AGENDA
Del 15 d’octubre al 15 de novembre de 2014
CALENDARI DEL CONTRIBUENT
Rebuts no domiciliats, de l’1 de setembre al 31 d’octubre:
Conservació de cementiri (anual 2014).
Guals (anual 2014).
Ocupació subsòl (anual 2014)
Recollida d’escombraries (2n semestre 2014)
Mercat setmanal (2n semestre 2014).
Clavegueram (3r trimestre 2014).
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, de 2/4 de 10 a 2/4 de 12. Sortida des
de la Casa Rosa.
PREPAREU-VOS PER LA 12a
FIRAD’OPORTUNITATS!
El diumenge 16 de novembre es celebrarà la 12a
Fira d’Oportunitats, un mercat solidari i anticrisi on podreu vendre, comprar o intercanviar
tot tipus de productes de segona mà. A
tancament d’aquest BIM encara està per definir la
ubicació de les parades. El preu de la participació
és en forma d’algun producte de primera necessitat que s’haurà de dipositar obligatòriament a la
parada de Càritas el mateix dia de la Fira. Animem a caldencs i a visitants a col·laborar amb
la causa dins de les seves possibilitats!
Per a inscriure-vos-hi, ompliu una instància que
podreu trobar a l’Oficina de Turisme o bé a promocioeconomica@caldesdemalavella.cat.
Per a més informació, adreceu-vos a l’Oficina
de Turisme, contacteu amb promocioeconomica@
caldesdemalavella.cat, al telèfon 972 48 01 03 o a
www.caldesdemalavella.cat.

CAMPANYA D’ESTERILITZACIÓ I
IDENTIFICACIÓ D’ANIMALS
De l’1 al 31 d’octubre. A Uetus Veterinaris
(C. Santa Maria, 24. Telf. 972 47 11 00). 50% de
descompte en implantació de xips i 25% de descompte en esterilitzacions i castracions de gats
i gossos. és condició indispensable identificar i
censar l’animal. Cal concertar cita prèvia al centre veterinari. S’admetran animals fins a esgotar
la partida pressupostària assignada. Ho organitza
Uetus Veterinaris amb la col·laboració de l’Ajuntament de Caldes.

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 :
- 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).

TALLER DE GIMNÀSTICA
ABDOMINAL HIPOPRESSIVA
Gimnàstica que t’ajudarà a tenir cura del teu sòl
pèlvic, enfortir la teva musculatura abdominal i
mantenir una bona postura. Dirigida a totes les
dones de qualsevol edat a excepció de les embarassades i persones hipertenses
A càrrec d’Imma Soler i Ferrer, fisioterapeuta i osteòpata craniosacral.
Els dimecres, 5, 12, 19 i 25 de novembre,
de 2/4 de 8 a 3/4 de 9, al Casino Municipal. Per a inscripcions, envieu un correu a xarxadedones@hotmail.com o truqueu al telèfon
608922076 (Montse). Preu: 30 € sòcies i 40
€ no sòcies. Ho organitza la Xarxa de Dones
amb el suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

NOTA DE CATECISME
El dissabte, 4 d’octubre, va començar la catequesi.
Malgrat tot, si algun nen vol apuntar-hi o demanar-ne informació, podeu venir els dissabtes, a les
5 de la tarda a l’Església o bé trucar al 676468496
(Roser).
EMBARRAKALDATS
Si us agrada el carnaval i voleu participar en les
rues més populars, els Embarrakaldats són una
nova colla caldenca. Els podeu trobar a:
embarrakaldat@gmail.com
Twitter @embarrakaldats i Facebook.
CRIDA A LES ENTITATS PER
COL·LABORAR AMB LA MARATÓ
La 23a edició
de La Marató de TV3 es
farà el diumenge 14 de desembre i es dedicarà a
les malalties del cor. Des de l’Ajuntament animem
a les entitats a col·laborar organitzant activitats
per recaptar diners per aquesta causa. Les podeu
comunicar trucant al telèfon de l’Ajuntament 972
47 00 05, extensió 25 (Carme).

DIMARTS, 14 D’OCTUBRE
ITV PER A TRACTORS I CICLOMOTORS
De 9 a 2/4 de 12 del migdia, a l’aparcament del
pavelló.Cal fer-ne una reserva prèvia a www.
citaprevia.cat o bé al telèfon 902 31 32 31. Per a
més informació, 93 731 66 60.
Atenció! Els ciclomotors de 49 cm3 han de passar
la ITV obligatòriament.

DIUMENGE, 19 D’OCTUBRE
MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA
De 9 a 2, al pati de Cal Ferrer de la Plaça.

DIMECRES, 15 D’OCTUBRE
XERRADA: “EL BON ÚS DELS
MEDICAMENTS. EN PARLEM?”
A 2/4 de 7, al Casino Municipal. A càrrec de
Xènia Planas, farmacèutica. Inclosa dins
el Programa de Xerrades per a la Gent Gran
(Programa d’educació sanitària a la gent gran).
Hi haurà un petit detall per als assistents.
Organitzat per la Generalitat de Catalunya, el
Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya
i amb el suport de l’Ajuntament de Caldes de
Malavella.

XIV TROBADA DE CANT CORAL DE
CALDES DE MALAVELLA
A les 6 de la tarda, a l’Església. Amb la participació
de la Coral del GEiEG (Girona), la Coral
Germanor Empordanesa (Figueres) i la
Coral Cantaires de Caldes.

DIVENDRES, 17 D’OCTUBRE
CLUB
DE
LECTURA:
“PASSEIG
D’ANIVERSARI DE JOAN VINYOLI”
A 2/4 de 8, la Biblioteca.Comentaris a l’obra de
Vinyoli amb Pep Solà i lectura de poemes a càrrec
d’Anna Maluquer. Organitzat per la Biblioteca
Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia.
XERRADA:
LA
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA EN UNA CATALUNYA
INDEPENDENT
A les 8 del vespre, al Casino Municipal. Per
Joaquim Brugué, doctor en Ciència Política
i de l’Administració. Xerrada inclosa dins el 2n
Cicle de xerrades a Caldes de Malavella sobre el
país que volem. Organitzat per l’ANC de Caldes
de Malavella, amb la col·laboració de CiU, la PIC,
Esquerra i Llibreria Les Voltes.
DISSABTE, 18 D’OCTUBRE
TROBADA DE BOLETAIRES
- A 2/4 de 9 del matí, sortida boletaire des del
pub Tèrmic.Tornada a les 12. Hi haurà un premi al
millor caçador de bolets.
- A les 2, dinar. Per als caçadors de bolets, 10 €.
Per als no caçadors, 15 €. Part dels bolets serviran
per fer el dinar.
Organitzat per la Societat Gastronòmica de
Caldes de Malavella.
L’HORA DEL CONTE: “EL PETIT MÓN
DEL PETIT PRÍNCEP”
Infantil. A les 12 del migdia, a la Biblioteca. Amb
Assumpta Mercader. Organitzada per la
Biblioteca Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia.
VII TROBADA GEGANTERA
COMARCAL DE LA SELVA
A la tarda, a Hostalric. Amb la participació de la
Colla Gegantera de Caldes
ESPORTS
CLUB PATÍ CALDES
Infantil, les 6: CP Caldes – CP Tordera
Aquest horari és l’oficial, malgrat que els
definitius els publiquem cada setmana a:
www.clubpaticaldes.cat
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Sènior femení, a la tarda: CV Joves Caldes - CV
Molins
Sènior masculí, a la tarda: CV Joves Caldes - CV El
Prat de Llobregat

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.

DIMECRES, 22 D’OCTUBRE
CLUB DE LECTURA FÀCIL: “EL CAFÈ
DE LA GRANOTA”
A les 7, a la Biblioteca. Comentaris sobre aquest
llibre de Jesús Moncada. Organitzat per la
Biblioteca Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia.
DIVENDRES, 24 D’OCTUBRE
XERRADA: L’ESTAT DEL BENESTAR
EN UNA CATALUNYA INDEPENDENT
A les 8 del vespre, al Casino Municipal. Per Neus
Munté, consellera de Benestar Social i Família.
Xerrada inclosa dins el 2n Cicle de xerrades a
Caldes de Malavella sobre el país que volem.
Organitzat per l’ANC de Caldes de Malavella,
amb la col·laboració de CiU, la PIC, Esquerra i
Llibreria Les Voltes.
DISSABTE, 25 D’OCTUBRE
TROBADA DE MOTOS BMW
- A les 9 del matí, a la plaça de l’Ajuntament (vell).
Durada de la trobada: 20 minuts, després dels
quals les motos seguiran la seva ruta.
ESPORTS
FUTBOL SALA CALDES
A les 5, al pavelló de Campllong: FS Caldes de
Malavella - A. E.Vilobí FS
CLUB PATÍ CALDES
2a Catalana, a 2/4 de 5: CP Caldes – CH Mataró
Infantil, a les 6: CP Caldes – Grupo Maestre A
CLUB ESPORTIU CALDES
Cadet femení, a les 4: Cadet femení – CB Sant Feliu
Júnior femení, a 2/4 de 6: CE Caldes – Bàsquet
Lloret
Sènior femení, a les 7: CE Caldes – AEB Malgrat
2000
DIUMENGE, 26 D’OCTUBRE
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.
BICICLETADA A LES MINES DE CAL
MAGRE
Sortida per Caldes amb alguna pujada de fort
pendent. No aconsellada a menors de 10 anys.
Organitzat pel Club Excursionista.
PRESENTACIÓ DEL CURTMETRATGE
“DIÒGENES, EL GOS”
A les 6 de la tarda, al Teatre – Cinema Municipal.
Dirigit per Mateu Ciurana, protagonitzat per
Gerard Quintana i rodat a Caldes. També es
projectarà el curt Llàtzer, de Mateu Ciurana.
Entrada lliure per a tothom.

ESPORTS
CLUB ESPORTIU CALDES
Sots-25 masculí, a 2/4 de 5: CE Caldes- Bàsquet
Lloret
Sènior masculí, a les 6: CE Caldes – Bàsquet Vilafant
Júnior masculí, a 2/4 de 8: CE Caldes – CB Bescanó
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Tercera Catalana, a 2/4 de 12: UE Caldes – FC
Vilobí
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Cadet femení, al matí: CV Joves Caldes - CV
Mataró
Juvenil femení, al matí: CV Joves Caldes - CV
Mataró
DISSABTE 25 I DIUMENGE 26
D’OCTUBRE
ESPORTS
CLUB DE GOLF CALDES DE MALAVELLA
Participació en el Rànquing individual de Pitch &
Putt de Catalunya, al camp Roc3 P&P de Santa
Coloma de Cervelló.
DIUMENGE, 2 DE NOVEMBRE
EXCURSIÓ: CALES DE BEGUR
Sortida llarga, de tot el dia. Aproximadament, 20
km. Bonic itinerari de costa a la tardor. Organitzat
pel Club Excursionista.
MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA
De 9 a 2, al pati de Cal Ferrer de la Plaça.
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.
SORTIDA GEGANTERA A SANTA
MARIA DE PALAUTORDERA
Al matí, cercavila gegantera. Amb la participació de
la Colla Gegantera de Caldes.
DIVENDRES, 7 DE NOVEMBRE
CASTANYADA A LA CASA ROSA
Organitzada per l’Associació de Gent de la Tercera
Edat, “Casa Rosa”.
DISSABTE, 8 DE NOVEMBRE
TROBADA DE DONES
A 6 de la tarda al Casino Municipal. Si ets dona,
vine!!! Tarda de dones per compartir les nostres
inquietuds. Accepta el repte d’una trobada de
dones per compartir el privilegi de ser dona.
Dones, coneguem-nos celebrant la lluna plena! Si
tens dificultat de transport perquè vius allunyada
del poble, no dubtis en posar-te en contacte amb

xarxadedones@hotmail.com. Organitzat per la
Xarxa de Dones amb el suport de l’Ajuntament
de Caldes de Malavella.
ESPORTS
CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamí B, a les 4: CP Caldes – CH Lloret A
Prebenjamí A, a les 5: CP Caldes A – SHUM Grupo
Maestre B
Aquests horaris són els oficials, malgrat que els
definitius els publiquem cada setmana a:
www.clubpaticaldes.cat
CLUB ESPORTIU CALDES
Cadet femení, a les 4: CE Caldes – CB Sant Gregori
Júnior femení, a 2/4 de 6: CE Caldes BC Maçanet
Sènior femení, a les 7: CE Caldes – CB Sant Gregori
DIUMENGE, 9 DE NOVEMBRE
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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CLUB ESPORTIU CALDES
Sots-25 masculí, a 2/4 de 5: CB Sant Hilari
Sènior masculí, a les 6: CE Caldes – CESET Girona B
Júnior masculí, a 2/4 de 8: CE Caldes – FD
Cassanenc B
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Tercera Catalana, a 2/4 de 12: UE Caldes –
P.Santjoanenc
DISSABTE, 15 DE NOVEMBRE
MUSINFANT
Música per a nens d’entre 0 i 3 anys. Cal inscripció
prèvia. Places limitades. Projecte musical educatiu
per a nens de 0 a 3 anys. Més informació: http://
www.musinfant.com. Organitzat per la Biblioteca
Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia.
EXCURSIÓ A PORT AVENTURA
Sortida d’un dia al parc d’atraccions de Port
Aventura. Preu: 55 €. Organitzada per l’Associació
de Gent de la Tercera Edat, “Casa Rosa”.
ESPORTS
FUTBOL SALA CALDES
A les 5, al pavelló de Campllong: FS Caldes de
Malavella - CFS Sant Hilari
DISSABTE 15 I DIUMENGE 16 DE
NOVEMBRE
ESPORTS
CLUB DE GOLF CALDES DE MALAVELLA
Participació en el Campionat de Catalunya Juvenil al
camp Oller del Mas P&P, a Manresa.

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 48 00 56. 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 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
ACABAMENT DE LES OBRES DE CAL
FERRER DE LA PLAÇA
El Ple de setembre ha aprovat engegar l’última fase
de rehabilitació de l’edifici de Cal Ferrer de la Plaça,
que implica la instal·lació d’un ascensor i l’adequació
del primer pis, en el qual s’hi destinarà la sala de
plens i diversos locals. Les obres tenen una partida
de 493.262,95 € i ja se n’ha encarregat el projecte.
D’aquesta manera s’haurà recuperat un edifici
emblemàtic que ha dotat i dotarà de nous espais a
l’Ajuntament i a la població en general.
MILLORES A LA ZONA ESPORTIVA
El mateix ple ha aprovat millorar els voltants de les
pistes de tennis i el pavelló polivalent. Les obres
consistiran en pavimentar tot l’espai perimetral i els
accessos als dos equipaments, alhora que es refarà
la xarxa de clavegueram. L’obra, pressupostada en
125.000 €, contribuirà a donar una millor imatge de la
zona esportiva i a evitarà molèsties de fang i de pols.
Paral·lelament, continuen els tràmits per adequar el
camp de futbol i les pistes d’atletisme i, per últim,
properament s’iniciarà la instal·lació d’un rocòdrom
a les parets interiors del pavelló polivalent.
TRES SUBVENCIONS QUE POTENCIARAN
EL TURISME
El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
va concedir a l’Ajuntament de Caldes de Malavella una
subvenció per finançar 3 projectes importants:
Per una banda, un centre d’interpretació del
termalisme i del Camp dels Ninots en el Castell de
Caldes (antic dispensari), les obres del qual estan
pressupostades en 260.150 €.
Per una altra banda, s’està treballant per fer un projecte
de socialització del Camp dels Ninots que mostri als
visitants la singularitat i importància d’aquest jaciment.
L’actuació està valorada en 35.433,34 €.
Per últim, es farà una àrea de servei per a autocaravanes
a la part superior del carrer del Solei amb un pressupost
de 25.112,53 €.Són tres iniciatives que contribuiran a
potenciar el coneixement del patrimoni caldenc, el
turisme i l’economia. La coherència i innovació de les
propostes i la visió de futur que l’equip de govern té
respecte a Caldes i el turisme va fer que finalment
la Generalitat concedís al nostre Ajuntament una
subvenció a la qual tenia poques opcions ja que molts
de municipis es presenten a al convocatòria.
MÉS INVERSIONS
En el Ple es van aprovar altres inversions de quantitat
més petita però que sumades pugen a 149.900 €.
Ens referim a nous elements per a les zones infantils
de Can Carbonell i l’avinguda Onze de setembre
(20.000 €), la reparació i manteniment de mobiliari
urbà (12.000 €), la reparació i manteniment de
senyalitzacions (12.000 €), el manteniment de rieres
i marges (40.000 €), la reparació i manteniment
a l’escola Sant Esteve (20.000 €), l’assessorament i
redacció de projectes (50.000 €) i l’aportació al
transport escolar del Consell Comarcal (5.900 €).
ÚLTIMA FASE DEL CANVI D’IL·LUMINACIÓ
A CAN CARBONELL
L’Ajuntament canviarà properament la il·luminació
dels últims 80 fanals que quedaven pendents a Can
Carbonell. La mesura comportarà un estalvi energètic
i econòmic considerable. En pocs dies s’adjudicarà
el canvi de l’enllumenat de l’avinguda Dr Furest. En
aquest cas es canviarà també el cablejat elèctric.

PROJECTE PER URBANITZAR EL CARRER
DR SOLER
L’Ajuntament ha encarregat el projecte per urbanitzar
el carrer Dr Soler per un import de 13.270 €. Aquest
vial va paral·lel a la rambla Recolons i connecta el
carrer de les Roques amb les rambles de Recolons
i d’en Rufí.

van passar primer per l’Ajuntament de Barcelona
i després, pel Palau de la Generalitat on van ser
rebuts pel president Artur Mas.
Prèviament, més de 200 caldencs s’havien concentrat
el 30 de setembre a la plaça de l’Ajuntament nou per
mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9N.

NOUS COTXES PER A LA BRIGADA I PER A
LA POLICIA
La Policia disposarà aviat d’un nou cotxe amb unes
prestacions que li permetran estar en connexió amb el
cos dels Mossos d’Esquadra. El vehicle en substitueix
un altre que s’ha retirat per la seva antiguitat. També
la brigada tindrà una furgoneta nova que li permetrà
fer les tasques amb més comoditat.
ONZE DE SETEMBRE
L’Onze de setembre d’enguany va ser, com passa en
els últims anys, una celebració festiva però també
amb un marcat to reivindicatiu. La trobada a Terra
Negra dels 4 municipis fronterers (Llagostera, Tossa
de Mar,Vidreres i Caldes de Malavella) va consolidar
el bon nombre d’assistents de les últimes edicions.
Ja a Caldes, va ser el torn de l’Homenatge a les
persones caigudes en la defensa de Catalunya, amb
ofrena floral de les entitats i cants de la Coral
Cantaires de Caldes. Van tancar la jornada matinal
les sardanes i el dinar dels jubilats de la Casa Rosa.
CALDES, UN POBLE MÉS SEGUR
El 23 de setembre passat es va convocar la Junta Local de
Seguretat. S’hi van tractar diversos aspectes relacionats
amb la seguretat del nostre municipi. En destaca un
estudi que constata que el nombre d’infraccions penals
ha baixat un 52,% en el nostre municipi i que en el cas
de robatoris amb força i de robatoris amb violència /
intimidació, les xifres han disminuït en un 22,6% i un
44,4% respectivament. Felicitem la Policia Local i els
Mossos d’Esquadra per aquests resultats que fan de
Caldes un poble més segur.
Una altra de les qüestions que es van abordar a la
junta va ser l’entrada il·legal a cases deshabitades que
posteriorment es posen a lloguer. Es va acordar crear
un grup de treball de seguiment d’aquest fenomen que
s’ha presentat en el nostre municipi i en altres de veïns.
EFECTES DE LES PLUGES DE TARDOR
El setembre ha portat dos episodis de pluges
especialment intensos amb prop de 250 litres per
metre quadrat que ha provocat diversos danys, com
la inundació de diversos soterranis d’habitatges
particulars, el tall de la N-II i el deteriorament dels
camins rurals. L’Ajuntament ha actuat en primer terme
en els camins que havien quedat tallats i properament
continuarà treballant per condicionar l’extensa xarxa
de camins que té el municipi.
CALDES FM INFORMA
Demanem disculpes als oients per les deficiències i
interrupcions a les nostres emissions causades per
múltiples avaries ocasionades en els nostres equips
tècnics, inclosos els d’emergència. Estem treballant
per a la total normalització de les emissions.
L’ALCALDE DÓNA SUPORT A LA CONSULTA
EN NOM DE CALDES I ÉS REBUT PER ARTUR MAS
L’alcalde Salvador Balliu va lliurar el dissabte, 4
d’octubre, la moció en suport de la consulta que el
Ple Municipal va aprovar el 25 de setembre en suport
a la consulta del 9N. Salvador Balliu, juntament amb
més de 900 batlles de municipis de tot Catalunya

FIRA DE L’AIGUA
Malgrat la pluja que va caure fins a prop de les 10
del matí, la Fira de l’Aigua va gaudir d’un nombre
important d’assistents i bona part de les activitats es
van poder celebrar ja que el temps posteriorment
va acompanyar. Les activitats més concorregudes
van ser la Fira d’artesania i del Benestar i la Fira
de les entitats, la gran ludoteca de l’aigua per a la
mainada, les xerrades temàtiques, el Ball de l’Hereu
Riera i el Concurs de bevedors d’aigua i menjadors
de calamars a la romana. Donem les gràcies a les
empreses, entitats i voluntaris que han col·laborat a
fer possible la Fira de l’Aigua.

MERCAT ECOLÒGIC
Després de l’aturada estival, el mercat ecològic
torna a Caldes, com sempre, el primer i tercer
diumenge de cada mes, al pati de Cal Ferrer de la
Plaça. Us recordem que el segon i quart dissabte, el
mercat se celebra a Riudellots de la Selva.
GLOPETS D’ESTIU
Els glopets d’estiu han refrescat un cop més les nits
d’aquesta estació. La programació ha estat àmplia,
encara que ha predominat la música, amb concerts
com el de Miqui Puig o La Vella Dixieland o el taller
de música electrònica amb Pau Cabruja. Els més
menuts s’ho han passat bé amb els espectacles
infantils i en família hem pogut veure cinema al
carrer. En l’àmbit del teatre, s’ha programat el
musical dramàtic “1714. Crònica d’un setge” i des

de la Biblioteca s’ha programat una trobada del Club
de lectura fàcil. Una oferta per a tots els gustos i
edats de la qual esperem que hagueu gaudit.
VISITES TEATRALITZADES
Els “Guies ufissials” també ens han acompanyat
durant sis nits d’estiu amb les seves peripècies,
aquesta vegada relacionades amb el Tricentenari.
Per justificar la concessió d’una subvenció de la
Generalitat, l’”Antòniu”, la Remei i en “Fonsu”
remouen mar i muntanya per buscar una relació
entre Caldes i els fets de l’Onze de setembre.
ACTIVITATS ESPORTIVES
Les activitats esportives de la nova temporada han
començat amb normalitat. Són molt àmplies i abasten
des de l’oferta municipal (el Servei d’Activitat Física
Municipal per als grans i l’Escola Esportiva Municipal
per als més menuts), fins a les entitats, que engloben
un ampli ventall d’esports.
VISITES CULTURALS GRATUÏTES
Caldencs i visitants van poder gaudir els dies 27 i
28 de setembre de dues visites guiades gratuïtes:
una visita guiada per les Termes Romanes a càrrec
d’Atri. Cultura i Patrimoni i la visita guiada que
cada diumenge fa el CRAC (Centre de Recerques
Arqueològiques de Caldes) sota el títol “Del Camp
dels Ninots a l’actualitat”. Estaven emmarcades
dins les Jornades Europees del Patrimoni que
volen acostar el patrimoni històric i cultural a la
població.
PEDALADA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC
Una trentena de ciclistes van pedalar el 28 de
setembre passat contra el canvi climàtic a Caldes.
Tot i que el la pluja va deslluir l’esdeveniment, es van
poder completar un total de 14 km dels 19 previstos
inicialment, en un recorregut que va sortir de la
Plaça de la Selva i va seguir pel camí del cementiri,
Aigües Bones i Can Carbonell. La tornada, enlloc de
per Sant Maurici, es va fer pel camí de les Mateues.
PRESENTACIÓ DEL NÚM. 25 DE GAVARRES
El divendres 19 de setembre es va fer la presentació
del número 25 de la revista “Gavarres” (www.
gavarres.com), que té contingut caldenc. S’hi inclou
una entrevista a Amadeu Fontán, pintor, i a Paulí
Boada, expert en plantes medicinals i remeis casolans.
Per altra banda, presenta un article redactat per
l’arqueòleg Joan Llinàs sobre les Termes Romanes.
L’acte va ser presidit, a part dels protagonistes, per
l’alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, la
regidora de Cultura, Mercè Rossell, i el director de
la revista Gavarres, Pitu Basart.
SANT MAURICI
El 22 de setembre es va celebrar el 170è un Aplec
de Sant Maurici ben concorregut com cada any. La
missa, les sardanes, el ball de l’Hereu i el dinar es van
succeir en un ambient de lleure i de companyonia.
ESTAT DE L’AIGUA
Les últimes analítiques de setembre 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 25 de
setembre de 2014

El Ple Municipal ha aprovat donar suport a la consulta
del 9 de novembre. Hi han votat a favor 10 regidors:
els de CiU (4), de la PIC (4), d’ICV-EUiA (1) i d’ERC
(1). S’hi ha pronunciat en contra el PP (1), mentre que
el PSC s’hi ha abstingut.

Ple municipal ordinari de 29 de setembre de 2014

El Ple Municipal ha aprovat la proposta de modificació
del pressupost per un import de 1.099.604 €. S’ha
dividit en 6 parts sotmeses a votació separadament:
1r) Crèdits extraordinaris per valor de 320.695,87 €
provinents d’una subvenció de la Generalitat per al
foment del Turisme (192.417,58 €) i del romanent de
tresoreria (148.278,29 €). Es destinen a:
- Socialització del Camp dels Ninots: 35.433,34 €.
- Àrea de servei per a autocaravanes: 25.112,53 €.
- Centre d’interpretació sobre termalisme:
260.150 €.
TOTAL: 320.695,87 €.
Aquest punt s’ha aprovat per unanimitat amb els
vots a favor de CiU (5), de la PIC (4), d’ICV-EUiA (1),
d’ERC (1) i del PP (1).
2n) Crèdit extraordinari de 493.262,95 € procedents
del romanent de tresoreria que es destina a l’última
fase de Cal Ferrer de la Plaça.
Aquest punt s’ha aprovat per unanimitat amb els
vots a favor de CiU (5), de la PIC (4), d’ICV-EUiA (1),
d’ERC (1) i del PP (1).
3r) Crèdit extraordinari de 20.000 € provinents del
romanent de tresoreria que es destinen a mobiliari
urbà (zones infantils a Can Carbonell i a l’Av. 11
de setembre).
Aquest punt ha estat aprovat per unanimitat amb els
vots a favor de CiU (5), de la PIC (4), d’ICV-EUiA (1),
d’ERC (1) i del PP (1).
4t) Crèdit extraordinari de 125.000 € procedents de
romanent de tresoreria (47.848,72 €) i baixes d’altres partides (77.151,28 €). Es destina a millores a
la zona esportiva.
Aquest punt s’ha aprovat amb els 7 vots a favor de
CiU (5), d’ERC (1) i del PP (1) i amb els 5 vots en
contra de la PIC (4) d’ICV-EUiA (1).
5è) Suplement de crèdit per import de 139.900 €
procedent de romanent de tresoreria. Es suplementen les següents partides:
- Reparació i manteniment de mobiliari urbà: 12.000 €
- Reparació i manteniment de senyalització: 12.000 €
- Manteniment de rieres i marges: 40.000 €
- Reparació i manteniment a l’Escola St. Esteve: 20.000 €
- Assessorament i redacció de projectes: 50.000 €
- Transport escolar del Consell Comarcal: 5.900 €
TOTAL: 139.900 €.
Aquest punt s’ha aprovat amb els 7 vots a favor de
CiU (5), d’ERC (1) i del PP (1) i amb els 5 vots en
contra de la PIC (4) i d’ICV-EUiA (1).

Els partits opinen
6è) Crèdit extraordinari de 745,50 € procedent del
romanent de tresoreria destinat a una aportació a
l’Associació de Municipis per la Independència.
Aquest punt s’ha aprovat amb els 11 vots favorables
de CiU (5), de la PIC (4), d’ICV-EUiA (1), d’ERC (1) i
el vot contrari del PP (1).
El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat la proposta
d’assignació del fons de cooperació local per a l’any
2014. Així, es destinaran 6.623,30 € a organismes
supramunicipals als quals pertany el nostre municipi
(50% de l’import al Consorci per a la protecció del
Massís Ardenya – Cadiretes, el 25% al Consorci de
Viles Termals de Catalunya i el 25% restant, al Consell
Comarcal de la Selva).
El Ple ha votat a favor per unanimitat d’aprovar inicialment del Pla especial de camins. El document inventaria 145,45 quilòmetres de camins en el terme municipal de Caldes de Malavella i aclareix l’ús de cadascun
d’ells (públic, privat o privat d’ús públic).
Alhora, preveu recuperar una quinzena de camins que
s’han perdut i permetrà la planificació de les tasques
de manteniment d’aquesta xarxa de camins.
El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat modificar la
quota del cànon que l’Ajuntament pagava a partir de
l’any 2012 per import de 56.721,13 € en concepte de
lloguer de pous d’aigua. El motiu és que l’Ajuntament
no ha renovat el contracte amb alguns dels pous i que
s’opta perquè els llogaters dels pous facturin directament a l’empresa subministradora d’aigua (Prodaisa).
Provisionalment, el consistori pagarà enguany en concepte del lloguer (35.819,17 €), una quota que li retornarà posteriorment Prodaisa i en posteriors anys se
suprimirà el cànon que paga l’Ajuntament.
El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat que l’Ajuntament signi un conveni amb la Diputació de Girona
per implantar a les escoles de Caldes de Malavella el
programa d’educació ambiental de coneixement de
l’entorn natural. L’acord té una vigència de 2 anys
prorrogables a 2 més. Les escoles triaran els temes
a treballar i la Diputació aportarà tots els recursos.
El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat els plans
de protecció civil INUNCAT, SISMICAT, NEUCAT i
TRANSCAT, que han patit algunes modificacions. Es
tracta de plans que preveuen l’actuació coordinada
entre tots els equips implicats en casos d’emergència per inundacions, sismes, nevades i accidents en el
transport de productes perillosos.
El Ple Municipal ha aprovat la moció presentada per
ICV-EUiA per a una “elecció democràtica dels alcaldes
i alcaldesses i en contra d’una proposta de llei que pretén implantar el Partit Popular per reformar el sistema
electoral municipal”. Ho ha fet amb els 9 vots a favor
de CIU (3), la PIC (4), ICV-EUiA (1) i ERC (1), el vot en
contra del PP (1) i dues abstencions de CiU (2).
El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat la moció
presentada per la PIC en relació a l’institut de Caldes.
El document insta l’Ajuntament a redactar el projecte
d’urbanització dels terrenys on ha d’anar l’institut, a
modificar el pressupost per expropiar o comprar els
terrenys de la urbanització, a fer el concurs i execució
del projecte d’urbanització i sol·licitar finalment a Ensenyament que executi les obres de l’institut.

L’últim Ple Municipal va aprovar una modificació de crèdit que permetrà invertir 1.099.604 € a
tirar endavant nous projectes. Ens fa molta il·lusió poder endegar projectes com l’última fase de
rehabilitació de Cal Ferrer de la Plaça, el pàrquing d’autocaravanes, l’itinerari sobre el Camp dels
Ninots, el centre d’interpretació sobre el Camp dels Ninots i el Termalisme i el condicionament de
la zona esportiva i dels seus accessos. Aquestes inversions s’afegeixen a les ja compromeses anteriorment en
el pressupost (les més destacables, la compra de Sant Maurici i les obres d’urbanització de la zona de l’institut).
Són obres que contribuiran a què Caldes faci un pas endavant. I el que és més important: es podran fer sense
que l’Ajuntament s’endeuti ja que els diners provenen de subvencions, de baixes en licitacions, de la venda de
la parcel·la del golf o del romanent de tresoreria. Continuem treballant per millorar Caldes. Decidits però
alhora amb seny.

En el darrer Ple es va aprovar una proposta de la PIC per instar a l’equip de govern a fer urgentment
tots els passos necessaris per adquirir i adequar els terrenys on ha d’anar l’Institut i cedir-los al
Departament d’Ensenyament. En el BIM anterior ja vam denunciar que fa més de dos anys que es va decidir
canviar-ne la ubicació i encara no s’ha fet res i això posa molt fàcil a la Generalitat per endarrerir les obres.
Donada la passivitat de l’equip de govern, és oportú presentar aquesta proposta per obligar-los a actuar. Però
ja sabem de quina manera l’alcalde i el seu equip reaccionen a les propostes presentades per nosaltres i aprovades al Ple. Senzillament no en fan cas com, per exemple, amb Sant Maurici o amb els equipaments escolars.
Creiem que és una manca de respecte als ciutadans que representem i una clara mostra de poc esperit democràtic. Esperem que aquest cop no sigui així. www.picaldes.com

El dia 25, en Ple extraordinari, els membres de CIU es van presentar amb samarretes
grogues intentant capitalitzar la labor d’altres partits més coherents amb la seva trajectòria històrica. Encara que el sr. alcalde va intentar tallar la nostra intervenció, vàrem manifestar que volem
construir una Catalunya que socialment sigui més lliure, més justa i més neta. I s’haurà de començar fent neteja
política. Finalment es va aprovar donar suport a la consulta del 9N, amb 1 vot en contra.
Respecte al Ple ordinari, vàrem presentar una moció en defensa d’una elecció democràtica dels alcaldes/ses.
Aquesta moció està precedida per la intenció del govern del PP d’una reforma del Règim Electoral General, per
tal de garantir que l’alcalde/ssa pertanyi a la llista més votada.Això podria portar a la paradoxa que qui ostentés
l’alcaldia hagués obtingut, per exemple, menys del 20% del suport dels ciutadans. La moció va ser acceptada pel
ple amb el mateix vot en contra.

Un poble no es construeix en un any ni en una legislatura. Hi ha projectes que requereixen
temps i compromís de tots. A Esquerra sempre hem apostat per fer de Caldes un municipi
referent en turisme termal, esportiu i de salut. Per això sempre hem defensat la recuperació
de l’Estadi Vall-llobera, després del nyap de l’anterior equip de govern, i arranjar tota la zona esportiva i els
accessos. És un projecte ambiciós, amb un cost elevat, i entenem que s’haurà de fer en diferents fases. Estem
a favor d’aquest projecte però no a qualsevol preu...Vam dir “no” al pressupost inicial de 700.000 euros que
ens proposava l’equip de govern. Hem aportat allò que creiem que és essencial rebaixant-ne el cost. I sense
deixar mai d’exigir la dotació d’una partida per a serveis socials, per engegar un programa d’habitatge social o
promovent un projecte innovador i que aposta per l’emprenedoria i la promoció econòmica del municipi: la
masoveria industrial i comercial.

Un Ple més on CIU plora una altra vegada una modificació del crèdit. Ni saben governar ni gestionar
els nostres diners ni fer-ne previsions i “a las pruebas me remito”. Per altra banda, una vegada més,
ICV-EUiA presenta mocions de temes que no són competència de l’Ajuntament i que, a més, són
precipitades. És ben bé que “cuando el diablo... con el rabo mata moscas”. Dir-vos també que vam donar el
nostre vot a favor de la moció d’urgència que va presentar la PIC per tal que l’equip de govern faciliti el més
aviat possible uns terrenys adaptats per a l’institut, ja que conviuen amb les obres de l’escola la Benaula. Aquest
problema no el tindríem ara si ells, quan governaven, haguessin fet les coses bé. Vam donar suport a totes les
propostes positives pel municipi. Que gaudiu la Fira de l’Aigua 2014.

Fa unes setmanes es va fer la reunió de la Junta Local de Seguretat per analitzar la situació social i problemàtica de la nostra població. Hi van assistir el delegat del Govern, forces de l’ordre públic, l’alcalde i
regidors. S’hi van analitzar tema rere tema i es va constatar que Caldes de Malavella, dins la situació social
en la qual estem immersos, és un dels municipis amb menys delictes de tot tipus.Amb un 26% menys de delictes, som
la població on més ha baixat aquesta xifra. Felicitem la Policia Local i a tots els agents pel seu bon fer i la seva gran
professionalitat. Lamentem que les pluges torrencials hagin causat desperfectes i inundacions. S’han de prendre les
mesures ja que els punts afectats són els mateixos cada vegada. Sant Maurici, aquesta festa tant nostra i tan familiar,
ha estat un èxit. Felicitem a tots els que han organitzat i intervingut en aquest acte.

