
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. 

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

www.caldesdemalavella.catServeis i adreces d’interès
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AGENDA
Del 15 de maig al 15 de juny de 2014

Butlletí d’informació municipal de Caldes de Malavella

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

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

MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA: El 
primer i tercer diumenge de mes, de 10 a 2. Al 
pati de Cal Ferrer de la Plaça.

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).

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. 

TALLER D’HORT ECOLÒGIC
Aprèn a cultivar els nostres aliments de manera 
econòmica i saludable. Es faran 2 grups en ho-
rari de 2/4 de 10 a 2/4 de 12: Dilluns, del 19 de 
maig al 23 de juny o dijous, del 22 de maig al 26 
de juny. El curs es farà sobre terreny en ubicació 
a concretar. Inscripcions fins el divendres 16 de 
maig a Ca la Romana, Serveis  Socials i Oficina de 
Turisme. Ho organitza la Fundació Emys amb la  
col·laboració de l’Ajuntament de Caldes de Mala-
vella i el Consorci de Benestar Social de la Selva.

INICI DE LA TEMPORADA DE LA 
PISCINA
PERÍODE: del 14 de juny al 31 d’agost
HORARIS: De dilluns a divendres, d’11 a 8. Els 
dissabtes, diumenges i festius, de 2/4 d’11 a 8.
PREUS: de 0 a 2 anys, gratuït. 
De dilluns a divendres: Fins a 16 anys i pen-
sionistes: 3,50 €. Adults: 6,25 €
Dissabtes, diumenges i festius: Fins a 
16 anys i pensionistes: 5,50 €. Adults: 7,50 €
Abonaments de temporada (empadro-
nats o residents): Fins a 16 anys i pensi-
onistes: 35,50 €. Adults: 63 €.
Abonaments familiars (empadronats o re-
sidents): Dos primers membres: 54,90 €. Per ca-
dascun dels altres membres: + 14,50 €.
BANY NOCTURN: 28 de juny i 19 de juliol, 
de 2/4 de 10 a les 12 de la nit.
NATACIÓ LLIURE: A partir de 16 anys. Al 
migdia, d’1 a 2. A les tardes, de 6 a 7.
Més informació i inscripcions a la recepció de la 
Piscina Municipal a partir de l’obertura. 
Organitzat per l’Ajuntament de Caldes de Mala-
vella i gestionat per SportGest.

CALENDARI DEL PROCÉS D’INS-
CRIPCIÓ A LA LLAR D’INFANTS 
CURS 2014 - 15
- Presentació de sol·licituds: Del 5 al 16 de maig, 
tots dos inclosos. 
- Barem: del 19 al 22 de maig, tots dos inclosos.
- Llistes amb barem: 27 de maig.
- Reclamacions: del 28 al 30 de maig.
- Resolució de reclamacions: 3 de juny
- Llistes d’admesos: 5 de juny
- Matriculació: del 10 al 13 de juny, tots dos 
inclosos. 

ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE 
ESTIU 2014
L’Ajuntament de Caldes us proposa per aquest es-
tiu fins a 4 activitats esportives i de lleure que con-
formen una àmplia oferta per als petits caldencs 
des d’1 a 12 anys:

ESTADES ESPORTIVES: Nens/es de Primà-
ria (2002-2007). Del 30 de juny a l’1 d’agost a la 
zona esportiva municipal. Pràctica d’esports di-
versos, jocs, activitats aquàtiques, orientació amb 
brúixola, sortides a la platja per practicar esports 
aquàtics, jocs de nit... 
MATINS DE JOCS: nens/es d’infantil i primària 
(2002-2010). Del 25 de juny al 5 de setembre a la 
zona esportiva municipal. Jocs, activitats preespor-
tives, tallers, psicomotricitat, danses, piscina diària 
o remullada, gimcanes i sortides per l’entorn.
CASALET D’ESTIU: Nens/es nascuts el 
2011/12. Del 16 de juliol al 29 d’agost a la Llar 
d’Infants Ninots. Continuïtat del que es fa a la Llar 
d’Infants durant el curs escolar.
CURSET DE NATACIÓ: Nens/es nascuts 
entre el 2002 i el 2011. De l’1 al 31 de juliol, a la 
piscina municipal.

Reunió informativa prèvia: dimecres, 4 de maig, a 
les 8 a la sala de reunions del pavelló 
Inscripcions: del 9 al 24 de maig a Cal Ferrer de la 
Plaça d’1/4 de 10 a 2/4 de 12 i de 6 a 9. Els dissab-
tes, de 10 a 1. 
Per a més informació:  629 325 484 / irene@
totoci.net.
Organitzat per l’Ajuntament de Caldes de Malave-
lla i gestionat per Tot Oci.

DIMECRES, 14 DE MAIG
DINAMITZACIÓ DEL PARC DE SALUT
A les 11 del matí, al Parc de Salut de les Moleres 
(carrer Reramuralla). Vine i participa a la sessió 
guiada d’exercici físic! Per a més informació, 972 
843 522. Organitzat per Dipsalut (Diputació de 
Girona) amb la col·laboració de la Generalitat i  el 
suport del Consell Comarcal de la Selva i l’Ajun-
tament de Caldes de Malavella.

DIJOUS, 15 DE MAIG
TEATRE LLEGIT
“No em toquis la flor”, a càrrec del Grup de 
teatre de l’Esplai. Obert a tothom. Organitzat per 
l’Esplai “La Caixa” de Caldes de Malavella.

DEL 16 AL 18 DE MAIG
COLÒNIES DE L’ESCOLA ESPORTIVA
Al Club Hernando Fierro de Pujarnol.

DISSABTE, 17 DE MAIG
VI FESTIVAL D’HUMOR TOCA RIURE
“Hotot”, a càrrec de Cascai Teatre. Al Teatre 
municipal, a les 10 de la nit. Preu: 10 € entrada an-
ticipada (a l’Oficina de Turisme, de dilluns a diumen-
ge, de 10 a 2 i els dissabtes, de 3 a 6. Podeu trucar 
al 972 48 01 03 i encarregar-les). 12 € a taquilla 
(des de 2 hores abans de la funció). Organitzat per 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella, amb el suport 
de la Diputació de Girona i del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya.

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví A, a les 11: UE Caldes – Fornells UE B
Cadet, a les 4: UE Caldes – Sant Gregori AE

DIUMENGE, 18 DE MAIG
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de 
Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’expo-
sició del jaciment del Camp dels Ninots.

MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA
El primer i tercer diumenge de mes, de 10 a 2. Al 
pati de Cal Ferrer de la Plaça.

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Tercera catalana, a 2/4 de 12: UE Caldes – Banyoles CE B
 
BICICLETADA 
De Girona a la Gola del Ter. Sortida en 
autobús. Data límit per apuntar-s’hi, 11 de maig. 
Places limitades.

DIVENDRES, 23 DE MAIG
CLUB DE LECTURA
A 2/4 de 8 del vespre, trobada del grup de 
lectura a la biblioteca per comentar l’obra del 
poeta grec Iannis Ritsos “Helena” (traduc-
ció Joan Casas).

A les 10, Representació de l’obra “Helena” al 
Teatre Municipal
Forma part de la representació el curtmetratge 
dirigit per Bernat Mestres gravat a Can Sala, a 
Caldes de Malavella, on hi actuen molts veïns de 
poble. Es poden comprar entrades anticipades a 
la biblioteca.

Les entrades costen 8 € anticipades (a la bibli-
oteca) i 10 € a taquilla. 

A 2/4 d’11, Sopar literari. A la biblioteca, 
amb l’equip de l’obra Helena i els membres del 
Club de lectura. Cal confirmar-ne l’assistència 
abans del dilluns 19 de maig.

DISSABTE, 24 DE MAIG
TROBADA GEGANTERA
A Vaquerisses. Amb la presència de la Colla Ge-
gantera de Caldes de Malavella.

DIUMENGE, 25 DE MAIG
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de 
Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’expo-
sició del jaciment del Camp dels Ninots. 

CONCERT DE GUITARRA CLÀSSICA
A les 6, al Teatre-cinema municipal. A càrrec de 
Luís Rodríguez Rossell, guitarrista argen-
tí resident a Alemanya interpreta Bach, Scarlatti, 
Sor, Granados, Albeniz, Tàrrega... Preu: 5 €. Ho 
organitza Luís Rodríguez amb el suport de l’Ajun-
tament de Caldes de Malavella.

DILLUNS, 26 DE MAIG
PLE MUNICIPAL
A les 8, a la sala de sessions, a la Casa Rosa

DIMECRES, 28 DE MAIG
DINAMITZACIÓ DEL PARC DE SALUT
A les 11 del matí, al Parc de Salut de les Moleres 
(carrer Reramuralla). Vine i participa a la sessió 
guiada d’exercici físic! Per a més informació, 972 
843 522. Organitzat per Dipsalut (Diputació de 
Girona) amb la col·laboració de la Generalitat i  el 
suport del Consell Comarcal de la Selva i l’Ajun-
tament de Caldes de Malavella.

DIVENDRES 30 DE MAIG
CLOENDA DE LA TEMPORADA 
2013/14 DEL CLUB ESPORTIU CALDES
A partir de 2/4 de 7 de la tarda.

ACTES SOBRE EL TRICENTENARI 
1714-2014
A les 8,  al Casino Municipal. Xerrada “Cata-
lunya 1700-1714, de la guerra interna-
cional al moment republicà”. A càrrec de 
Joaquim Nadal i Farreras, historiador i polític. 
Organitzat per l’Ajuntament de Caldes de Ma-
lavella.

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

DISSABTE, 31 DE MAIG
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Mini bàsquet masculí, a 2/4 d’1: EEM Caldes – Unió 
Girona groc

DIUMENGE, 1 DE JUNY
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de 
Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’exposi-
ció del jaciment del Camp dels Ninots. 

MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA
El primer i tercer diumenge de mes, de 10 a 2. Al 
pati de Cal Ferrer de la Plaça.

DINAMITZACIÓ DE LA FIRA-MERCAT: 
PASSEJADES AMB PONIS
D’11 a 2, a la pineda del Parc de la Sardana. Preu 
per passejada: 2€. Organitzada pel Cen-
tre Eqüestre Malavella.

TROBADA GEGANTERA
Vila Gegantera de les comarques gironines a Olot. 
Amb la presència de la Colla Gegantera de Caldes 
de Malavella.

CURSA D’ORIENTACIÓ
Per l’entorn del poble. Categories individual i fami-
liar. Preus econòmics. Animeu-vos a participar-hi! 
+ info: http://clubexcurscaldesmala.wix.
com/caldesorientacio. Organitzat pel Club 
Excursionista Caldes.

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Tercera catalana, a 2/4 de 12: UE Caldes – Hosto-
les UD

DIVENDRES, 6 DE JUNY
ACTES SOBRE EL TRICENTENARI 
1714-2014
A les 8, al Casino. Xerrada “Barcelona, el set-
ge de 1714”. A càrrec de Joaquim Torra i Pla, 
escriptor, editor i director del Born Centre Cultu-
ral de Barcelona. Organitzat per l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella.

XERRADA SOBRE COACHING I PNL
A les 7 de la tarda, al Casino. Activa el teu po-
tencial amb eines personals poderoses. Motivació i 
oferiment de diferents eines i recursos relacionats 
amb el Coaching i la PNL. A càrrec de  Sergi Bo-
nilla, màster Coach i màster en PNL. Organitzat 
per la Xarxa de Dones de Caldes de Malavella. 

DISSABTE, 7 DE JUNY
TEATRE MUSICAL 
“Cinderel·la” (Festival Simfònic). A les 6 
de la tarda, al Teatre municipal. L’escola municipal 
de música de Cassà, amb la col·laboració d’alum-
nes de l’escola de música de Caldes, dins el marc 
del Festival Simfònic, ens presenten l’obra cantada 
i teatralitzada del clàssic de Disney “La Ventafocs”.

TROBADA GEGANTERA
A Llagostera, a la tarda. Amb la presència de la Co-
lla Gegantera de Caldes de Malavella.

DIUMENGE, 8 DE JUNY
11a FIRA D’OPORTUNITATS
De 10 a 2, al Parc de la Sardana. Participants: per-
sones i entitats interessades en vendre, intercanvi-
ar i/o regalar objectes de la seva propietat. Preu: 
en forma d’algun producte de primera necessitat 
que es dipositarà obligatòriament a la parada de 

Càritas el mateix dia de la Fira. Informació i inscrip-
cions: Del dilluns 12 de maig al divendres 
6 de juny a les 2 de la tarda. Les inscripcions 
són obligatòries i es realitzaran mitjançant instància 
segons el model facilitat a l’Oficina de Turisme o bé a 
promocioeconomica@caldesdemalavella.
cat. Se’n repartiran programes a part.

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

DINAMITZACIÓ DE LA FIRA-MERCAT: 
PASSEJADES AMB PONIS
D’11 a 2, a la pineda del Parc de la Sardana. Preu 
per passejada: 2€. Organitzada pel Centre 
Eqüestre Malavella.

DIJOUS, 12 DE JUNY
CINEFÒRUM
“Un amigo para Frank”. Obert a tothom. 
Organitzat per l’Esplai “La Caixa” de Caldes de 
Malavella

DIVENDRES, 13 DE JUNY
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE #EN-
SOLFA I DE L’IPUNT TRICENTENARI
De 10 a 2 del migdia a la Biblioteca Municipal. El 
Servei de Biblioteques en col·laboració amb l’APE-
CAT (Ass. de Productors, Editors Fonogràfics i Vi-
deogràfics Catalans) ha organitzat una jornada de 
presentació de productores musicals catalanes o 
persones vinculades.
Durant la sessió es presentarà l’ipunt del Tricen-
tenari: una col·lecció de 12 punts de llibre inte-
ractius amb una mostra literària del 1714 fins a 
l’actualitat. 
A la tarda hi haurà una mostra musical (per concretar).

CLOENDA DEL CURS 2013/14  DE L’ES-
COLA ESPORTIVA
A partir de 2/4 de 7. 

DISSABTE 14 DE JUNY
ACTES SOBRE EL TRICENTENARI 
1714-2014
A les 12 del migdia, a la Biblioteca Municipal. “Els 
contes del 1714”, a càrrec d’Olga Cercós. Te-
atralitzem i reconstruïm la història. Viatgem 300 
anys enrere per veure com vivia la gent, de què 
treballava, qui tenia els diners.. i què era la igualtat, 
la llibertat i la democràcia. Organitzat per la Bibli-
oteca Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia. 

TROBADA GEGANTERA
A Sant Feliu de Guíxols, a la tarda. Amb la presèn-
cia de la Colla Gegantera de Caldes de Malavella.

DIUMENGE 15 DE JUNY
MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA
El primer i tercer diumenge de mes, de 10 a 2. Al
pati de Cal Ferrer de la Plaça.

FINAL DE CURS DE L’AULA DE TEA-
TRE INFANTIL I JUVENIL
A les 12 del migdia, al Teatre-cinema municipal. 
Entrada gratuïta. Ho organitzen l’Aula de Teatre i 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

EXCURSIÓ PER MONTSERRAT
Ruta de la Massana a Coll del Porc. Sorti-
da en autobús. Termini per apuntar-s’hi: 8 de juny. 
Places limitades. Organitzada pel Club Excursio-
nista Caldes. 

NOU CLUB DE LECTURA FÀCIL
Ja us podeu inscriure al nou Club de lectura 
fàcil de la Biblioteca, adreçat a persones amb 
diferents capacitats i nivells de lectura. Ens re-
unirem periòdicament per llegir i comentar un 
mateix llibre guiats per un monitor. La tria de 
llibres està basada en materials de Lectura Fà-
cil i obres especialment adaptades per aquest 
nivell. Per a més informació, visiteu la Biblioteca 
o consulteu aquest enllaç:  
http://bit.ly/1o0mwn9

CLUB DE PASSEIG
Activitat municipal gratuïta organitzada per 
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella que consisteix en fer passejades per 
Caldes cada dijous, de 2/4 de 10 a 2/4 de 12. 
El punt de partida és davant de la Casa Rosa 
i no cal apuntar-s’hi ni es requereix cap com-
promís d’assistència. L’objectiu és fer exercici 
però també afavorir l’establiment de relacions 
socials. Els usuaris que ho han provat n’estan 
molt satisfets. Us animem doncs a participar-hi!

INSCRIPCIONS PEL PROJECTE DE 
BRIGADA JOVE  
Joves de 16 a 18 anys empadronats a Caldes 
Inscripcions del 26 al 30 de maig a l’Espai Jove 

J DE JOVE – ACTIVITATS DE LLEURE I 
PARTICIPACIÓ JUVENIL  
Inscripcions del 2 al 13 de juny 

ESTRENA’T – CONCURS DE GRUPS 
NOVELLS 
Obert a grups de les comarques gironines
Inscripcions obertes fins el 24 de maig 



Acció de govern i notícies de Caldes
 NOU PAS PERQUÈ EL MUNICIPI DE CALDES 

DISPOSI D’AIGUA TERMAL
El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat l’avantprojecte 
per fer un centre lúdic i termal a l’esplanada de Repsol 
Butà, que té un pou amb aigües declarades minero-
medicinals. Després de l’acord, la proposta es remetrà 
a la Direcció General de Mines de la Generalitat 
perquè en faci la valoració. L’avantprojecte s’ha remès 
juntament amb la petició per part de l’Ajuntament de 
l’aprofitament de les aigües termals d’aquesta zona. Si el 
consistori rep una resposta afirmativa, podrem dir que 
finalment el municipi de Caldes disposarà en propietat 
d’un volum important d’aigua termal que li permetrà 
treure’n profit fent-ne ús directament o traient-ne un 
rendiment en cas que alguna empresa la vulgui utilitzar.

 VISITA DEL CONSELLER SANTI VILA I PAS 
SOTERRAT
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, 
va visitar Caldes de Malavella el 26 d’abril passat 
coincidint amb la Festa de la Malavella. En presència 
de  l’equip de govern, el conseller va tenir ocasió 
d’informar-se d’algunes de les qüestions que afecten 
el nostre municipi i es va comprometre a intercedir 
per procurar que es desencalli la construcció d’un pas 
a nivell per sota de la via del tren i que se n’ampliïn les 
andanes. Conseller i alcalde van convenir que l’estació 
de Caldes de Malavella, la tercera en venda de tiquets 
a les comarques gironines (250.000 a l’any) necessita 
aquesta infraestructura. Després de signar el llibre 
d’honor, va dirigir-se amb l’alcalde i regidors a la Festa 
de la Malavella per veure l’espectacle de la Dansa de la 
qual es va endur una molt bona impressió. 

 CALDES ACULL UN MERCAT ECOLÒGIC 
PIONER AL SUD DE LES COMARQUES 
GIRONINES
El diumenge 4 de maig es va inaugurar a Caldes de 
Malavella el Mercat Ecològic de la Selva un espai fins ara 
inexistent on es poden comprar productes ecològics 
certificats i de proximitat (produïts en un radi d’uns 
50 quilòmetres de distància). Està organitzat per la 
Fundació Emys i compta amb la col·laboració dels 
ajuntaments de Caldes de Malavella i de Riudellots de 
la Selva. D’aquesta manera, el Mercat es farà el primer 
i tercer diumenge de mes, a Caldes de Malavella (Pati 
de Cal Ferrer de la Plaça) i el segon i quart dissabte de 
mes, a Riudellots de la Selva (Plaça de l’Ajuntament). 
L’horari en tots els casos és de 9 a 2 del migdia.
Van intervenir en l’acte Salvador Balliu, President del 
Consell Comarcal de la Selva i Alcalde de Caldes de 
Malavella, Mercè Rossell, regidora de Turisme, Cultura i 
Promoció econòmica, i Marc Vilahur, director tècnic de 
la Fundació Emys, que organitza el mercat.
Com a actes complementaris, el mateix diumenge, Ada 
Parellada  va impartir una xerrada sota el nom “El país 
que ens alimenta” i a continuació es va fer un taller de 
cuina per a nens a partir de productes ecològics.

 INICI DELS TRACTAMENTS CONTRA EL 
MOSQUIT TIGRE A LA VIA PÚBLICA
Si les condicions meteorològiques són les adients, 
durant la setmana del 19 de maig s’iniciaran els 
tractaments larvicides als embornals dels carrers 
que poden acumular aigua i esdevenir punts de cria 
del mosquit tigre. S’han programat un total de 6 
tractaments entre els mesos de maig i novembre, 
època durant la qual aquest insecte es reprodueix. El 
producte que s’aplica té una permanència d’unes 4 o 
5 setmanes i evita el desenvolupament de les larves, 
impedint el naixement de nous mosquits.
Cal recordar que, tal com diu l’ordenança municipal, 
cadascú és responsable de mantenir correctament 
els espais privats per tal d’evitar les condicions de 
proliferació del mosquit tigre: eliminar els objectes que 
puguin acumular aigua o buidar-los sovint (plats, pots, 
galledes, bidons, etc.), tapar o posar teles mosquiteres 
en dipòsits d’aigua pel reg, evitar l’acumulació 
d’escombraries, netejar de fulles les canaleres, revisar 
embornals, piques, desaigües, etc., posar cap per avall 
carretons, remolcs, etc., controlar l’aigua de fonts 
ornamentals (podem posar-hi peixos de colors perquè 
es mengin les larves, etc.). Per a més informació, podeu 
trucar al tel. 972 451 231.

 LA POLICIA LOCAL DISPOSA D’UNA ARMA 
ELÈCTRICA
La Policia Local de Caldes de Malavella incorpora una 
nova eina a la seva dotació. Es tracta de l’arma elèctrica 
TASER, un sistema que controla durant uns segons 
els músculs de l’agressor mitjançant polsos elèctrics. 
L’aparell és eficaç a una distància de fins a 7,6 metres 
i permet reduir la persona ja que els polsos no es 
transmeten als agents.
Aquest procediment està previst en casos extrems de 
perillositat i és una manera d’evitar l’ús de l’arma de 
foc o altres sistemes que poden ferir o posar en perill 
la vida de l’agressor, de l’agent o de vianants. El sol fet 
de mostrar l’arma ja és moltes vegades dissuasori i 
permet als agents controlar la situació. 
La Policia Local de Caldes de Malavella va organitzar 
el 14 d’abril passat un curs d’operador d’aquesta arma 
al qual van assistir tots els agents del nostre municipi 
que va donar-los els coneixements tècnics i operatius 
necessaris per fer-ne ús.
Aquest dispositiu està àmpliament implantat en 45 
països i s’està estenent ràpidament a casa nostra 
després de comprovar-ne l’eficàcia i utilitat.

 SENYALITZACIÓ DE LES RUTES DE LES 
ERMITES I DE SANTA MARIA
El Consell Comarcal de la Selva farà el manteniment 
i la senyalització de la Ruta de les Ermites i la de 
la riera de Santa Maria. Aquesta actuació es farà 
gràcies a l’ampliació d’un conveni existent que ja 
contemplava la Ruta de Terra Negra i la de la Via 
Augusta. L’Ajuntament farà una aportació de 5.000 
€ durant aquest any per l’esmentada intervenció. El 
conveni preveu que per l’any que ve l’Ajuntament hi 
destinarà 1.000 € però en aquest cas serà només pel 
manteniment. La senyalització i manteniment de les 4 
rutes contribueixen a reforçar l’oferta de senderisme 
i de BTT de Caldes de Malavella.

 L’AJUNTAMENT TAPARÀ PARCIALMENT 
ELS ESCOCELLS DE LA PLAÇA DE LA SELVA 
I DE LA CREU
El consistori està provant un sistema que permet 
tapar els escocells dels arbres de manera que, per 
una banda, s’evita que les persones puguin ensopegar-
hi, que hi creixin herbes, que s’hi acumuli aigua, 
que s’escampi la terra o que s’hi hagi de fer cap 
manteniment. Per altra banda, no esperjudica l’arbre 
ja que el sistema permet el filtratge de l’aigua de la 
pluja i el seu normal creixement. 
El procediment consisteix en rebaixar l’escocell fins 
a 15 centímetres de profunditat, col·locar-hi una tela 
antiarrels i omplir el forat fins a 7 centímetres amb 
grava. Després de compactar la grava manualment, es 
col·loca un anell al voltant del tronc de manera que 
tingui marge per créixer. Seguidament, es cobreix el 
forat fins a l’alçada del terra amb grava barrejada amb 
resina que pot tenir diferents colors.
Inicialment es farà la intervenció en alguns escocells 
de la plaça de la Selva i de la Creu. Es comprovarà 
la idoneïtat del sistema alhora que la combinació 
de colors. A partir dels resultats, es valorarà la 
possibilitat d’aplicar aquesta tècnica en altres places 
dures de Caldes de Malavella. A la foto podeu veure 
un escocell prèviament a la intervenció.

 TANCAMENT DE LA ZONA INFANTIL A LA 
CARRETERA TARONJA
L’Ajuntament ha instal·lat tanques al voltant del parc 
infantil que hi ha al final de la carretera Taronja, poc 
abans de confluir amb l’avinguda de Catalunya. El 
tancament s’ha fet per tal de protegir la mainada i els 
pares dels cotxes que circulen per la zona.

 NETEJA DE ZONES VERDES
El consistori està segant l’herba a zones verdes, 

institut, urbanitzacions, zones infantils... ja que la pluja 
n’ha fet créixer la vegetació.

 CELEBRACIÓ DEL TRICENTENARI
L’Ajuntament ha organitzat des d’ara i fins al 
setembre una sèrie d’actes per commemorar els 300 
anys de l’11 de setembre. S’ha programat un cicle 
de quatre xerrades històriques, amb la presència 
dels historiadors Joaquim Nadal, Joaquim Torra, Joan 
Llinàs i Jaume Fàbrega; la presentació de l’ipunt del 
Tricentenari, un punt de llibre interactiu, contes per 
a nenes i el musical “1714. Crònica d’un setge”. En 
aquest BIM podreu veure alguns dels actes i sobre els 
altres ja us n’anirem informant.

 ELS DIJOUS, CLUB DE PASSEIG
Us recordem que, com en els últims anys, l’Àrea 
d’Esports de l’Ajuntament de Caldes de Malavella 
organitza el Club de passeig, una activitat gratuïta 
que consisteix en fer passejades per Caldes amb 
una monitora, cada dijous (excepte festius), de 2/4 
de 10 a 2/4 de 12. El punt de partida és davant de la 
Casa Rosa i no cal apuntar-s’hi ni es requereix cap 
compromís d’assistència durant l’any. Es planteja com 
una activitat per fer exercici però també per establir 
relacions socials. Els usuaris que ho han provat n’estan 
molt satisfets. Us animem doncs a participar-hi!

 DINAMITZACIÓ DEL PARC DE SALUT
Una dinamitzadora explicarà els dimecres 14 i 28 de 
maig a les 11 del matí el funcionament dels aparells 
del Parc de Salut de les Moleres, al carrer Reramuralla. 
L’objectiu és que els usuaris es familiaritzin amb 
els aparells i els usin habitualment. Per a més 
informació podeu trucar al 972 843 522. L’activitat 
està organitzada per Dipsalut (Diputació de Girona) 
amb la col·laboració de la Generalitat i el suport del 
Consell Comarcal de la Selva i de l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella.

 INSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS 
ESPORTIVES I DE LLEURE
El 19 de maig comencen les inscripcions a les activitats 
esportives i de lleure que organitza l’Ajuntament i 
que estan adreçades a nens i nenes entre 1 i 12 anys. 
Es tracta d’una àmplia oferta que inclou les Estades 
esportives, els Matins de jocs, el Casalet d’estiu i el 
Curset de Natació. Per a més informació, consulteu 
aquest mateix BIM, els cartells i tríptics o el web de 
Caldes de Malavella bit.ly/1igUnYp

 INICI DE LA TEMPORADA DE LA PISCINA
El proper 14 de juny s’estrenarà la temporada de 
la piscina municipal que es clourà el dia 31 d’agost. 
Podeu fer-ne ús amb una entrada per un dia o bé 
fer abonaments (per a empadronats o residents 
a Caldes) a uns preus avantatjosos. Com cada any, 
s’habilitarà un carril en hores determinades per a la 
pràctica lliure de la natació. Per a més informació, 
consulteu-ne el cartell, llegiu l’agenda del BIM o 
consulteu el web de l’Ajuntament.

Els partits opinen VI FESTIVAL D’HUMOR TOCA RIURE
El Festival d’humor Toca riure arriba enguany a la seva 
sisena edició que consta d’una programació amb tres 
obres: “Viatges de paper” a càrrec de Marcel gros, que 
es va fer el 24 d’abril; “Clochard”, a càrrec de Grappa 
Teatre, que es va interpretar el 3 de maig i “Hotot”, de 
Cascai Teatre que es podrà veure el proper 17 de maig. 
Esperem que us hagin fet escapar més d’una rialla!

 ÈXIT DE LA FESTA DE LA MALAVELLA
La 5a Festa de la Malavella ha estat un gran èxit d’actes 
i s’ha convertit en un referent en les celebracions del 
nostre municipi. Enguany, la Malavella d’Honor és la 
il·lustradora Pilarín Bayés, que va venir a fer el pregó 
de forma desinteressada al nostre municipi. El Balneari 
Prats la va convidar a fer l’estada i el Balneari Vichy 
Catalan, a fer-hi un àpat. També el conseller de Territori 
i Sostenibilitat, Santi Vila va voler assistir a la Festa i va 
dir unes paraules abans de la Dansa de la Malavella. 
Destaca com a gran novetat d’enguany la rua i 
espectacle previ al Ball de bruixes i bruixots que va 
incorporar més mitjans, més actors, més atrezzo, 
carros elaborats a Caldes i un espectacle de foc que va 
captivar el públic assistent. La resta d’actes programats 
així com el Mercat esotèric van tenir una bona 
acceptació. Si us vàreu perdre algun acte, el podeu 
repassar en el recull de fotos del web de l’Ajuntament.
Com a petita anècdota que explica però el benefici 
que el municipi rep d’aquests actes, un grup de 50 
autocaravanistes va adreçar una carta a l’Ajuntament 
en senyal d’agraïment per la cessió d’un espai 
d’aparcament a la rambla d’en Rufí. Els turistes van 
explicar que els va agradar molt la festa i que hi van 
fer una important inversió en àpats i altres despeses.
Des del consistori volem fer un agraïment a la població 
en general, a les entitats implicades, a la Comissió de la 
Festa de la Malavella, als voluntaris i a tothom qui hi ha 
col·laborat. Des de la regidoria de Cultura i Turisme 
us donem a tots les gràcies i us encoratgem a tornar-
hi amb més força a l’edició del 2015.

 MARXANDATGE SOBRE LA MALAVELLA
La línia de productes relacionats amb la Malavella no 
para de créixer. El divendres de la Festa, comerços 
i entitats van mostrar el seu variat material que 
passa per figures, llibres, arracades, tasses, punts de 
llibre, infusions, ungüents i, fins i tot, una Malavella 
caganera. Una mostra més de l’acceptació de la 
Malavella en el nostre municipi.

 TORNA L’OPEN D’ESPANYA DE GOLF
El camp de la PGA Catalunya Resort de Caldes 
de Malavella acollirà una nova edició de l’Open 
d’Espanya de Golf entre els dies 15 i 18 de maig. 
L’esdeveniment esportiu tindrà un gran seguiment 
mediàtic, fins i tot amb emissions en directe. Preveient 
la gran assistència de públic, l’Ajuntament ha arribat 
a un acord amb Repsol perquè cedeixi l’esplanada 

del butà, amb capacitat per a 4.000 vehicles. Si 
fos necessari ampliar l’aparcament, l’Ajuntament 
facilitarà l’espai del camp de futbol. La Policia Local 
de Caldes de Malavella col·laborarà amb la resta 
de cossos de seguretat per garantir que el torneig 
es disputi sense incidències. Per a més informació: 
http://www.opendegolf.es/

 BONA DIADA DE SANT JORDI
Durant la II Revetlla de Sant Jordi d’enguany, els veïns de 
Caldes van tornar a fer lectures de textos en els seus 
idiomes materns que traduien també al català. També 
es va presentar el Club de lectura fàcil del qual us 
parlem a l’agenda.  La Diada de Sant Jordi pròpiament 
dita va començar amb les parades de roses i llibres, va 
continuar amb el lliurament de premis de l’11è Premi 
de Microliteratura Joaquim Carbó (podeu llegir-ne les 
obres guanyadores al web de la Biblioteca o a l’Aquae) 
i va tancar la festa un espectacle infantil.

 IKEBANA, BONSAIS I CERÀMIQUES
Com cada Setmana Santa, l’Associació Ikald ha 
organitzat una exposició d’ikebanes (art floral japonès), 
bonsais i ceràmiques elaborades pels alumnes dels 
cursos que organitza l’entitat al llarg de l’any. Els 
agraïm la dedicació i l’esforç per fer una exposició 
que ofereix als visitants i caldencs un atractiu més al 
nostre municipi en aquestes dates festives.

 FAMILIARS DE LOLA PAJARES PREPAREN UN 
LLIBRE I CREEN UNA ASSOCIACIÓ D’AJUDA A 
VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Familiars de Lola Pajares, la veïna de Caldes de 
Malavella assassinada a mans del seu cunyat fa un 
any, està ultimant la creació de l’”Associació Lola”, 
una entitat de suport a les víctimes de la violència 
de gènere. Per altra banda, Esther Martínez, la dona 
d’un dels germans de Lola Pajares, està editant un 
llibre sota el nom “‘La meva capsa de Pandora” 
que vol ser una ajuda a les persones que han viscut 
situacions  semblants. El projecte es finança a través 
de micromecenatge (http://www.verkami.com/
projects/8612) i els diners que sobrin es destinaran a 
l’Associació Lola. Per a més informació: 
www.associaciolola.org / @associaciolola 

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

Els plens
Ple municipal extraordinari de 
28 d’abril de 2014

Per unanimitat, en ple extraordinari, tots els partits polítics vàrem aprovar el projecte d’aprofitament de 
les aigües mineromedicinals del pou ubicat e els terrenys de Repsol. S’hi farà un centre termal, per al bene-
fici dels vilatans del nostre municipi. Banys, piscines, fonts, zona lúdica... sense desestimar la possibilitat d’un 
hotel / balneari. És molt important que es generin llocs de treball. L’equip de govern, en l’any que queda 

de legislatura, té l’obligació d’activar aquest projecte. De la mateixa manera, el que governi en la propera legislatura 
s’ha de comprometre a continuar-ne l’execució. 
La Festa de la Malavella ha estat un èxit d’assistència i d’organització. Agraïm a tots els que hi van intervenir pel seu 
bon fer. Des del PSC volem fer un toc d’atenció a la proliferació i increment de les manifestacions racistes així com 
de la violència física i verbal, contra les persones que dissenteixen dels plantejaments polítics diferents dels que 
actualment s’estan plantejant.   

La Festa de la Malavella ha estat un èxit absolut, per sobre de tot, a la implicació, treball i esforç 
de la Comissió de la Festa de la Malavella, de molts voluntaris, a la bona acollida de tot el poble 
i al suport de l’Ajuntament. Tots ens en podem felicitar. L’equip de govern continua treballant en 

nombrosos projectes dels quals van sorgint els fruits, a poc a poc, fruit de la planificació, la dedicació i la in-
tenció per arribar a consensos. L’últim exemple és l’aprovació, en el darrer ple i per unanimitat, de la petició 
perquè l’Ajuntament pugui fer ús de l’aigua del pou de Repsol, declarada mineromedicinal. També es va aprovar 
l’avantprojecte d’un centre termal que justifica l’esmentada petició. És un pas més endavant perquè una gran 
quantitat d’aigua termal sigui per fi pública, perquè no ens quedem amb les engrunes i perquè els caldencs en 
traguem profit directament o indirectament.

Des del Partit Popular estem contents perquè la Festa de la Malavella sembla que, any rere any 
cada vegada més, és més emblemàtica i exitosa. També estem contents per haver aprovat en el Ple 
extraordinari de 28 d’abril passat i per unanimitat la sol·licitud d’aprofitament de les aigües minero-
medicinals i termals de la captació del “Pou Repsol”, i aprovar un avantprojecte de desevolupament 

per tal que els caldencs poguem gaudir de la nostra aigua i potenciar alhora l’economia i el turisme de la nostra 
vila. Per contra, lamentem que CIU no compleixi les seves promeses adquirides, que no respecti els pactes fets 
i que tinguem el nostre municipi empaperat amb banderes i propaganda anticonstitucional ja que amb això es 
posa de manifest una falta de respecte important a la ciutadania caldenca. Cal tenir en compte que El Partit 
Popular representa en el consistori la mateixa quantitat de persones que ERC. 

Des d’Esquerra volem felicitar tots aquells que feu possible la Festa de la Malavella. Enguany ha 
estat un èxit, tant pel nombre de participants com pels visitants que va rebre el nostre municipi 
el dissabte de la festa. Veiem com amb només cinc anys la llegenda de la Malavella va creixent i 

la festa arrela al nostre municipi amb força. Enhorabona!
També s’ha posat en marxa aquest darrer mes el nou web de Caldes de Malavella, una finestra oberta a les 
xarxes socials del nostre poble. Un bon web és una magnífica carta de presentació, alhora que ha de servir per 
agilitzar tràmits en línia i apropar la gestió de l’ajuntament a tots els veïns. El que potser no ens agrada tant és 
la publicació de determinades informacions ja que es pot pensar que són fruit de la feina de l’equip de govern 
quan no sempre és així. Compte doncs, amb l’ús que se’n faci.

Un web municipal es crea per donar servei als vilatans. Quan es va comentar la idea 
ens vàrem oferir per aportar idees però s’ha posat en servei sense rebre cap invi-

tació. A priori, detectem l’absència d’enllaços amb les entitats urbanístiques que de Caldes (7 urbanitzacions) 
ja que, segons l’Ajuntament el seu manteniment no correspon al municipi. Podem estar-hi o no d’acord però 
seria important que qualsevol veí pugui trobar facilitats per connectar amb aquestes entitats de Caldes. D’altra 
banda, Caldes és un poble declarat turístic i s’estan fent esforços per mostrar-nos a l’exterior i ens trobem que 
el web només està en català. Aquí detectem una important manca de mires cap al futur.
El dia 28, en Ple extraordinari, es va aprovar per majoria l’avantprojecte d’un centre termal a Caldes que es 
faria a l’àrea de Repsol. Desitgem que un dia sigui una realitat i també que la seva futura gestió no se cedeixi 
a entitats privades.

Moltes vegades hem sentit a dir a l’equip de govern que segons què no es pot fer per manca de di-
ners. No s’entén doncs, que en la liquidació de 2013, sobrin més de un milió d’euros. El que no es fa 

és per manca de voluntat i per incapacitat. La única preocupació de l’equip de govern durant aquests tres anys 
ha estat guanyar diners, com si l’Ajuntament fos un negoci. I com s’ha fet? Apujant taxes i impostos, incomplint 
el seu programa electoral. Tots estem patint l’apujada del 10% de l’IBI que ha representat 315.000 € més del 
previst. La Llar d’infants es va apujar més d’un 30%, ingressant 20.000€ més del previst. (200 € que cada usuari 
es podia haver estalviat). S’ha retallat en personal, deixant serveis mal coberts i destruint llocs de treball. També 
s’han retallat serveis a les persones, més necessaris que mai. Per nosaltres l’objectiu no és recaptar, sinó admi-
nistrar els recursos per garantir bons serveis.

 El ple municipal ha fet el sorteig de membres de les 
meses electorals de cara a les eleccions europees.

 El ple municipal ha aprovat per unanimitat l’avant-
projecte per fer un centre lúdic i termal a l’esplanada 
de Repsol Butà. L’acord de ple contempla, per una 
part, sol·licitar a la Direcció General de Mines de 
la Generalitat l’aprofitament de les aigües declarades 
minero-medicinals i termals del pou de Repsol Butà. 
Per l’altra part, presenta un avantprojecte de l’es-
mentat centre lúdic – termal, condició indispensable 
per poder tenir dret a l’aprofitament de les aigües.


