les seves obres són retrats de gran format,
molt expressius i amb una aire contemporani.
Combina obres més lliures a partir de fotografies
amb altres retrats per encàrrec.
Un dels reptes amb què es troba és fer quadres
més petits “perquè la gent se’ls pugui penjar a
casa però estic acostumada a pintar amb una
escombra i amb un pinzell no aconsegueixo la
mateixa intensitat”. Actualment la Lídia viu a
Cassà de la Selva i allà hi té el seu estudi.

Aquí teniu el calendari anual per demanar
ajuts socials. Per sol·licitar-los, adreceu-vos als
Serveis Socials de l’Ajuntament (C.Vall-llobera,
4, de dilluns a divendres, de 9 a 2 / 972 47 04 04 /
serveissocials@caldesdemalavella.cat).

•
•
•

•
•

Ajuts d’urgència social: Durant tot l’any.
Ajuts a nens i joves per assistir a les activitats
esportives i de lleure “Casal d’Estiu” i
“Casalet d’Estiu”: Del 25/4 al 9/5/2016.
Ajuts per a l’escolarització de nens/es de
0 a 3 anys que es trobin en situacions
socioeconòmiques desafavorides: del 30/05
al 13/6/2016.
Ajuts per a les activitat d’educació i esports
permanents: del 29/8 al 12/9/2016.
Ajuts per sortides escolars: del 3 al
17/10/2016.

Estat de l’aigua
Analítiques de març

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

Ens trobem a les portes de la setena Festa de la Malavella! Ens fa molt feliços veure
com aquesta festa tant nostra no para de créixer any rere any amb les aportacions de
voluntaris i entitats. Quan s’acaba una edició de la Malavella ja es comença a preparar
la següent. Això vol dir moltes hores de feina compartides amb molts veïns i veïnes que s’estimen Caldes.
Ara que tornem a tenir a la Malavella aquí us animem a sortir, gaudir i compartir la Festa de la Malavella
amb tot el poble!
El darrer Ple Municipal va tenir disset punts i s’hi van aprovar alguns projectes rellevants com el projecte
d’urbanització del Tourist Club, un projecte molt important que avança de manera més lenta del que
voldríem però avança. Des de l’Ajuntament es col·labora amb els veïns perquè s’assoleixi l’objectiu final:
que el Tourist Club sigui una urbanització amb tots els serveis que es mereix. En aquest mateix ple es va
aprovar la contractació del servei de neteja de dependències municipals. El valor estimat del contracte és
de 2.088.000€ per sis anys i ajudarà al manteniment de les dependències municipals més netes i amb un cost
menor. Aquests darrers dies han començat unes altres obres, les de Cal Ferrer de la Plaça. Amb aquesta
darrera fase d’obres, el nostre poble haurà recuperat per complet un edifici històric i podrà disposar d’una
sala de plens moderna que es podrà fer servir per a tot tipus de xerrades i conferències. Seguim treballant!

L’Ajuntament té l’obligació de ser exemplar amb les normes que aprova i aplica als veïns, però l’actual equip de govern de CiU no ho és. El ple d’abril ha aprovat, encertadament, una actualització
de l’ordenança que regula el consum de l’aigua i en promou l’estalvi. Ara bé, el canvi més substancial respecte l’anterior és que CiU ha eliminat totes les obligacions de l’Ajuntament pel que fa a l’estalvi d’aigua.
Simplement, han desaparegut. A la PIC ho veiem com una manera de pensar que no compartim i una falta de
respecte als caldencs que sí estem obligats a complir l’ordenança. En el mateix ple, CiU va presentar com a mèrit
una modificació de crèdit de 6.451.523,39 euros, que s’afegeixen al pressupost de 2016 perquè l’any passat no es
van gastar. Però, atenció, el gruix d’aquests diners provenen d’inversions que s’haurien d’haver fet i continuen en
llista d’espera. Es tracta de partides ja pressupostades, algunes des del 2012, per a projectes que, senzillament, no
s’han realitzat. Entre ells hi ha la urbanització del Tourist Club (3.354.901 euros), la reforma de la carretera de
Llagostera (1.066.000), l’última fase de Cal Ferrer de la Plaça (493.262), la substitució del clavegueram i l’adequació de la riera Santa Maria (306.000) o millores al polivalent (360.000).
Per últim, a la PIC us animem a participar i gaudir de la Festa de la Malavella, enguany del 29 d’abril a l’1 de
maig. Des que es va implantar el 2010, no podem fer res més que felicitar els organitzadors i col·laboradors. Bona
Malavella!

En aquesta ocasió hem volgut cedir aquest espai als companys de les JERC Caldes, que inicien
la campanya “Fem Poble! Fem oci alternatiu”, amb la qual volen demanar més espais d’oci alternatiu al poble. Entenem per oci alternatiu aquelles activitats d’oci dirigides al jovent que, més
enllà de servir com a espai de lleure, serveixen com a eina de socialització per als i les joves, promouen la cultura
popular, ajuden a la integració de tots els col·lectius i promouen certs valors positius
Creiem que els joves de Caldes estan desvinculats del poble. La falta de cohesió entre el jovent ve donada, en
gran part, per la falta d’una oferta d’oci dirigida i accessible per a nosaltres. El foment d’aquests espais obriria,
a més, les portes a l’organització d’activitats que servissin de trampolí per tirar endavant projectes individuals o
col·lectius impulsats pel propi jovent.
Reivindiquem també que és necessària més confiança per part de l’Ajuntament
cap als joves. Creiem que des de l’administració se’ns posen moltes dificultats per organitzar esdeveniments. Les
facilitats que donen a les entitats gestionades per adults i les de jovent són completament diferents i creiem que
el primer pas per impulsar un nou model d’oci és que això canviï.
Com a tret de sortida d’aquesta campanya, el 19 de març vam organitzar la 1a semifinal del Destaca’t on van participar Teoria del Qua i Black Crown. El Destaca’t és un concurs per a grups novells de les comarques gironines.
El guanyador obté una plaça per tocar a l’Acampada Jove.

Des del PSC reconeixem l’aportació de la regidora de la PIC Anna Sàbat, tant en la legislatura en
què va governar com quan ha estat a l’oposició. Salut.
Encara que no tan ràpid com tots voldríem, es va avançant en la realització dels projectes que ja han
estat acordats per majoria en diferents plens municipals passats.
La urbanització de la carretera de Llagostera ja té la seva posada en marxa. En aquest últim ple municipal, no
exempt de crítiques per la lentitud de l’inici de les obres, es va aprovar per majoria. El regidor socialista va recomanar que l’inici de les obres es faci després de l’estiu ja que estem parlant de la via que més circulació suporta de
vehicles rodats del nostre poble. Per altra banda, també seria bo que quan comenci la construcció de la rotonda
es facin plans alternatius per regular el trànsit de vehicles, encara que sabem que tenim a Caldes una Policia Local
molt professionalitzada i preparada per realitzar amb eficàcia la seva tasca.
Queden pendents, ja consensuades i projectades, diferents obres com són, per exemple, la riera de Santa Maria
(primera fase) o Sant Maurici.
Un altre punt molt important que es va referendar per majoria va ser el projecte d’urbanització de Tourist Club.
Recordem que tots tenim la cara envermellida pel fet que aquesta urbanització avui dia encara no tingui aigua
potable per al consum humà, així com la connexió amb la depuradora del Llac del Cigne.

