AGENDA
Del 15 d’abril al 15 de maig de 2014
CALENDARI DEL CONTRIBUENT
Rebuts no domiciliats:
De l’1 de març al 30 d’abril:
Recollida d’escombraries (1r semestre 2014),
Mercat setmanal (1r semestre 2014), Clavegueram (1r trimestre 2014) i
IVTM (anual 2014)
CONVOCATÒRIA D’AJUTS SOCIALS PER
ALS CASALS D’ESTIU I L’ESCOLARITZACIÓ

Les famílies que ho necessiteu, podeu sol·licitar
ajuts perquè els nens i joves puguin participar en
el casal d’estiu i en el casalet d’estiu. Període obert entre el 23 d’abril i el 7 de maig.
Per altra banda, durant tot l’any podeu sol·licitar ajuts
d’urgència social a través de Serveis Socials.
Us avancem també que el període per sol·licitar
ajuts per a l’escolarització de nens/es de 0 a 3
anys serà entre els dies 26 de maig i 6 de juny.

DEL 17 AL 21 D’ABRIL (SETMANA SANTA)
EXPOSICIÓ D’IKEBANES, BONSAIS I
CERÀMICA
Al Casino, de les 11 a la 1 i de 5 a 8. Inauguració, el
dia 17 a les 5 de la tarda. Organitzat per l’Associació
Ikald de Caldes de Malavella.
DIUMENGE, 20 D’ABRIL
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’exposició del
jaciment del Camp dels Ninots.
FES-TE UNA DISFRESSA PER LA FESTA
DE LA MALAVELLA!
A partir de 2/4 de 12, a Cal Ferrer de la Plaça. Amb
motiu de la Festa de la Malavella del proper dissabte
26 d’abril, aprèn a fer-te una disfressa per tal que la
puguis lluir el dia de la Festa. Porteu teles, fils i tot
el que tingueu per casa i us ajudarem a vestir-vos de
bruixa, Maurici o d’Hereu Riera.
DIMARTS, 22 D’ABRIL
REVETLLA DE SANT JORDI
- De cor a cor. Lectura col·lectiva. A les 7 de la
tarda, a la Biblioteca. Llegirem textos en diferents
llengües del món. A càrrec de veïns de Caldes que
han arribat al poble des de tots els punts del planeta.
- A les 8, Presentació del Projecte conjunt Servei del
Biblioteques de la Diputació de Girona i el Consorci
per a la Normalització Lingüística “Activa la llengua”. Com aprendre català a la biblioteca pública.
DIMECRES, 23 D’ABRIL
SANT JORDI

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví B, a les 11: UE Caldes – Sils CF D
Juvenil, a les 4: UE Caldes – Esc. Futbol Arbucienca

MERCAT MUNICIPAL: Tots els dimarts, de
8 a 1, a la plaça de la Selva.

CLUB ESPORTIU CALDES
Cadet masculí, a les 9: CE Caldes – CB St. Feliu B
Sots-21 masculí,a les 4: CE Caldes – At. Silenc

FIRA MERCAT: Tots els diumenges, de 10 a 2,
a la plaça de l’antic Ajuntament.

UE AIGÜES BONES
UE Aigües Bones - Sp.Vidrerenc.

ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ DE
LA FIRA-MERCAT DELS DIUMENGES :
- Ponis a la pineda: Cada primer i segon
diumenge de mes.
- Parada caldenca: Cada diumenge. Espai que
permetrà a caldencs i caldenques vendre manualitats,
productes de segona mà i d’altres. Adreceu-vos a:
promocioeconomica@caldesdemalavella.
cat o bé al 972470005 (Ext 47).

CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamins, a 2/4 de 5: CP Caldes – CP Breda
Alevins, a 2/4 de 7: CP Caldes - CP Malgrat

VISITES TURÍSTIQUES GUIADES
Tots els diumenges, a les 11 del matí. Cal fer una
inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.
Preu: 3 € per persona.

ESPORTS
CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior fem. a 2/4 d’11: CE Caldes – AB St. Julià de
Ramis

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIONS A LA LLAR D’INFANTS
Els pares interessats, podeu fer la sol·licitud de preinscripció dels vostres fills per al curs 2014-15 de la
Llar d’Infants Ninots entre el 5 i el 16 de maig.
DISSABTE, 19 D’ABRIL
SORTIDA DE JOVES DE SETMANA
SANTA DEL CESE
Per a nois i noies de 3r d’ESO fins a 1r BAT (ambdós
inclosos). Organitzada pel Centre d’Esplai Sant Esteve.

Mini bàsquet fem. a 2/4 d’1: EEM - AMPA Vedruna P.

- Al llarg de tot el dia i a la pl. de l’Església i de Sant
Esteve, hi haurà instal·lades parades de venda de
roses, llibres, punts de llibre... A les parades de les
llibreries se signaran llibres per part d’escriptors vinculats amb el poble.
A 2/4 de 6, al Teatre-cinema, Lliurament dels
premis de l’11è Concurs de Microliteratura Joaquim Carbó. Organitzat per la Biblioteca
Francesc Ferrer i Guàrdia i l’Ajuntament de Caldes
de Malavella.
A 2/4 de 7, al Teatre-cinema municipal. Espectacle
“Viatges de paper”, a càrrec de Marcel Gros.
Organitzat per la Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia. Entrada gratuïta.
A la finalització, hi haurà berenar per als nens a
la terrassa del Casino municipal.
Els actes de la revetlla i del dia de Sant Jordi estan
organitzats per l’Ajuntament de Caldes de Malavella i la Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia. Amb el
suport: Diputació de Girona, Llibreries Solés i Tau,
Ràdio Caldes FM 107.9, CEIP S. Esteve, CEIP La Benaula, SES Caldes, AMPA del CEIP S. Esteve, CEIP La
Benaula i del SES Caldes, i Biblioteques Públiques de
Catalunya.
DIJOUS, 24 D’ABRIL
BERENAR DEL SOCI DE L’ESPLAI “LA
CAIXA”
- A les 5, al Teatre, concert a càrrec del Grup Calidae. Obert a tothom.
- Tot seguit, berenar al Casino. Exclusiu per a socis.
És gratuït però cal apuntar-s’hi abans del dia 22.
DISSABTE, 26 D’ABRIL
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Benjamí 2004 de volei: Caldes, seu de la trobada.

DIUMENGE, 27 D’ABRIL
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de
Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’exposició del jaciment del Camp dels Ninots.

DISSABTE, 3 DE MAIG
VI FESTIVAL D’HUMOR / TOCA RIURE 6
A les 10 de la nit, al Teatre municipal. Paco Mir
(el Tricicle) presenta “CLOCHARD”, a càrrec
de GRAPPA TEATRE
Preu: 10 € (anticipada) i 12 € (taquilla). Venda
d’entrades el dia de la funció, des de 2
hores abans a les taquilles del Teatre municipal.
Venda d’entrades anticipades, a l’Oficina
de Turisme de Caldes de Malavella, de dilluns a
diumenge de 10 a 2 i dissabtes, de 3 a 6. Podeu
trucar al 972 48 01 03 i encarregar-les.
Ho organitza l’Ajuntament de Caldes de Malavella,
amb el suport de la Diputació de Girona i Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Mini bàsquet masc. a 2/4 d’1: EEM Caldes – Masmitjà B
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví A, a les 11: UE Caldes – EFM Calonge St.
Antoni B
Cadet, a les 4: UE Caldes – La Salle Girona UE
CLUB ESPORTIU CALDES
Infantil fem. a 3/4 d’11: CE Caldes – Unió Uni Girona
Sènior masculí, a les 4: CE Caldes – CB Bescanó
UNIÓ ESPORTIVA AIGÜES BONES
UE Aigües Bones - La Pansa Euro
CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamins, a les 4: CP Caldes - Shum Massanet
2a Catalana, a les 5: CP Caldes – CP Malgrat
DIUMENGE, 4 DE MAIG
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de
Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’exposició del jaciment del Camp dels Ninots.
DINAMITZACIÓ DE LA FIRAMERCAT: PASSEJADES AMB PONIS
D’11 a 2, a la pineda del Parc de la Sardana. Preu
per passejada: 2€. Organitzada pel Centre Eqüestre Malavella.

INAUGURACIÓ DEL MERCAT
ECOLÒGIC DE LA SELVA
De 10 a 2, al pati de Cal ferrer de la Plaça. Se’n
repartiran programes a part.
EXCURSIÓ AL GORG NEGRE, RIERA
DE GUALBA
Sortida matinal i familiar. Organitzada pel Club Excusionista Caldes.
ARROSSADA POPULAR DE FRANCIAC
- A 2/4 d’1 del migdia, missa.
- A les 2 del migdia, a les Escoles, arrossada
popular. En cas de mal temps es celebrarà al
Polivalent de Caldes. Organitzat per l’Associació
de Veïns de Franciac. S’ha d’encarregar abans del
dijous 1 de maig.
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Benjamí A, a les 10: UE Caldes – Esc. F Gironès
– Sàbat A
Tercera Catalana, a 2/4 de 12: UE Caldes – Sant
Jaume de Llierca CF
CLUB ESPORTIU CALDES
Júnior femení, a les 12: CE Caldes – CB Llagostera
DIMARTS, 6 DE MAIG
REUNIÓ PER ORGANITZAR LA FESTA
DELS “CINQUANTONS”
A les 8 del vespre, a Cal Ferrer de la Plaça.
Per a més informació o comentaris: 626 09 15 34
/ icampeny@hotmail.com (Ivona).
DIVENDRES, 9 DE MAIG
INSCRIPCIONS A LES COLÒNIES
D’ESTIU DEL CESE
Inscripció per a les colònies d’estiu als arcs Sta.
Pau. Pròximament tindreu més informació sobre
com fer les inscripcions. Organitzades pel Centre
d’Esplai Sant Esteve.
DISSABTE, 10 DE MAIG
SORTIDA GEGANTERA A SANT JULIÀ
DE VILATORTA
Cercavila amb 30 colles. Plantada a les 4 i inici de
la cercavila a 2/4 de 6. Organitzada per la Colla
Gegantera de Caldes de Malavella.
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Mini femení, a 2/4 d’1: EEM Caldes – CB Verges B.
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví B, a les 11: UE Caldes - Lloret CF C
Juvenil, a les 4: UE Caldes – Hostalric At C
DIUMENGE, 11 DE MAIG
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de
Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’exposició del jaciment del Camp dels Ninots.
DINAMITZACIÓ DE LA FIRAMERCAT: PASSEJADES AMB PONIS
D’11 a 2, a la pineda del Parc de la Sardana. Preu
per passejada: 2€. Organitzada pel Centre
Eqüestre Malavella.
ESPORTS
CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior femení, a 2/4 d’11: CE Caldes – Besalú
Júnior femení, a les 12: CE Caldes – FD Cassanenc

5a FESTA DE LA MALAVELLA
DIVENDRES, 25 D’ABRIL
XERRADA SOBRE TOPÒNIMS DE
“MALAVELLA”: ELS MALAVELLA DEL
SUD DE FRANÇA
A les 7, al Hall de Cal Ferrer de la Plaça. A càrrec de
l’historiador Marcel Vila i Domènech.
PRESENTACIÓ DEL MATERIAL DE
MARXANDATGE DE LA MALAVELLA
A 2/4 de 8, al Hall de Cal Ferrer de la Plaça.
PREGÓ I ACTUACIONS MUSICALS
A les 9, a la plaça de l’Ajuntament Nou. Pregó a càrrec de la Malavella d’Honor, la il·lustradora Pilarín
Bayés. Entrega de d’obsequis als caldencs; la Malavella d’Or i en Maurici de l’any. Actuació
musical a càrrec del SEMC (professors i alumnes).
DISSABTE 26 D’ABRIL
LA MALAVELLA VA A L’ESCOLA
A les 11, al Casino Municipal. Entrega de premis
del concurs “La Malavella ha tornat a
Caldes”, a càrrec de la subcomissió “La Malavella
va a l’escola” i exposició dels treballs.
- A 2/4 de 12, contes amb la tècnica de Kamishibai: “Sopa de pedres” i “Bruixa de la Malavella”,
amb Anna Caillabet.
JOCS DE CUCANYA “L’ANIVERSARI
D’EN MAURICI”
A les 12, a la Rambla d’en Rufí. Nens i nenes, pares,
mares, avis i àvies. Amb la col·laboració del Centre
d’Esplai Sant Esteve.
MERCAT ESOTÈRIC
De 4 a 1 de la matinada, a la Plaça de l’Ajuntament
Nou, Pl. Cruïlles, C. Vall·llobera, Pl. de Sant Grau,
C. Sant Grau, C. Llibertat. Espai d’intercanvi de
saviesa popular barrejada amb màgia, encanteris i
totes formes de coneixement d’allò desconegut
que apassiona. Animació teatral i musical de
carrer. Veniu i descobriu-hi parades tarotistes,
productes esotèrics, artesania, bijuteria
i alimentació.
Activitats del mercat
Calderí dels bons desitjos
De 4 a 8, a l’Oficina de Turisme. Un calder on dipositar tots els vostres desitjos, al voltant del qual
les bruixes caldenques, a l’hora del ball de bruixes i
dimonis, faran danses i conjurs per a què es puguin
acabar realitzant.
Mostra d’oficis antics
De 4 a i de la matinada. Elaboració d’espelmes amb
cera d’abella i canyes de riu, el ferrer, la fossa de
metalls i la trementinaire.
Carpa de la Saviesa Oculta
A la plaça Cruïlles
De 4 a 6: Taller d’herbes remeieres a càrrec de la Dietètica de Caldes (Núria Arrufat), Paulí
Boada i Dolors Taverner.
A les 7: Taller de rituals (amulets, espelmes,...)
a càrrec dels Bruixots dels Pirineus.
A 2/4 d’11: Taller d’interpretació dels
somnis a càrrec dels Bruixots dels Pirineus.
XOCOLATADA POPULAR GRATUÏTA
A 1/4 de 5, a la Placeta de la Casa Rosa (c/ Sant
Grau). Amb la col·laboració de l’Associació de gent
de la tercera edat de la Casa Rosa.
CERCAVILA-XARANGA
A les 5, sortida des del local de la Colla Gegantera (Pl. Cruïlles). Itinerari: c/ Vall·llobera, c/Girona,

c/ salvador Espriu i Plaça Amical Mathausen. Amb
la col·laboració: Colla gegantera i grallers escaldats
DANSA DE LA MALAVELLA
A 2/4 de 6, a la plaça Amical de Mathausen. Espectacle
inspirat en la Llegenda de la Malavella on participen
més de cent persones del poble (adults i nens) amb
els gegantons Malavella i Maurici i la música en directe
dels grallers i tabalers de la Colla Gegantera de Caldes. Al final es balla la Dansa de l’Alliberació.
Si vols afegir-te a aquesta dansa final, aquí us ensenyem les passes: http://www.youtube.com/
watch?v=xcDzj-YSumE
CERCAVILA-XARANGA
Entre les 6 i 1/4 de 7, des de la Plaça Amical de
Mathausen. Itinerari: c/ Cerdanya, c/ Solell, c/ Plaça
Petita i Mercat esotèric (cantonada c/ Llibertat- c/
Sant Grau). Amb la col·laboració: Colla gegantera i
grallers escaldats.
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BALL DE L’HEREU RIERA
A 1/4 de 8, a la Plaça Ajuntament Nou. Amb la col·
laboració del Grup de Ball de l’Hereu Riera.
BALL DE BRUIXES I DIMONIS (RUA I
ESPECTACLE)
A 2/4 de 9, des el Camí ral de Santa Coloma. Itinerari: c/ Vall·llobera, ctra. Llagostera, c/ Reramuralla,
c/ Plaça Petita, c/ Major, c/ Termes Romanes i Plaça de l’Aigua (espai on es farà l’espectacle). Dansa
de bruixes i diables, foc i conjurs on es cremarà el
Calderí dels Desitjos per a què tots ells es facin
realitat. Amb la col·laboració: bruixes majores de
Caldes i el seu seguici de diables
SOPAR DE GRAELLES I CALDERS
Servei continuat ininterromput d’1/4 de 10 a 2/4
d’11. Es retorna al Caldes de l’edat mitjana amb un
sopar medieval. Preu 13 €. Aforament limitat.Venda
de tiquets al Pub Tèrmic. Ho organitza la Societat
Gastronòmica de Caldes de Malavella.
Menú: - Carn a la brasa (pollastre, botifarra, costelló de porc...), patates al caliu, poció d’escaldabecs
(sopa picant de Transilvània), gat de la Malavella (conill
a l’ajillo), colzes d’en Maurici (garrons de porc guisats)
bou marejat (cuixa de vedella a l’ast), menuts, ronyons,
tripa-i-pota... i fins a 14 plats diferents!
Postres de la Mala... llet (flam de formatge amb
maduixes).
Font de vi a dojo, aigua i pa.
De regal, la cassola de fang commemorativa!
CONCERT DE MÚSICA MEDIEVAL I
TALLER DE DANSES MEDIEVALS
A les 10, a la plaça de l’Ajuntament (vell). A càrrec
del grup Xarop de Canya. A la mitja part, entrega
de premis dels concursos d’aparadors i
façanes a càrrec de l’Associació de comerç i Serveis de Caldes de Malavella.
DIUMENGE 27 D’ABRIL
EXCURSIÓ: RETORN DE “LA
MALAVELLA” ALS ORÍGENS
A 1/4 de 10, des de la Plaça de l’Església. Excursió
que acompanya la gegantona “La Malavella” fins al
puig de Sant Maurici. Itinerari de 3km. A l’arribada,
explicació arqueològica de les restes del Castell de
la Malavella, la llegenda i el Caldes medieval (a càrrec de Sergi Mir). S’obrirà l’ermita de Sant Maurici.
(Tiquets d’esmorzar en el mateix punt de sortida
2€). Ho organitzen el Club Excursionista de Caldes
i la Colla Gegantera de Caldes de Malavella.

www.caldesdemalavella.cat

twitter.com/AjCMalavella
facebook.com/AjCaldesMalavella

Serveis i adreces d’interès
OFICINES MUNICIPALS 972 47 00 05
Fax 972 47 05 25 . Carrer Vall-llobera, s/n
ajuntament@caldesdemalavella.cat
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 2 i dissabtes de 9 a 1.
OBRES I SERVEIS
Horari: de dilluns a divendres de 12 a 2. Industrials i població.
POLICIA LOCAL Urgències: 619 70 45 46
Comissaria: 972470902 policialocal@caldesdemalavella.cat
JUTJAT DE PAU 972 47 02 25
Casa Rosa. Carrer de Sant Grau, núm 19. Dimarts i dijous, de 10 a 1
REGISTRE CIVIL A les oficines municipals
CAP 972 47 01 09 Ctra. Llagostera, 4
URGÈNCIES (CAP Cassà) 972 46 38 82
AMBULÀNCIES 972 41 00 10 / 061
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 972 47 04 04
C.Vall·llobera, 4. Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 2.
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
solc@caldesdemalavella.cat
Servei amb cita prèvia
Tel: 972 48 01 03 (cada dia excepte dimecres)
Te: 972 48 02 66 (dimecres)
CALDES FM 107.9 972 47 13 09. Casa Rosa.
BIBLIOTECA MUNICIPAL 972 47 23 50
MATINS: de dimarts a divendres, de 2/4 d’11 a 2
TARDES: de dilluns a divendres, de 4 a 9.
DISSABTES: de 10 a 2.
TEATRE – CINEMA MUNICIPAL Carrer Jacint Verdaguer
SERVEI DE RECAPTACIÓ 972472009. Casa Rosa.
Els dimarts, de 9 a 2. Fora d’aquest horari, és possible l’atenció de
les següents maneres:
Atenció presencial a l’oficina central del Passeig Sant Salvador,
núm. 19, de Santa Coloma de Farners
Atenció telefònica al telèfon 902 010 027
Atenció telemàtica a la Carpeta Ciutadana (www.selvacarpeta.cat)
Per qualsevol dubte o informació, podeu trucar també a
l’Ajuntament de Caldes (972 47 00 05).
ESPAI JOVE CA LA ROMANA 972 48 02 66
Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n
calaromana@caldesdemalavella.cat
OFICINA DE TURISME 972 48 01 03 C.Vall·llobera, s/n
turisme@caldesdemalavella.cat
Horaris: De dilluns a diumenge, de 10 a 2. El dissabte, també de 3 a 6.

www.caldesdemalavella.cat

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

Acció de govern i notícies de Caldes
VENDA DE LA PARCEL·LA DEL GOLF
L’Ajuntament ja té comprador, pendent això sí del
pagament final, de la parcel·la municipal situada en
el camp de golf. El preu de partida era de 1.261.000
€ però Ilnar 5000 SL va fer una oferta superior amb
1.508.000 €, per sobre dels 1.313.528 € de l’altra
proposta, la del PGA Golf de Catalunya. La venda de
la parcel·la permetrà tirar endavant tres projectes de
gran importància com són la compra de Sant Maurici,
l’adequació del camp de futbol i de les pistes d’atletisme
i la urbanització dels terrenys on es construirà l’institut.
LA COBERTA DE FRANCIAC, A LICITACIÓ
L’Ajuntament ha posat a licitació la construcció de la
coberta de la pista poliesportiva de Franciac, al costat de
les antigues escoles. L’obra pretén resguardar les pistes
de la pluja però alhora s’ha procurat reduir l’impacte
ambiental i que no tapi la visió ni del campanar ni de
les mateixes escoles. El preu de partida de les obres és
de 198.169,26 €, IVA inclòs i l’actuació compta amb el
finançament de 60.000 € del Pla Únic d’Obres i Serveis
(PUOSC).

ES POSA A LICITACIÓ L’ÚLTIMA FASE DE LES
TERMES ROMANES
L’Ajuntament ha posat a licitació la segona part de
l’última fase de protecció i condicionament de les
Termes Romanes. Després de la instal·lació de passeres
i baranes metàl·liques (foto), la següent intervenció
serà fer la il·luminació i els acabats de fusta. L’actuació
està pressupostada en 79.994,02 € + IVA.

A EXPOSICIÓ PÚBLICA EL PROJECTE PER FER
UN APARCAMENT D’AUTOCARAVANES
L’Ajuntament ha posat a exposició pública el
projecte per fer cinc aparcaments d’autocaravanes
al carrer der Solell, a la pineda que hi ha més amunt
del Parc de la Sardana. La zona estarà equipada
amb punts de llum i electricitat, amb un col·lector
d’aigües residuals, amb il·luminació i amb taules
i bancs de fusta. El pressupost de l’aparcament
és de 20.000 €. Aquesta acció està encaminada a
atraure les visites d’autocaravanistes, que valoren
aquest tipus de serveis, i és una mesura més per
potenciar Caldes com a destí turístic. A la foto podeu
veure la zona on es farà l’esmentat aparcament.

MILLORES DEL CARRER PLA I DENIEL DES
DE LA CARRETERA DE LLAGOSTERA
En el BIM de febrer us explicàvem el projecte que
començarà enguany per reformar la carretera de
Llagostera. Dins d’aquesta actuació es preveu també
adequar l’accés al carrer Pla i Deniel des de la carretera.
Concretament, es pavimentarà tot el tram fins a les
Termes Romanes per donar una millor imatge de tot
l’entorn.S’enderrocarà la placeta que hi ha ara actualment
a l’esquerra de la rampa, la qual cosa permetrà construirhi unes escales i una rampa d’accés per a persones amb
problemes de mobilitat. D’aquesta manera es realçarà la
imatge de la cúpula de Sant Grau, que serà més visible.
Per últim, amb la intenció de recuperar el patrimoni
històric, es tornaran a col·locar, a l’esquerra de la rampa
i de forma testimonial, els antics safaretjos que hi havia
a la dreta del pas i que en el seu moment es van retirar
per instal·lar-hi un transformador elèctric.

domiciliària puntual o bé de seguiment als caldencs
més necessitats. Està adreçat a persones grans o
discapacitades, sense xarxa familiar, que no es poden
valdre per sí soles i que no es poden beneficiar de
la llei de dependència. També hi poden recórrer
els menors en risc que necessiten una assistència
i atenció específica o altres casos que a criteri
professional es puguin considerar.
Poden fer ús del servei tots els caldencs empadronats
que compleixin els requisits establerts. La via d’accés
al servei és a través de Serveis Socials, que estan
coordinats amb altres serveis municipals que poden
detectar situacions de risc, com el CAP, la Policia
Local o les escoles.
L’Ajuntament assumeix els costos del servei amb la
contractació, a través de l’empresa Assigna’m, d’una
treballadora d’atenció domicilària.
L’AJUNTAMENT ESTRENA NOU WEB I
XARXES SOCIALS
L’Ajuntament de Caldes de Malavella té des de fa
uns dies una nova aparença, estructura i ofereix
nous serveis. El més destacat és la possibilitat de
realitzar gestions en línia, rebre notificacions de
gestions administratives o consultar l’històric dels
tràmits administratius realitzats. Hi podeu veure tota
la informació del consistori, del municipi i també hi
destaca el web de turisme, que vol ser un element
dinamitzador de l’activitat turística.
Per altra banda, podeu també consultar el perfil de
Twitter i la pàgina de Facebook de l’Ajuntament en els
quals podeu estar puntualment al cas de les últimes
novetats del consistori i de Caldes de Malavella. Us
animem a participar-hi i a seguir-nos!
Web: www.caldesdemalavella.cat
twitter.com/AjCMalavella
facebook.com/AjCaldesMalavella

CANVI D’ENLLUMENAT A LA PRIMERA FASE
DE CAN CARBONELL
En els últim dies s’està acabant el canvi d’il·luminació
de la primera fase de Can Carbonell. El nou enllumenat
és més eficient i suposarà un estalvi energètic i
econòmic important. Per altra banda, s’ha instal·lat un
plafó emmarcat i il·luminat a la mateixa fase del veïnat
que permetrà penjar-hi informació d’interès municipal.
COMENÇA L’AMPLIACIÓ DE LA NOVA LÍNIA
DE SUBMINISTRAMENT A LA ZONA ESPORTIVA
El 8 d’abril han començat les obres d’ampliació de la
instal·lació elèctrica del pavelló polivalent, de les pistes
de tennis i de la piscina municipal. El preu de sortida és de
23.568,41 € i l’actuació servirà per dotar més potència
i evitar que la llum salti en moments de consum punta.
ACTUACIONS DE MILLORA A LA VIA URBANA
La Brigada Municipal està fent repintats de línies
blanques, grogues i passos de zebra en diferents zones
del nucli del municipi que amb el pas del temps havien
quedat despintats. Per altra banda, s’està arranjant la
illeta que hi ha entre el carrer de Ponent i l’Avinguda
Dr. Furest per habilitar-la com a zona verda.
L’AJUNTAMENT OFEREIX UN NOU
SERVEI DE TREBALLADORA D’ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA
L’Ajuntament ofereix un nou servei d’atenció

EL CONSISTORI NETEJARÀ LES FRANGES
PERIMETRALS D’URBANITZACIONS
L’Ajuntament ha posat a licitació, amb un preu
de partida de 35.000 €, les tasques de neteja
de les franges perimetrals de diversos veïnats i
urbanitzacions. Concretament, s’actuarà a Aigües
Bones, Can Carbonell, Can Solà Gros I i II i el Tourist
Club. Les accions a fer seran retirar la vegetació
seca, desbrossar el sotabosc, estassar matolls i
podar branques baixes d’arbres. D’aquesta manera
es completa la neteja feta l’any passat, quan es va
intervenir en el Llac del Cigne i a Malavella Park.
També s’actuarà en altres zones del municipi com el
cementiri, la pineda de Can Sala, els edificis del Butà, el
camí d’Aigües Bones, el Parc de les Moleres, entre altres.
La proximitat de l’estiu i, com a conseqüència,
l’augment del risc d’incendis, obliga per llei a mantenir
netes les zones verdes pròximes als edificis de veïnats
i urbanitzacions amb una amplada de 25 metres.

CALDES DE MALAVELLA APOSTA PER UN
MERCAT ECOLÒGIC
L’Ajuntament de Caldes de Malavella conjuntament
amb l’Ajuntament de Riudellots de la Selva i fruit de les
conversacions amb la Fundació Emys de Riudarenes,
engegaran el Mercat ecològic de la Selva. A Caldes
tindrà lloc cada primer i tercer diumenge de mes al Pati
de Cal Ferrer de la Plaça en el marc de la fira-mercat
dels diumenges.Aquest mercat pretén ser un referent a
la zona de compra de producte ecològic i de proximitat.
Està previst que s’hi organitzin tallers i xerrades per
tal de conscienciar a la
població dels beneficis
que aporta el producte
ecològic. La inauguració
del Mercat ecològic de
la Selva a Caldes tindrà
lloc el proper diumenge
4 de maig a Cal Ferrer de
la Plaça.
DEMANDA PERQUÈ ADIF FACI EL PAS
SOTERRAT A L’ESTACIÓ DE CALDES
L’Ajuntament ha fet una petició a ADIF que acceleri
l’execució del projecte del pas soterrat per canviar
d’andanes a l’estació de Caldes de Malavella. L’empresa
va estar fent aquest tipus d’actuacions en diverses
estacions de tren però arran de la crisi es van aturar
els nous projectes. El Consistori demana la construcció
del pas soterrat pel riscos que aixo suposaria i reforça
els arguments adduint al gran nombre de passatgers
que passen per Caldes al llarg de l’any.
PRESENTACIÓ DE LA RUTA DE L’ARDENYA
El 21 de març passat es va presentar a Caldes la Ruta
de l’Ardenya, un recoregut circular de 93 quilòmetres
que es pot recórrer per etapes i que passa per Caldes
de Malavella, Llagostera, Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu
de Guíxols, Lloret de Mar,Tossa de Mar i Vidreres.
Els Ajuntaments dels municipis, integrats en el
Consorci Ardenya – Cadiretes, han impulsat un
seguit d’accions per promoure-la com senyalitzar
camins, editar una guia de paper, fer un web (www.
ardenyacadiretes.cat) i una completa aplicació mòbil
(Natura Local) que guia el visitant i li dóna informació
sobre els punts per on passa.
LA BOTINETEJA RECULL 2 TONES DE RESIDUS
La 17a Botineteja 2014 va recollir el diumenge
30 de març 2.000 kg de deixalles gràcies als 60
voluntaris que tot i la pluja van voltar per camins,
boscos i paratges de Caldes recollint tota mena
d’objectes abocats de forma incívica (runa, fustes,
plàstics, ampolles, llaunes, mobiliari, etc.). Al migdia,
una botifarrada va servir per recompensar l’esforç i
dedicació dels participants.
L’activitat ha estat organitzada, com cada any, pel
Club Excursionista de Caldes amb la col·laboració de
l’Ajuntament, que volen la implicació dels participants
i dels col·laboradors: Construccions Barceló Jordà
S.L., Construccions, tanques i jardins Jaume Quintana,
i Nora Serveis Mediambientals de la Selva.

3a FIRA DE LA TERRA
El 23 de març es va celebrar la 3a Fira de la Terra,
amb una bona afluència de públic. El Mercat del vi
i el formatge i altres productes d’artesania va tenir
força visitants i vendes i les activitats programades
van tenir una bona assistència. Va ser sobretot el dia
dels animals, que van poder rebre la benedicció o que
van desfilar tot el dia per Caldes. Sobretot els cavalls,
amb una desfilada pel municipi, i els gossos, a través
de totes les activitats programades dins el Canicaldes
(el canicròs, la desfilada canina, la gimcana canina,
exhibicions de gossos de rescat, l’agility i una mostra
de fundacions i protectores d’animals. Els restaurants
caldencs van oferir menús temàtics de la Terra.
BON BALANÇ DE LES JORNADES
MUSICALS DEL SEMC
Les Jornades musicals organitzades per L’Escola de
Música de Caldes de Malavella (SEMC) entre el 9 i
el 16 de març es van cloure amb un bon balanç ja
que totes les activitats van gaudir d’una nombrosa
participació. El concert d’obertura del cicle a càrrec
de les Geriona, i el de tancament, a càrrec d’ Indira
Ferrer – Morató i el caldenc Antoni Mas, va anar
acompanyat entremig de tallers musicals i concerts,
la majoria dels quals a càrrec d’alumnes de l’Escola de
Música. Tots els actes van ser gratuïts amb l’objectiu
de fomentar l’interès per la música.
JA TENIM LA MALAVELLA AQUÍ!
La Festa de la Malavella ja està a punt d’arribar
amb novetats i millores respecte anys anteriors. La
Comissió de la Malavella ha treballat intensament
amb l’Ajuntament per tal de repetir els èxits de
convocatòria d’edicions anteriors. Us emplacem a
consultar els programes i l’agenda d’aquest BIM.

Els plens
El Ple Municipal ha donat compte de la liquidació del pressupost de l’any 2013 que presenta un
superàvit de prop de 900.000 € -sumant els dos últims exercicis- i un rati d’endeutament d’un 38%. A
partir de les dades presentades, es dóna constància
que l’Ajuntament de Caldes de Malavella compleix
l’objectiu d’estabilitat pressupostària que reclama el
govern espanyol.
El Ple Municipal ha donat compte de l’informe de
morositat del 4t trimestre de 2013 que contempla
que, de les 962 factures presentades, per un import
de 980.198,39 €, se n’han pagat dins del termini legal, 954 (un 96,49%), amb una mitjana del termini de
pagament de 28 dies. Les 8 factures pendents, per
un import de 34.408,04 €, no s’han pagat per no
conformitat tècnica.
El Ple Municipal ha donat compte del Pla de Tresoreria.
El Ple Municipal ha aprovat el nomenament del
Jutge de Pau substitut, figura que estava vacant des
del 10 de setembre de 2013. El nou Jutge de Pau
substitut serà l’únic candidat que s’hi va presentar,
José Antonio Amaya Gurt.
El Ple Municipal ha aprovat inicialment i per unanimitat el projecte d’urbanització d’un tram de la
carretera de Llagostera i d’adequació del carrer Pla i
Deniel. Té un pressupost de 810.749,20 € i gaudeix
d’una subvenció de 300.000 € del PUOSC (Pla Únic
d’Obres i Serveis) i estarà a exposició pública durant

XERRADA SOBRE CONSELLS DE
SEGURETAT PER GENT GRAN
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local van fer
conjuntament el dimecres 2 d’abril passat una xerrada
informativa
explicant consells
de
seguretat
específics per a la
gent gran. L’acte
va tenir molt bona
acollida com es pot
apreciar en la foto.
RECORDATORI DE NETEJA DE LES PARCEL·LES
Recordem als propietaris de parcel·les l’obligació
de mantenir-les netes amb l’objectiu de prevenir
possibles incendis. En casos d’incompliment,
l’Ajuntament es reserva la possibilitat de fer neteges
d’ofici en punts especialment delicats i de passar
factura posteriorment als propietaris.
CRIDA ALS ESTABLIMENTS PERQUÈ POSIN
CENDRERS
Fem una petició als establiments, sobretot bars,
perquè posin cendrers als exteriors de manera que
els clients que fumin a fora no llencin les burilles de
les cigarretes al terra.
ESTAT DE L’AIGUA
Les últimes analítiques de març indiquen que l’aigua
és apta per al consum de boca al nucli, Llac del
Cigne, Can Solà Gros I i II, Aigües Bones i Can
Carbonell. Per altra banda, la concentració de
nitrats per sobre del límit permès a la xarxa del
Tourist Club fa que l’aigua es consideri no apta
en aquesta urbanització.

Ple municipal ordinari de 31 de
març de 2014
30 dies a partir de la seva publicació.
El Ple Municipal ha rebutjat la proposta de la PIC i
d’ICV-EUiA de fer una consulta popular per decidir
la destinació dels 1.508.000 € que l’Ajuntament obtindrà per la venda de la finca de propietat municipal
de 10.500 m2 situada al camp de golf de la PGA. Ho
ha fet amb els 5 vots favorables de la PIC i ICV-EUiA,
els 7 contraris de CiU (5), del PSC (1) i del PP (1) i
l’abstenció d’ERC-AM.
El Ple Municipal ha aprovat la creació de la Comissió del Tricentenari de Caldes de Malavella que
commemorarà els 300 anys de la caiguda de la ciutat
de Barcelona en el marc de la Guerra de Successió.
Ho ha fet amb els 11 vots favorables de CiU (5), de
la PIC (4), d’ICV-EUiA (1) i d’ERC (1) i els 2 vots en
contra del PP (1) i del PSC (1).
El Ple Municipal ha donat suport, a instància
d’ERC-AM, al referèndum sobre la independència de
Catalunya que es preveu per al 9 de novembre de
2014. Ho ha fet amb els 10 vots favorables de CiU
(5), de la PIC (4) i ERC-AM (1) i els 3 vots contraris
d’ICV-EUiA, del PP i del PSC.
El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat la moció d’ERC-AM per impulsar la reactivació del locals
comercials buits mitjançant la masoveria comercial i
industrial i altres programes de suport que fomentin,
per una banda, la dinamització dels locals comercials
buits i, per l’altra, oferir oportunitats avantatjoses i
incentius als emprenedors.

Els partits opinen
La situació econòmica de l’Ajuntament de Caldes de Malavella és envejable. Per una banda, la mitjana de pagament de factures als proveïdors és de 28 dies. Per altra banda, el rati d’endeutament
és d’un 38%, un dels més baixos dels municipis de les comarques gironines. Aquest
bon estat dels comptes i els ingressos fruit de la venda de la parcel·la del camp de golf permetran afrontar els
diversos projectes previstos i plantejar-ne de nous en un futur. Gràcies a la bona gestió econòmica preveiem
tirar endavant actuacions de gran importància per al municipi com la compra de Sant Maurici, la reforma del camp de futbol i les pistes d’atletisme, la urbanització dels terrenys de l’institut i la reforma del tram
central de la carretera de Llagostera, entre altres. Fer totes aquestes actuacions en plena època de
crisi no fa més que demostrar que l’equip de govern fa les coses ben fetes.

Participació ciutadana
La venda d’un parcel·la de patrimoni municipal situada al Golf per tirar endavant una sèrie d’inversions
és un fet excepcional.Tant la PIC com la resta de l’oposició hem reclamat que en un cas així es busqui
l’acord més ampli possible, pensant projectes que satisfacin a una gran majoria dels caldencs. En canvi, l’equip
de govern CiU-PSC i el PP, ha decidit precipitadament destinar els diners (1,5 milions) a tres inversions (els
terrenys de l’Institut, Sant Maurici i el camp de futbol) que estan totes en fase d’avantprojecte i, per tant, no
estan clars ni el seu abast ni el seu cost. Sense estar en contra d’aquests projectes, la proposta de la PIC, amb
el suport de ICV-EUiA, era que, donada la importància i l’excepcionalitat del tema, els ciutadans de Caldes
prioritzessin, a través d’un procés participatiu i amb propostes clares, a quines inversions cal dedicar aquesta
quantitat tan important de diners. Malauradament no s’ha aprovat. www.picaldes.com

Si es confirma, la parcel·la del Golf serà venuda per 1.508.000 €, aproximadament.
Aquests diners provenen de la venda de patrimoni de tots els caldencs i coincidim
amb un altre grup en què se’ls n’hauria de consultar el destí.Volem unes inversions per a tots i tenint en compte la seva procedència, s’hauria de pal·liar el problema de l’habitatge de les famílies que l’han perdut o estan a
punt de fer-ho. En aquests moments la societat catalana està ficada en una infinitat de reivindicacions en contra
de les imposicions dictatorials de les cuines del diable a Madrid i Barcelona. Però ningú no parla clar del nostre
futur. Aquells que no han sabut gestionar una autonomia, venent part del seu patrimoni i negant drets adquirits
als catalans, ara es limiten a vendre fum. Nosaltres apostem pel dret a decidir, la resta ens ho venen en envàs
opac i no veiem què hi ha a dins.

El Grup d’Esquerra ha presentat al darrer ple municipal una moció per impulsar i reactivar els
locals comercials buits mitjançant la masoveria comercial i industrial. L’objectiu és col·laborar
incentivant la creació de petites empreses i ajudar a generar llocs de treball. Des d’Esquerra
proposem crear un grup de treball, format per agents públics, socials i econòmics locals, que en el termini de
tres mesos estudiï la viabilitat de crear un programa integral per a impulsar aquest suport a l’emprenedoria i
la reactivació dels locals comercials. La crisi ha generat un increment de locals buits però el preu del lloguer
continua essent un obstacle per promoure la ubicació de noves activitats comercials. Per això proposem la
masoveria urbana, que es basa en una cessió d’un bé immoble on l’adjudicatari pot no trametre la totalitat de
l’aportació dinerària concreta com a lloguer però es realitza un equilibri econòmic a canvi de realitzar aportacions en espècie a través de l’adequació de l’espai.

D’aquest Ple Municipal lamentem diverses coses: lamentem que les prioritats de l’equip de govern i
de la resta de la oposició siguin: el finançament a festivitats del Tricentenari, la penjada de banderes
anticonstitucionals, les consultes il·legals, etc. abans de dedicar aquests esforços polítics i econòmics
a ajudar la gent més necessitada del municipi. Lamentem que la Generalitat obri una línia de crèdit
per a finançar els temes nacionalistes i després se’ns digui que no tenen eines per donar solucions a la misèria
i la pobresa a Catalunya. I que el nostre consistori hi doni suport. Lamentem també els malentesos que van
generar els comentaris d’una assistent al Ple sobre la Policia Local i, com que se’ns nombra, des del meu grup
municipal demanem disculpes a la Policia. I celebrem, que no tot seran lamentacions, que es porti a terme el
projecte que hem aprovat per unanimitat sobre la masoveria a Caldes.

Un dels punts de l’últim ple va ser la destinació dels ingressos obtinguts per la venda de la parcel·la del
camp de golf (1.508.000 €, 247.000 € més que el preu de sortida). En el Ple anterior ja s’havia decidit per
majoria que s’invertirien a comprar els terrenys on es construirà el nou institut, a adquirir Sant Maurici i a
dotar de gespa el camp de futbol, cosa que no es va fer en el seu dia per l’obstinació de l’anterior govern de treure
aquest camp a la perifèria del poble. En aquesta última partida també s’inclouen les pistes d’atletisme. A petició de
dos partits polítics a l’oposició, es va tornar a incloure aquest punt en l’ordre del dia i el resultat va ser el mateix que
en el ple anterior.També es va aprovar per unanimitat el projecte de remodelació de la carretera de Llagostera. Un
magnífic projecte que donarà qualitat i servei al nostre poble.

