AGENDA

Del 16 de juny al 15 de juliol de 2014
CALENDARI DEL CONTRIBUENT
Rebuts domiciliats
Última setmana de juny:
Clavegueram (2n trimestre 2014)
IAE (anual 2014)
IBI Rústica (anual 2014)
IBI Urbana (anual 2014)
Rebuts no domiciliats
De l’1 de juny al 31 de juliol:
- IBI Urbana (anual 2014)
- IBI Rústica (anual 2014)
- IAE (anual 2014)
- Clavegueram (2n trimestre 2014)
INSCRIPCIONS ALS CURSOS DE
L’ELABORA’T - 2N SEMESTRE 2014
CURS INTENSIU D’ANGLÈS
CONVERSA (40h)
Inscripcions, del 2 al 17 de juny.
Prova de nivell: 18 de juny, de 2/4 de 10 a 12 a
l’Espai Jove Ca la Romana.
Confirmació de les places: 25 de juny.
El curs es farà de l’1 al 31 de juliol, de dilluns a
dijous, de 6 a 8 del vespre, a l’Aula de Formació
del Pavelló Municipal d’Esports.
Preu: 35 € / gratuït per a aturats.
Inscripcions a la resta de cursos: Del 7 al
25 de juliol a l’Espai jove “Ca la Romana” o bé a
l’Oficina de Turisme.
INICIACIÓ A L’OFIMÀTICA i LA
NAVEGACIÓ PER INTERNET (20h)
Dimarts i dijous, de 2/4 de 12 a 1.
Inici: 30 de setembre.
Finalització: 13 de novembre.
Lloc: Acadèmia Caldes Serveis i Formació.
Preu: 20 € / gratuït per a aturats.
CURS DE FRANCÈS NIVELL INICIAL (50h)
Dimarts i dijous, de 6 a 8.
Inici: 16 de setembre.
Finalització: 9 de desembre.
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports.
Preu: 40 € / gratuït per a aturats.
CURS DE MANIPULADOR
D’ALIMENTS (3h)
Divendres 17 d’octubre, de 6 a 9.
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 8’50 € / gratuït per a aturats
WEB 2.0: BLOGS AMB EL CMS
WORDPRESS (20h)
Dilluns, de 8 a 10.
Inici: 13 d’octubre.
Finalització: 1 de desembre.
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports.
Preu: 20 € / gratuït per a aturats.
Cal dur el portàtil.
Per a més informació:
Servei d’Orientació Laboral de Caldes de Malavella (solc@caldesdemalavella.cat).
972 48 02 66 / 972 48 01 03

MERCAT MUNICIPAL: Tots els dimarts, de
8 a 1, a la plaça de la Selva.
FIRA MERCAT: Tots els diumenges, de 10 a 2,
a la plaça de l’antic Ajuntament.
ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ DE
LA FIRA-MERCAT DELS DIUMENGES :
- Ponis a la pineda: Cada primer i segon
diumenge de mes.
- Parada caldenca: Cada diumenge. Espai que
permetrà a caldencs i caldenques vendre manualitats,
productes de segona mà i d’altres. Adreceu-vos a:
promocioeconomica@caldesdemalavella.cat o bé al
972470005 (Ext 47).
MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA:
El primer i tercer diumenge de mes, de 10 a 2. Al
pati de Cal Ferrer de la Plaça.
VISITES TURÍSTIQUES GUIADES
Tots els diumenges, a les 11 del matí. Cal fer una
inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.
Preu: 3 € per persona.
CLUB DE PASSEIG
Activitat municipal gratuïta organitzada per l’Àrea
d’Esports de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
Cada dijous, a les 9 i deu. Sortida des de la
Casa Rosa.
CURS DE MONITOR DE LLEURE
INFANTIL I JUVENIL
Inscripcions de l’1 de juny al 15 d’agost
a l’Espai jove “Ca la Romana” o bé a través de la
pàgina web de la Fundació Esplai Girona:
www.fundacioesplaigirona.org
Dates: del 30 d’agost al 10 de setembre
Horari: de 2/4 de 10 a 2 i de 3 a 1/4 de 8.
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 230€ / 170€ (persones empadronades a
Caldes de Malavella).
AVÍS SOBRE EL SOLC
El Servei d’Orientació Laboral de Caldes està tancat els dimecres 25 de juny i 3 de juliol.
NOTES DE L’ESPLAI “LA CAIXA”
VIATGE A ROCAMADOUR
Comarca de la Dordongne, França. Els dies 2,
3, 4 i 5 d’octubre. Disposem de 20 places. La
paga i senyal s’ha de fer abans del 20 de juny. Preu
del viatge: 450 €.

ACTIVITATS FINS AL 15 DE JUNY
NO INCLOSES EN L’ANTERIOR BIM
DISSABTE 14 DE JUNY
JORNADA PARTICIPATIVA SOBRE
EL PLA DE DONES
Reunió en la qual les dones definiran les actuacions a incloure en el Pla de dones de Caldes de
Malavella. Al Balneari Vichy Catalan, a 2/4 de 10
del matí. Cal inscripció prèvia fins al 12 de juny
al 972470404 o a serveissocials@caldesdemalavella.cat. En el descans es farà un petit refrigeri.
Organitzat per l’Ajuntament de Caldes de Malavella amb el suport de la Xarxa de Dones i la
col·laboració de Vichy Catalan.
7è TORNEIG DE VOLEI 4X4 MIXTE
Aficionats i practicants. Preu: 12 €. Assegurança,
samarreta, aigua entrepà i accés a la piscina. Cal

fer preinscripció per correu electrònic (cvjovescaldes@hotmail.com) abans del divendres 13
de juny. Places limitades. Hi haurà servei de bar.
Organitzat pel Club Voleibol Joves Caldes.
MANIFESTACIÓ DE SOMESCOLA.CAT
A Barcelona, a les 6 de la tarda. Els autocars sortiran de la Plaça de la Sardana a les 4 de la tarda.
Preus d’autocar populars (5 euros per
persona). Inscripcions en alguna de les quatre AMPA dels centres educatius de Caldes de
Malavella abans del dia 30 de maig.També podeu
enviar un email a cmalavella@gmail.com.
La mainada pot participar en el taller que farem
per aprendre a fer capgrossos el proper dia 7
de juny, de 4 a 7 de la tarda al Casino.
Organitzat per www.somescola.cat. Amb la
col·laboració de l’Ajuntament i l’Assemblea Nacional Catalana de Caldes de Malavella.

DIMARTS 17 DE JUNY
PUNT INFORMATIU SOBRE EL
MOSQUIT TIGRE
De 9 a 2, a la Plaça de la Selva (Mercat municipal).
L’equip del Programa de Vigilància i Control del
Mosquit Tigre a la demarcació de Girona informarà a la població, donarà assessorament, atendrà
consultes i, si cal, programarà visites personalitzades. Organitzat pel Servei de Control de Mosquits, el Dipsalut i l’Ajuntament de Caldes.

la l’elaboració de la ratafia. Places limitades.
Heu de confirmar l’assistència abans del dia 15 de
juny al telèfon: 972470319 (Dolors). Ho organitza
l’Associació Ikald.

DIJOUS, 19 DE JUNY
FINAL DE CURS DE L’ESCOLA DE
MÚSICA
A les 7 de la tarda, al Teatre Municipal. Concert
dels alumnes de Sensibilització, Cant Coral, Conjunts Instrumentals i Combos.

TROBADA GEGANTERA A PALAMÓS
Cap a les 11. Amb la participació de la Colla Gegantera de Caldes de Malavella.

DIVENDRES 20, DISSABTE 21 I DIUMENGE 22 DE JUNY
EXPOSICIÓ DELS TREBALLS DELS PER
ALUMNES DEL SES AL LLARG DEL
CURS
A Cal Ferrer de la Plaça, de 10 a 14 del matí.
Obert a tot el públic.
DIVENDRES, 20 DE JUNY
DINAR DE SOCIS DE L’ASSOCIACIÓ DE GENT DE LA TERCERA EDAT
“CASA ROSA”
Gratuït. En sortiran programes a part.
COMMEMORACIÓ DEL TRICENTENARI
– CICLE DE XERRADES
“Barcelona, el setge de 1714”. A càrrec
de Joaquim Torra i Pla, escriptor, editor i
director del Born Centre Cultural de Barcelona.
Organitzat per l’Ajuntament de Caldes de Malavella, amb el suport de la secció local de l’ANC a
Caldes.

CAMINADA A MAÇANET DE LA SELVA
El Consell Consultiu de la Selva organitza una caminada a Maçanet el dijous 17 de juliol. Hi
anirem amb cotxes particulars. Cal apuntar-s’hi
una setmana abans a l’Espai Caixa.

DISSABTE, 21 DE JUNY
CLUB DE LECTURA
A les 11 del matí, a la Biblioteca. Comentari
conjunt amb el Club de lectura de Caldetes de
l’última novel·la d’Albert Mestres “Els Colors dels
dies”. Després de dinar, petita ruta literària per
Caldes. Organitzat per la Biblioteca Municipal
Francesc Ferrer i Guàrdia.

TALLERS DEL CURS 2014-15
Qui estigui interessat en fer algun taller de cara al
proper curs, cal que abans de les vacances d’estiu
ens ho comuniqui per poder-lo organitzar.

DEMOSTRACIÓ I ELABORACIÓ DE
RATAFIA
A les 4 de la tarda, al Casino de Caldes de Malavella. Hi tindreu tots els ingredients necessaris per a

DIUMENGE, 22 DE JUNY
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.

DILLUNS, 23 DE JUNY
SOPAR I REVETLLA DE SANT JOAN
A partir de 2/4 de 10, sopar a la plaça Mauthausen.
En acabat el sopar, ball amenitzat pel Grup SI
Fa Sol.
Organitzada per la Colla Gegantera de Caldes de
Malavella i l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
DIMARTS, 24 DE JUNY
AUDICIÓ DE SARDANES DE SANT
JOAN
A les 6, a la Rambla d’en Rufí. A càrrec de la
Cobla Ciutat de Terrassa. Organitzada per
l’Agrupació de Sardanistes.
DIMECRES, 25 DE JUNY
CLUB DE LECTURA FÀCIL
A les 7 de la tarda a Cal Ferrer de la Plaça. Comentari de l’obra “Les mateixes estrelles”
amb la pròpia autora, Núria Martí Constants. Organitzat per la Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia.
DIVENDRES, 27 DE JUNY
COMMEMORACIÓ DEL TRICENTENARI
– CICLE DE XERRADES
“La cuina del 1714”.A càrrec de Jaume Fàbrega, historiador i professor d’Enogastronomia
de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció
Hotelera de la UAB. Organitzat per l’Ajuntament
de Caldes de Malavella, amb el suport de la secció
local de l’ANC a Caldes.
DISSABTE, 28 DE JUNY
TALLER D’ELABORACIÓ DE RATAFIA
ARTESANA
De 9 a 2. A càrrec d’Assumpció Moreno i
Oliva. Taller pràctic que consistirà en una sortida
per conèixer i recollir les plantes, un esmorzar

conjunt i l’elaboració de la ratafia. Cal inscripció
prèvia a www.espaijove.caldesdemalavella.cat / a
l’Espai Jove “Ca la Romana” fins el 27 de juny.
1r TORNEIG 12 HORES DE FUTBOL
SALA CALDES DE MALAVELLA
De 8 del matí a 9 del vespre, al pavelló polivalent.
Hi haurà servei de bar.
Per a més informació: 620 864 578 - 646 013
490. Ho organitza el FS Caldes, amb el suport de
l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
TROBADA GEGANTERA A GERMANS
SÀBAT
A la tarda: Amb la participació de la Colla Gegantera de Caldes de Malavella.
GLOPETS D’ESTIU
“Cooking”, amb La Vella Dixieland.
A les 10 de la nit, als Jardins de les Termes Romanes
Preu de l’entrada anticipada: 10 €, a
l’Oficina de Turisme de Caldes de Malavella, de dilluns a diumenge de 10 a 2 i dissabtes, de 3 a 6.
Reserves al telèfon 972 48 01 03)
Preu a taquilla: 12 €, des de 2 hores abans al
mateix indret del concert.
Organitzat per l’Ajuntament de Caldes de Malavella i la Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia. Amb el
suport de la PGA Catalunya Resort, la Diputació
de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

tir. Organitzat per la Biblioteca Municipal Francesc
Ferrer i Guàrdia.
AUDICIÓ DE SARDANES I HAVANERES
- A les 8 del vespre, a la plaça Amical de Mauthausen, audició de sardanes a càrrec de la Cobla
Bisbal Jove.
- A les 11, Havaneres a càrrec de Norai.
Organitzat per l’Agrupació de Sardanistes amb
motiu de la Diada del soci.
GLOPETS D’ESTIU
Concert de Rattle Toys. A 2/4 de 10, al Jardí
d’en Pere Vidal. Gratuït. Amb Pau Cabruja,
Pau Vidal, Xavier Prat i Rubén Pozo (El
Chico con la Espina en el Costado). Organitzat per
la Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia.
DIUMENGE, 6 DE JULIOL
MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA
De 10 a 2, al pati de Cal Ferrer de la Plaça.
D’11h a 12, Tastets de productes ecològics.

SORTIDA AMB CAIAC
Organitzada pel Club Excursionista de Caldes de
Malavella.
DIJOUS, 3 DE JULIOL
MÀGIA AL JARDÍ
A les 7 de la tarda, al Jardí d’en Pere Vidal de la biblioteca. “Minininots màgics”, amb el Mag Selvin.
Per a tots els públics. Ideal a partir de 3 anys.
Participació de nenes i nens en tot l’espectacle.
Organitzat per la Biblioteca Municipal Francesc
Ferrer i Guàrdia.
DIVENDRES, 4 DE JULIOL
PRIMERA SEMIFINAL DE L’ESTRENA’T 2014
A les 9 del vespre, a la Font de la Vaca. Concurs de
grups novells de Caldes. Actuació dels 4 primers
semifinalistes del concurs,
DISSABTE, 5 DE JULIOL
TALLER DE MÚSICA ELECTRÒNICA
PER A JOVES I ADULTS
A les 5, a la Biblioteca Municipal. A càrrec de Pau
Cabruja. Gratuït. Cal inscripció prèvia, abans
del 30 de juny. Els inscrits al taller hauran d’utilitzar
el seu ordinador portàtil. També es podrà compar-
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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.
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.
REPRESENTACIÓ DE LA LLEGENDA DE
LA MALAVELLA A SANT MARTÍ DE TOUS
Organitzada per la Colla Gegantera de Caldes de
Malavella

DIUMENGE, 29 DE JUNY
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.

BIM

DIVENDRES, 11 DE JULIOL
GLOPETS D’ESTIU
Concert d’Egon Soda. A les 10 de la nit, al Jardí
d’en Pere Vidal de la Biblioteca. Gratuït. Organitzat
per la Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia.
DISSABTE, 12 DE JULIOL
EXCURSIÓ DE JUBILATS
Liceu de Barcelona i Hospital Sant Pau. En sortiran
programes a part. Organitzat per l’Associació de
gent de la tercera edat “Casa Rosa”.
TROBADA GEGANTERA A SANTA
MARIA DE CORCÓ
A la tarda. Amb la participació de la Colla Gegantera de Caldes de Malavella.
TROBADA DE MOTOS, RUTA I SOPARBALL
- A partir de les 4, trobada de motos a la pl.
de l’Ajuntament.
- A partir de les 9, sopar-ball.
Organitzada pel Pub Tèrmic, Girona Custom i Societat Gastronòmica de Caldes.
DIUMENGE, 13 DE JULIOL
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.
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.
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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.
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SERVEI D’AIGÜES 972 20 20 78
CORREUS 972 47 14 20. C. Sta. Maria, 11.
FARMÀCIA Per a més informació: www.cofgi.cat
• CASANOVAS (C. Vall·llobera, 17; tel. 972470096) Laborables:
d’1/4 de 10 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9. Dissabtes: de 2/4 de 10
a 2/4 de 2 i de 5 a 8 (a la tarda, un cop cada tres setmanes)
Festius: d’11 a 1 (llevat de Nadal i Cap d’Any).
Fora d´aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia localitzada de
24 hores al tel. 972 47 00 96, de dilluns a 1/4 de10 fins diumenge a la
1 del migdia.
• FOLCH (C. Sta. Maria, 28; tel. 972 47 27 94) Laborables: de 9 a
2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9
Dissabtes: de 5 a 8 de la tarda (un cop cada tres setmanes).
Fora d’aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia localitzada al
tel. 691207767: de 2 a 2/4 de 5 i de 2/4 de 9 a 10.
• X. PLANAS (Ctra Llagostera, 29; tel. 972 47 11 10)
Laborables: de 2/4 de 9 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9.
Dissabtes: de 9 a 2/4 de 2 i de 5 a 8 (a la tarda, un cop cada tres
setmanes). Diumenges: d’11 a 1.
Fora d’aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia localitzada al
tel 639547204: de 2/4 de 2 a 2/4 de 5 i de 2/4 de 9 a 10.
ZONA ESPORTIVA 669 29 25 81. Av. de Caldes s/n
LLAR D’INFANTS NINOTS 972 47 10 38. C.Garrotxa s/n
ESCOLA SANT ESTEVE 972 47 23 44. C.Vall·llobera, 62
ESCOLA LA BENAULA 972 47 28 31. C. de la Pau s/n
SES CALDES DE MALAVELLA 972 48 02 25
Av. dels Països Catalans, s/n
DEIXALLERIA MUNICIPAL
Del 16 de juny al 15 de setembre:
Matins: de dimarts a dissabte, de 10 a 1.
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 5 a 8.
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS 902 103 493
RENFE 902 24 02 02
SARFA 902 30 20 25
TEISA 972 20 02 75
TAXI 972 47 09 37 / 606 390 599

Acció de govern i notícies de Caldes
LES OBRES DE L’ESCOLA BENAULA
COMENÇARAN EL JULIOL
La Generalitat de Catalunya ha adjudicat les obres
de construcció de l’Escola Benaula de Caldes de
Malavella que haurien de començar el mes de juliol
i permetran, si es compleixen els terminis, iniciar el
curs 2015-16 a les noves instal·lacions. L’espai ocupat
actualment pel SES es reservarà per una possible
ampliació posterior a dues línies de l’Escola Benaula.
Per fer-la, caldrà ubicar l’institut en un altre espai. En
aquest sentit, l’Ajuntament de Caldes de Malavella té
prevista una partida pressupostària enguany per fer
la urbanització dels carrers de la zona on es té la
intenció de fer el SES, a la travessia Taronja.
VENDA DE LA PARCEL·LA DEL CAMP DE GOLF
L’Ajuntament ha adjudicat la parcel·la municipal ubicada
en el camp de golf a PGA Golf de Catalunya, l’empresa
que va presentar la segona oferta econòmica. Ho ha
fet després que la primera, Ilnar 5.000 SL, desistís a fer
la compra per manca de finançament. El consistori ha
venut la parcel·la per 1.313.528 €, uns 52.528 € més
que el preu de sortida. Aquests diners serviran per
fer 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.
NOVES SENYALITZACIONS DE PATRIMONI
El consistori ha renovat i unificat la senyalització
turística de Caldes de Malavella. L’actuació ha consistit
en instal·lar, per una banda, 6 cartelleres informatives
amb un plànol del municipi. Per altra banda, s’han fet
28 plaques informatives en diversos monuments i
elements patrimonials del nostre municipi explicantne els trets principals. També s’han instal·lat 5 tòtems
informatius, 1 faristol i, finalment, 10 cartells que
indiquen la direcció per arribar al indrets de més
interès turístic. Els cartells, plaques, tòtems i el
faristol estan escrits en català, castellà, anglès i francès
i incorporen el llenguatge Braille per a invidents, així
com codis QR per a la gent que vulgui ampliar la
informació presentada. La iniciativa pretén fer més
agradable i profitosa la visita dels turistes i donar-los
eines per conèixer millor Caldes de Malavella.

s’havien deteriorat. Una última millora de l’exposició
és la incorporació de 4 monitors que permeten
seguir més còmodament les explicacions dels vídeos
que parlen sobre el jaciment caldenc.
Per altra banda, l’Ajuntament està treballant
conjuntament amb els arqueòlegs de l’IPHES i
membres del CRA per desenvolupar en el Castell
de Caldes un projecte d’activitats educatives
relacionades amb el Camp dels Ninots que inclouria
visites guiades escolars i tallers d’arqueologia. La
intenció de l’Ajuntament és concretar el projecte
com més aviat millor per poder donar a conèixer un
element del patrimoni tan important com és el Camp
dels Ninots.

CARTELL DE PROMOCIÓ DELS MERCATS
DE CALDES
L’Ajuntament ha instal·lat a les dues entrades del
municipi cartells que fan difusió dels tres mercats
que se celebren a Caldes: el mercat dels dimarts, la
Fira-mercat dels diumenges i el Mercat ecològic (que
es fa el primer i tercer diumenge de mes). Així es
pretén dinamitzar aquests punts de trobada que tan
serveixen per vendre i comprar com per establir
relacions socials.

MANTENIMENT I MILLORES A LA PISCINA
ABANS DE L’INICI DE TEMPORADA
El 14 de juny comença la temporada de la piscina
que s’allargarà fins al 31 d’agost. Per aquest motiu,
a finals de maig i inicis de juny s’han fet tasques de
manteniment i millora a les instal·lacions com són
emporlanar un tram que comunica amb un nou accés
a la piscina per la banda de la riera de Santa Maria,
refer el rejuntat de les rajoles de les dues piscines,
canviar els plats i els polsadors de les dutxes dels
homes (les de les dones ja es van reformar l’any
passat) i envernissar de nou les tanques de fusta del
recinte. Aquestes tasques s’afegeixen a la reforma que
es va fer a principi d’any a la sala d’infermeria.
RENOVACIÓ A L’EXPOSICIÓ DEL CAMP
DELS NINOTS i PROJECTE EDUCATIU
Els tècnics de l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia
Humana i Evolució Social) han incorporat el motlle
d’un fòssil de tortuga a l’exposició del Camp dels
Ninots, a Cal Ferrer de la Plaça. Paral·lelament, s’han
restaurat els altres motlles que ja estaven exposats ja
que amb el pas del temps i fruit de les visites itinerants

DUES CISTELLES MÉS AL PAVELLÓ
El pavelló disposa des de finals de maig de dues
cistelles més en els laterals del pavelló que se
sumen a les quatre que ja hi havia fins ara. D’aquesta
manera ara s’hi podran jugar fins a tres partits de
bàsquet simultanis. Les sis cistelles laterals se sumen
a les dues grans abatibles que estan col·locades a
fons i fons de pavelló.

CALDERA DE BIOMASSA A L’ESCOLA
SANT ESTEVE
L’Ajuntament està elaborant un projecte per fer
una caldera de biomassa a l’Escola Sant Esteve que
comportarà un estalvi econòmic, energètic i de
contaminació, ja que evitarà l’emissió a l’atmosfera
de 51,8 tones de diòxid de carboni a l’any. La
caldera de biomassa servirà de reforç a l’actual
de gasoli que continuarà funcionant per garantir
el subministrament de calefacció i aigua calenta en
moments de demanada elevada.
La construcció de la caldera té un pressupost previst
d’uns 148.000 € i es compta amb una subvenció
a determinar de la Diputació de Girona. Aquesta
actuació es contempla dins del Pacte d’alcaldes, un
moviment europeu que es proposa reduir en més d’un
20% les emissions de diòxid de carboni abans del 2020.
ADJUDICADA LA NETEJA DE LES FRANGES
DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
L’Ajuntament han adjudicat els treballs de
manteniment de la vegetació a les franges perimetrals
de les urbanitzacions i nuclis vulnerables, a l’empresa
Adomgri SLU, per un import total de 28.240,92 €
(IVA inclòs). El preu inicial de licitació havia estat de
35.000 € i aquesta va ser la millor proposta entre
les 10 empreses que en van presentar.
Els treballs forestals s’han de fer en 10 setmanes
i consistiran en el manteniment de les franges
d’Aigües Bones, Can Carbonell, Tourist Club, Can
Solà Gros I i II i el nucli urbà. Les actuacions es
realitzaran en els primers 25 metres des del límit
de les urbanitzacions segons les prescripcions de la
legislació vigent en matèria de prevenció d’incendis:
desbrossada de la vegetació, aclarida de matolls i
retirada de la vegetació seca.
SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES
El consistori ha concedit subvencions a les entitats
esportives del nostre municipi per un total de
46.980 €. Les entitats beneficiades són el Club
Tenis Caldes, la Unió Esportiva Caldes, el Club
Excursionista de Caldes de Malavella, el Club
Atletisme i ciclisme de Caldes de Malavella, el Club
Esportiu de Caldes de Malavella, el Club Voleibol
Joves Caldes, el Club Patí Caldes, el Club Patinatge
Artístic Caldes, el Club de futbol Aigües Bones i el
Club Caldenc d’Escacs.

INSCRIPCIONS A L’ELABORA’T I A
ALTRES CURSOS DE FORMACIÓ
L’Ajuntament us ofereix un seguit de cursos de
formació per millorar els vostres coneixements
i habilitats en el món laboral. Us recomanem que
consulteu l’agenda d’aquest BIM ja que hi trobareu
tota la informació amb el detall dels cursos, dates,
horaris, inscripcions... Per a més informació, us
podeu adreçar al Servei d’Orientació Laboral de
Caldes de Malavella (solc@ caldesdemalavella.cat)
/ 972 48 02 66 / 972 48 01 03
TALLER D’HORT ECOLÒGIC I CURS
D’OCUPABILITAT
Complementant l’oferta de cursos anterior, durant
el mes de maig s’han iniciat el Taller d’hort ecològic
i el Curs de competències personals clau per a la
recerca de feina.
Pel que fa al Taller d’hort ecològic, una trentena
d’inscrits disposen d’una parcel·la de 1.700 m2
situada a Can Solà Gros II que ha cedit l’Ajuntament
i en la qual a través d’un professor aprenen com
conrear un hort ecològic.
Per la seva banda, el Curs de competències personals
clau per a la recerca de feina mostra als alumnes el
procés d’elaboració de currículums i els introdueix
en la cerca de llocs de treball.
Les dues activitats formen part d’un projecte
inclòs dins del Pla d’Inclusió i Ciutadania finançat
pel Departament de Benestar Social i Família
de la Generalitat de Catalunya. El Consorci de
Benestar Social de la Selva i el Consell Comarcal
de la Selva l’està implementant a diversos municipis
de la comarca de la Selva en coordinació amb els
Ajuntaments.

BALANÇ DE L’OPEN D’ESPANYA DE GOLF
El 15, 16, 17 i 18 de maig passat, el PGA Catalunya
Resort de Caldes de Malavella va acollir l’Open
d’Espanya de Golf. Com a municipi que acollia el
campionat, Caldes va disposar d’una carpa a la zona
comercial per tal de promocionar la vila. Dijous i
divendres va ser-hi present l’Oficina de turisme amb
informació turística de Caldes així com de diferents
empreses del poble que varen facilitar el seu
material promocional. El Balneari Prats va dispoar
de l’espai el dissabte mentre que el diumenge va
ser el torn del Balneari Vichy Catalan i de Trijornidi
Artesania. Caldes va disposar també d’una pàgina
de publicitat al programa oficial del torneig, un
espot de 30 segons per a la TV de l’European Tour
durant els 4 dies del torneig i un apartat sobre Caldes
de Malavella al web oficial del torneig.
ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU
Aquests són els resultats a Caldes de Malavella de les
eleccions al Parlament Europeu 2014 celebrades el 25
de maig passat pel que fa als partits més votats. Per
veure el llistat complet de totes les formacions, podeu
consultar el web de l’Ajuntament.
Partit

Vots

Tant per cent

ERC-NECat-EPDD

765

34,77

CIU

566

25,72

PSC

206

9,36%

ICV-EUiA

174

7,90%

PP

138

6,27%

C's

94

4,27%

Podemos

85

3,86%

Altres

143

7,85%

APLEC DE LA SARDANA
El diumenge 11 de maig es va celebrar el 65è
Aplec de la Sardana de Caldes de Malavella, dedicat
enguany al compositor Josep Antoni López Álvarez,
vinculat familiarment amb Caldes i que ha dedicat
diverses sardanes al nostre poble. S’hi va estrenar
la seva sardana “Caldes, un aplec de germanor” i
una altra d’històrica. Es tracta de “L’Aplec de Sant
Maurici”, la primera sardana que va composar el
mestre Francesc Mas Ros l’any 1924 i que ha restat
inèdita fins ara.

L’Ajuntament ha donat compte de l’informe de
morositat del primer trimestre de 2014, segons el
qual l’Ajuntament compleix en el termini de pagament de factures en el 98,59% dels casos.
L’Ajuntament ha donat compte de la intervenció de
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària
i de regla de despesa del primer trimestre de 2014.
Segons l’informe, l’Ajuntament compleix l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i no compleix l’objectiu de
regla de despesa a causa de la incorporació de romanents procedents de l’exercici de 2013.
El Ple ha aprovat l’adjudicació de la parcel·la municipal situada al camp de golf que l’Ajuntament havia posat en subhasta a la PGA Golf de Caldes, SA.
Ho ha fet amb els 7 vots a favor de CiU (5), ERC

Els partits opinen
Finalment, l’Ajuntament ha venut la parcel·la municipal ubicada en el camp de golf a l’empresa
PGA Golf de Catalunya per 1.313.528 €, 52.528 € més que el preu de partida. Amb aquests diners,
l’Ajuntament tirarà endavant tres projectes tan importants 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. Tot això ho podrem fer malgrat els intents d’alguns grups a l’oposició de bloquejar aquests
projectes el màxim de temps possible. Intenten paralitzar l’acció de govern i les millores de Caldes de Malavella
i ho fan pensant egoistament en les properes eleccions municipals, encara que això perjudiqui els caldencs. Per
altra banda, valorem positivament els resultats de les eleccions al Parlament europeu del 25 de maig ja que els
partits partidaris de la consulta n’han sortit reforçats i estan més legitimats que mai per defensar el dret de
decidir del poble català.

CALDES DE MALAVELLA,
PROTAGONISTA A TV GIRONA
Televisió de Girona va emetre el 30 de maig i en
dies successius el programa “El temps oportú”, un
espai de 3 minuts de durada que repassa elements
d’interès de municipis d’arreu de Catalunya. En
el cas de Caldes de Malavella es van triar tres
espais: la Font de la Mina, que va explicar Sergi
Mir, historiador caldenc, les Termes Romanes, a
càrrec de Joan Llinàs, director de les excavacions
d’aquest monument històric, i el Camp dels Ninots,
que va explicar Gerard Campeny, codirector de les
excavacions del jaciment caldenc i també caldenc.
Si no el vàreu veure en el seu moment, el podeu
recuperar en el següent enllaç: http://www.laxarxa.
com/eltempsoportu/el-dia-oportu/.

Pel que fa a les dades de participació, són aquestes:
Cens: 5.312; Vots: 2.218; Participació: 42%; Vots
vàlids: 2.201; Vots en blanc: 29;Vots nuls: 17

Els plens
REUNIÓ PARTICIPATIVA PER ELEBORAR
EL PLA DE DONES
L’Ajuntament ha convocat totes les dones de Caldes
el dissabte 14 de juny a 2/4 de 10 del matí al Balneari
Vichy Catalan perquè donin el seu punt de vista
sobre la situació en què es troba la dona a Caldes
i els punts a millorar per tal de satisfer les seves
necessitats i reptes. El resultat de les aportacions
es tindrà en compte per tal d’elaborar un Pla de
dones que es preveu tancar i aprovar el setembre i
que contemplarà les actuacions a emprendre per tal
de garantir la igualtat de gènere en tots els àmbits i
donar solució als problemes detectats. Cal fer una
inscripció prèvia fins al 12 de juny al 972 47 04 04 o
a serveissocials@caldesdemalavella.cat.

L’Agrupació de Sardanistes de Caldes de Malavella va
preparar un complet programa de matí, tarda i nit
amb tres cobles (Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Reus
Jove), amb un dinar de germanor a les 2 del migdia.

Construcció de l’Escola La Benaula. La PIC ens felicitem per la bona notícia de l’adjudicació
de les obres de l’Escola La Benaula. Ara sí que sembla que, després d’anys i panys, la Generalitat s’ha
decidit a complir amb les seves obligacions. Caldrà, però, estar amatents al compliment estricte dels terminis
per tal de poder començar puntualment el curs 2015-16 i que no torni a començar la roda dels incompliments.
Ara bé, per tal que La Benaula estigui completament acabada, caldrà treure l’institut i construir-lo en uns nous
terrenys. Això ja fa molt temps que se sap i de moment, no s’ha redactat ni tan sols el projecte d’urbanització
d’aquests terrenys. L’alcalde no té temps. Des de la PIC continuarem insistint per tal que l’equip de govern es
posi les piles i es faci la construcció del nou l’institut dins dels terminis establerts i així el pati de la nova l’escola
no quedi ocupat per l’institut, més temps del necessari. www.picaldes.com

El nostre grup vol agrair el suport que ens han manifestat el dia 25 a les urnes els
174 caldencs/ques. D’altra banda, sobre el ple passat, lamentem que els suports
que rep el govern local estiguin supeditats al que semblen estats d’ànim del moment i no estiguin basats en
reflexions més o menys meditades o estudiades. No entenem que el que fa 2 mesos era bo per als caldencs
ara no ho sigui. Ens referim a l’alineació de la parcel·la del Golf. Va tornar al ple, en aquesta ocasió a través de
l’ACM, una altra moció que tracta per enèsima vegada el tema de l’educació. La moció rebutja la implantació
de la LOMCE i dóna suport a la continuïtat del model lingüístic i curricular de l’escola catalana que defensa
tota la comunitat educativa, així com dóna suport a Somescola en la manifestació festiva i reivindicativa del dia
14 a Barcelona a la qual gairebé tots els grups vam donar suport.

ESTAT DE L’AIGUA
Les últimes analítiques de maig 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.

Al darrer ple municipal, la regidora d’Esquerra, Isabel Lozano, va votar a favor de la venda de
la parcel·la, situada al golf, per un import d’1.313.528 €, demanant a l’equip de govern un compromís per destinar un 3% d’aquests ingressos (uns 40.000 euros) a mesures relacionades amb
l’habitatge social. Al programa electoral d’Esquerra apostàvem per recuperar l’Estadi Vall-llobera i adequar la
zona esportiva. Els ingressos d’aquesta venda permetran arreglar el camp de futbol i també el seu entorn (pista
d’atletisme, vestuaris i grades al polivalent) tal i com hem demanat en diverses ocasions. D’aquí ve que el nostre
vot hagi estat favorable aquesta vegada. Sumem esforços quan se’ns escolta. Recuperarem l’Estadi Vall-llobera,
comprarem Sant Maurici, urbanitzarem els terrenys per al nou institut, desenvoluparem el Pla Especial per Sant
Maurici abans de finals d’any, constituirem un patronat que vetlli per la conservació del paratge i millorarem les
polítiques socials. Aquest és el nostre compromís amb Caldes de Malavella.

Ple municipal ordinari de 26 de
maig de 2014

Destaquem de l’últim ple del mes de maig que aquesta vegada no hem donat suport a la venda de la
parcel·la del golf perquè ha hagut de tornar a passar per ple a causa de la mala gestió en la subhasta
de CIU. I al que no donarem mai suport és a irresponsabilitats polítiques. Però el projecte es tirarà
endavant gràcies al suport d’ERC a canvi d’empaperar el nostre municipi d’estelades, ja que des del principi
es van oposar per activa i per passiva a la venda de l’esmentada parcel·la. Van criticar les nostres propostes i
van demanar una consulta popular i ara ho aproven. Dit això, agraeixo a tots/es els votants que heu depositat
la vostra confiança en nosaltres en les darreres eleccions ja que som el PPC de tot Catalunya que millor hem
resistit la baixada generalitzada. Gràcies. Això ens dona més força per continuar treballant amb il·lusió.

(1) i PSC (1) i els 6 vots contraris de la PIC (4), ICVEUiA (1) i el PP (1).
L’Ajuntament ha aprovat per unanimitat declarar
com a entitat d’interès municipal l’entitat ABEONA.
L’Ajuntament ha aprovat per unanimitat fer una
petició de subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) per a la realització d’actuacions de conservació i manteniment de les lleres públiques en el
tram urbà.
L’Ajuntament ha aprovat una moció dels ajuntaments contra l’aplicació de la LOMCE o “Llei
Wert”. Ho ha fet amb els 12 vots a favor de CiU
(5), la PIC (4), ICV-EUiA (1), ERC (1) i PSC (1) i el
vot contrari del PP.

Una altra volta de rosca a la venda de la parcel·la del golf. Com que l’oferta guanyadora en la compra es
va retirar, s’ha tornat a presentar a l’últim ple l’aprovació per adjudicar la parcel·la a la segona oferta. El PP,
que hi havia votat a favor, ara ho ha fet en contra adduint una “pèrdua” de confiança en l’equip de govern.
Contínuament diuen que al PP l’únic que els motiva és el bé per al poble. Doncs amb el vot en contra de la venda
no tondríem liquidesa per al camp de futbol, les pistes d’atletisme, la compra de Sant Maurici ni els terrenys on es
construirà l’institut. Una estranya política de servei als caldencs. Sort que ERC hi ha votat a favor. Amb la seva coherència es tiraran endavant aquests projectes. Queda un any per les properes eleccions municipals. Estiguem tranquils
i deixem de desqualificar-nos els uns als altres pel fet de tenir criteris i opinions diferents.

