AGENDA
Del 16 d’octubre al 15 de novembre
CALENDARI DEL CONTRIBUENT
REBUTS NO DOMICILIATS
De l’1 de setembre al 2 de novembre:
Conservació de cementiri (anual 2015), Guals
(anual 2015), Ocupació subsòl (anual 2015),
Recollida d’escombraries (2n semestre 2015),
Mercat setmanal (2n semestre 2015) i Clavegueram (3r trimestre 2015).
CLUB DE PASSEIG
A partir de l’1 d’octubre. 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.
CURSOS ORGANITZATS PER
SERVEIS SOCIALS
Els Serveis Socials de l’Ajuntament realitzaran un
seguit de cursos gratuïts. Per a més informació i
inscripcions, us podeu adreçar a la mateixa oficina (C.Vall-llobera, 4; 972 40 04 04).
LECTURA DE REBUTS
Octubre (9 hores). Els dilluns, dimecres i divendres 19, 21, 23, 26, 28 i 30 d’octubre, de 10 a 2/4
de 12 del migdia. Cal inscripció prèvia.
TALLER DE MOVILITZACIÓ DE MALALTS I CANVIS POSTURALS
Octubre. Dia 22 d’octubre, de 4 a 6 de la tarda.
Cal inscripció prèvia.
CUIDAR AL CUIDADOR, RAONS I
ESTRATÈGIES
Octubre. Dia 29 d’octubre, de 4 a 6 de la tarda.
Xerrada oberta, no cal inscripció.
NOU SERVEI D’INTERMEDIACIÓ EN
HABITATGE
Per a més informació sobre el nou servei adreçat
persones i famílies en risc de pèrdua de l’habitatge, així com les garanties que s’ofereixen als
propietaris que vulguin llogar els seus habitatge
mitjançant aquest servei, adreceu-vos als Serveis
Socials de l’Ajuntament (c. Vall-llobera, s/n, de dilluns a divendres, de 9 a 2 / 972 47 04 04 / serveissocials@caldesdemalavella.cat)
TALLERS I CURSOS GRATUÏTS A
L’ESPLAI “LA CAIXA”
Ha arribat el setembre i, com cada any, l’esplai
de “La Caixa” torna a obrir les seves portes i a
programar tallers de formació, lúdics i de salut.
Tots els jubilats hi estan convidats. Les activitats
són gratuïtes. El contacte és: esplaiggcaldesm@
yahoo.es
EXCURSIÓ DELS AVIS DE LA CASA
ROSA
El dimecres, 28 de novembre. Excursió als cellers de Codorniu. Organitzat per l’Associació de
Gent de la Tercera edat “Casa Rosa”. En sortiran
programes a part.

Escolteu l’Agenda de Caldes, cada dia,
de dilluns a diumenge, a les 13h i les 19h

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.
- Parada caldenca: Cada diumenge. Espai que
permetrà a caldencs i caldenques vendre
manualitats, productes de segona mà i d’altres.
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.
CAMPANYA D’ESTERILITZACIÓ I
IDENTIFICACIÓ D’ANIMALS
De l’1 al 31 d’octubre, a Uetus Veterinaris (C/
Santa Maria, 24. Tel. 972 47 11 00). S’aplicarà un
50% de descompte en la implantació de xips i un
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 a
partir del 15 de setembre i en el moment de la
inscripció caldrà fer el pagament complet.
S’admetran animals fins a esgotar la partida pressupostària assignada i l’Ajuntament es reserva el
dret de desestimar aquells casos en què no es
compleixi l’ordenança municipal. Ho organitza
Uetus Veterinaris, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Caldes.
TALLER DE GIMNÀSTICA ABDOMINAL HIPOPRESSIVA
Els dimecres, 14 d’octubre, 11 de novembre, i 16
de desembre, de 3/4 de 8 a 9 del vespre, al Casino Municipal. A càrrec d’Imma Soler i Ferrer. Per a inscripcions: xarxadedonesdecaldes@
gmail.com o Tel. 658672307. Preu: 10 € per sessió. Organitzat per la Xarxa de Dones de Caldes
de Malavella.
CLASSES D’ESCACS
Tots els divendres, a les 6, a Ca la Romana. Obert
a persones de totes les edats. Organitzades pel
Club Caldenc d’Escacs.
CALDES DE MALAVELLA BALLA
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
La Xarxa de Dones de Caldes de Malavella i
l’Associació Lola s’unirà a una iniciativa d’abast
mundial, el V-day, que es celebrarà el 25 de novembre i que farà aixecar-se, manifestar-se i ballar
a milions de persones totes alhora. En el cas de
Caldes l’activitat es farà a les 6 de la tarda a la
plaça de l’Ajuntament. Ja des del 23 d’octubre,
cada divendres, es faran trobades per assajar la
coreografia del ball. Podeu veure un mostra del
ball que es va fer a Girona l’any 2013 aquí: https://
vimeo.com/82311088. Us hi podeu apuntar via
correu (xarxadedonesdecaldes@gmail.com) o
mòbil (658672307). Us animem a participar-hi!

DIVENDRES, 16 D’OCTUBRE
CINE-FÒRUM: “MADAMME
BROUETTE”
A les 7 de la tarda, al Casino Municipal (entrada gratuïta). Pel·lícula de Moussa Sene (Senegal 2004) sobre la lluita contra les humiliacions.
Debat-col·loqui a càrrec de Norma Smircic,
col·laboradora Grup dones de l’Alt Empordà. Organitzat per la Xarxa de Dones.
DISSABTE, 17 D’OCTUBRE
MOSTRA DE TEATRE AMATEUR MEMORIAL EMILI BOTA
A les 8 del vespre, el grup Toc de teatre de
Celrà presenta l’obra de teatre “Fuita“. Organitzat per l’Ajuntament de Caldes de Malavella,
Carisma Teatre i el Grup de Teatre Traspunt. Amb
el suport de la Casa de Cultura de la Diputació
de Girona i la Federació Teatral Amateur Gironina.

DIJOUS, 22 D’OCTUBRE
TARDA JOVE: VA D’ESPORTS
A 2/4 de 6 de la tarda. Jornada esportiva al pati de
l’Escola Sant Esteve.
DIVENDRES, 23 D’OCTUBRE
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE L’ABANS
A les 7 del vespre, al Casino Municipal. Presentació del llibre per fascicles que recull més d’un
miler de fotografies antigues de Caldes de Malavella. Es regalarà als assistents el primer fascicle i
les tapes del llibre.

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Mini fem. bàsquet a les 12: EEM Caldes - CB Sant
Feliu B

CLUB ESPORTIU CALDES
Pre-inf fem., a 2/4 d’11: CE Caldes - Bisbal Bàsquet
DIUMENGE, 18 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.
ESTRENA DEL CURT “BERNADETA”
A les 12 del migdia, al Teatre - Cinema Municipal.
Accés per invitació. Amb la presència del director,
Mateu Ciurana, de l’equip tècnic i d’actors que
van rodar a Caldes l’estiu passat.
XV TROBADA DE CANT CORAL DE
CALDES DE MALAVELLA
A les 6 de la tarda, a l’Església de Sant Esteve. Corals participants: Coral Mestre Sirés (Palafrugell),
Coral Pla de Girona (Girona) i Coral Cantaires
de Caldes. Organitzada per la Coral Cantaires de
Caldes.
ESPORTS
FUTBOL SALA CALDES DE MALAVELLA
A les 5, al Polivalent: FS Caldes de Malavella - Atlètic Vidreres.
CLUB ESPORTIU CALDES
Cadet femení, a les 12: CE Caldes - Adepaf
DILLUNS, 19 D’OCTUBRE
TARDA JOVE: APUNTA’T A GARANTIA JUVENIL
A les 6 de la tarda, a Ca la Romana. Xerrada informativa sobre les formacions i programes d’inserció laboral per a joves d’entre 16 i 29 anys que no
estiguin estudiant ni treballant.

DIMECRES, 28 D’OCTUBRE
TALLER D’ARTTERÀPIA PER A JOVES
A les 5 de la tarda, a Ca la Romana. Activitat dirigida a joves de totes les edats, on s’utilitzaran
diferents tècniques artístiques per a treballar les
emocions, a càrrec de la Cristina Masó. Cal inscripció prèvia abans del 23 d’octubre a l’Espai Jove.
CLUB DE LECTURA CAL FERRER: RAFEL NADAL
A les 7 del vespre, a la Biblioteca. Comentem
“Quan érem feliços” (Destino, 2012), Premi Josep Pla i aprofitarem per presentar la seva última
novel·la “La maledicció dels Palmisano” (Columna,
2015). Obert a tothom.
DISSABTE, 31 D’OCTUBRE
EXCURSIÓ DELS AVIS DE LA CASA
ROSA
Sortida a Barcelona: La Pedrera (Casa Milà) i el
nou mercat dels Encants. Organitzat per l’Associació de Gent de la Tercera edat “Casa Rosa”. En
sortiran programes a part.

CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamí, a 2/4 de 6: CP Caldes - CH Farners
Infantil, a 2/4 de 7: CP Caldes - SHUM A
2a Catalana, a les 8 del vespre: CP Caldes - CP
Taradell
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Cadet, a les 4: CV Joves Caldes - Vallbona
Juvenil, a les 6: CV Joves Caldes - Vallbona
Sènior femení, a les 8: CV Joves Caldes - CV
Ametlla

DILLUNS, 26 D’OCTUBRE
TARDA JOVE: TARDA DE VIDEOJOCS
A les 5 de la tarda, a Ca la Romana.

ESPECTACLE PER A JOVES:
LLIBRÀLEGS
A les 9, a la Biblioteca. Un espectacle amb textos
de Marc Artigau, Josep Maria Miró, Pau Miró i Jordi Prat i Coll
DISSABTE, 24 D’OCTUBRE
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Pre-mini mixt bàsquet, a 2/4 d’11: EEM Caldes BC Torroella
CLUB ESPORTIU CALDES
Inf masc., a les 9: Ce Caldes - UE La Salle
DIUMENGE, 25 D’OCTUBRE
EXCURSIÓ A CAMBRADASE
Sortida de tot el dia a la Catalunya Nord. Cal tenir llicència. Organitzada pel Club Excursionista
de Caldes.
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.
MOSTRA DE TEATRE AMATEUR MEMORIAL EMILI BOTA
A les 7 del vespre, al Teatre Municipal, el grup de
teatre El Mirall de Blanes presenta l’obra de teatre
“Parole, parole”. Organitzat per l’Ajuntament
de Caldes de Malavella, Carisma Teatre i el Grup
de Teatre Traspunt. Amb el suport de la Casa de
Cultura de la Diputació de Girona i la Federació
Teatral Amateur Gironina.

HORA DEL CONTE: “MENUDAINES”
A les 12 del migdia, a la Biblioteca. A càrrec de Carmina. “Menudaines” són contes i cançons per
als més menuts, per a nens i nenes fins a tres anys.
MOSTRA DE TEATRE AMATEUR MEMORIAL EMILI BOTA
A les 8 del vespre, al Teatre Municipal, el grup
Teatre Centre d’Arbícoes de Celrà presenta l’obra “Políticament incorrecte”.
Organitzat per l’Ajuntament de Caldes de Malavella, Carisma Teatre i el Grup de Teatre Traspunt. Amb el suport de la Casa de Cultura de la
Diputació de Girona i la Federació Teatral Amateur Gironina.
ESPORTS
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Cadet, a les 4: CV Joves Caldes PIA Granollers
Juvenil, a les 6: CV Joves Caldes PIA Granollers
Sènior femení, a les 8: CV Joves Caldes - Llars
Mundet
DIUMENGE, 1 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.
ESPORTS
CLUB ESPORTIU CALDES
Cadet femení, a 2/4 d’11: Uni GEIEG Negre
Sènior femení, a les 12: CE Caldes - Farners B
DISSABTE, 7 DE NOVEMBRE
TROBADA DE DONES A CALDES
A les 6 de la tarda, a l’Esplai de “La Caixa”. Entrada
gratuïta. xarxadedonesdecaldes@gmail.com / Tel.
608922076. Organitzat per la Xarxa de Dones.

ESPORTS
CLUB ESPORTIU CALDES
Júnior masculí, a 2/4 de 5: CE Caldes - CB St. Gregori
Sènior masculí, a 1/4 de 7: CE Caldes – Torroella

ESPORTS
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Sènior masculí, a les 8: CV Joves Caldes - Manresa

CLUB VOLEI JOVES CALDES
Sènior masculí, a les 8: CV Joves Caldes - CV Barberà

CLUB ESPORTIU CALDES
Infantil fem., a les 9: CE Caldes - CB Vall d’en Bas
Pre-inf. fem., a 2/4 d’11: CE Caldes - CE Palamós

DIUMENGE, 8 DE NOVEMBRE
CAMINADA PER CONÈIXER EL CAMÍ
DE SANT JAUME
Caminada per conèixer aquest camí en el seu pas
per les comarques de Girona i de la Selva. Es
tracta de la quarta etapa, de 25 km, que va des de
Girona fins a Les Mallorquines, passant per Franciac. Se’n repartiran programes a part. Organitzat
pels Ajuntaments de Girona, Fornells de la Selva,
Riudellots de la Selva, Vilobí d’Onyar, Caldes de
Malavella i Sils i el Consell Comarcal de la Selva.

BIM

RUTA DE LA CASTANYA
Cita anual per anar a collir castanyes. En Francisco
ens guiarà per la zona de Viladrau i Sant Segimon.
Circuit familiar. Organitzada pel Club Excursionista de Caldes.
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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MOSTRA DE TEATRE AMATEUR MEMORIAL EMILI BOTA
A les 7 del vespre, al Teatre Municipal, el grup
Carisma teatre de Caldes de Malavella presenta l’obra de teatre “Cabaret, va de
dones”. Organitzat per l’Ajuntament de Caldes
de Malavella, Carisma Teatre i el Grup de Teatre
Traspunt. Amb el suport de la Casa de Cultura
de la Diputació de Girona i la Federació Teatral
Amateur Gironina.
ESPORTS
CLUB ESPORTIU CALDES
Júnior masculí, a 2/4 de 5: CE Caldes Bàsquet Neus
Sènior masculí, a 1/4 de 7: CE Caldes - Salle Girona
DIvendres, 13 DE NOVEMBRE
CLUB DE LECTURA: BERNAT PUIGTOBELLA
A 2/4 de 8, a la Biblioteca. Lectura dramatitzada
de l’obra “Fantasmes de paisà” de Bernat Puigtobella.Al finalitzar, comentari de l’obra amb el propi
autor.
DISSABTE, 14 DE NOVEMBRE
CONTACONTES
A les 12 del migdia, al Teatre Municipal.Amb ClinClonClown. Entrada gratuïta. Organitzat per la
Biblioteca.
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Pre-mini mixt bàsquet, a 2/4 d’11: EEM Caldes FD Cassanenc
CLUB ESPORTIU CALDES
Inf. masc., a les 9: CE Caldes - CB Sant Narcís
Cadet femení, a 2/4 de 6: CE Caldes - GEIEG vermell
Sènior femení, a les 7: CE Caldes - Begur
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Sènior femení, a les 8: CV Joves Caldes - Tiana
DIUMENGE, 15 DE NOVEMBRE
EXCURSIÓ: L’ENCLUSA DE TARADELL
Sortida familiar i matinal a l’Osona. Organitzada
pel Club Excursionista de Caldes.
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.

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
de dilluns a divendres, de 2/4 de 9 a 2/4 de 3. Dissabtes, de 9 a
2/4 de 2.
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 12
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

www.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)
Diumenges i 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 de 10 fins a divendres a les 10 de la nit.
• 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. 972 47 27 94: 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 872 012 018
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
INAUGURACIÓ DE L’ADEQUACIÓ DE LES
TERMES ROMANES
El diumenge 4 d’octubre es van inaugurar les obres
de condicionament, protecció i museïtzació de les
Termes Romanes. Després d’una vistosa desfilada
dels Manaies romans de Llagostera i d’una brillant
dansa de dones d’aigua a càrrec de l’escola de
dansa Enface, van intervenir en l’acte d’inauguració
l’alcalde, Salvador Balliu, el vicepresident tercer i
President de la Comissió Informativa de Cooperació
Local de la Diputació de Girona, Fermí Santamaría,
i el delegat del Govern de la Generalitat a Girona,
Eudald Casadesús. En acabat es va servir un aperitiu
d’inspiració romana. Les Termes Romanes és un
monument testimoni de la riquesa històrica de
Caldes de Malavella i, ara que és visitable, de ben
segur contribuirà a augmentar el potencial turístic
del nostre municipi.

INAUGURACIÓ DE L’ÀREA D’AUTOCARAVANES
El dia anterior, el dissabte 3 d’octubre, es va fer una
nova inauguració, l’àrea d’autocaravanes, que també
ajuda a atraure nous visitants a al nostra vila. Es
tracta d’un servei públic i gratuït que l’Ajuntament
ofereix als turistes per a què hi puguin estacionar fins
a 5 autocaravanes amb tot un seguit de serveis com
són el subministrament d’aigua, punts d’electricitat,
un punt de recollida d’aigües residuals i una zona
equipada amb taules i bancs de fusta per a menjar-hi.

INICI DE LES OBRES DEL CENTRE
INTERPRETACIÓ DEL TERMALISME I DEL
CAMP DELS NINOTS
Continuem parlant de promoció turística. El setembre
van començar les obres de reforma del castell de
Caldes de Malavella (antic dispensari) perquè pugui
allotjar el Centre d’interpretació del termalisme i
del Camp dels Ninots. Aquest nou equipament de
què disposarà Caldes albergarà a la planta baixa
un espai amb recursos perquè els visitants situïn i
entenguin el Camp dels Ninots i el termalisme. Les
escoles d’arreu que ho sol·licitin podran també
fer-hi treballs pedagògics que inclouran tallers com
simular una excavació en una sorrera habilitada en el
mateix centre. En el primer pis s’hi farà un laboratori
que farà possible als investigadors recuperar i tractar
in situ les troballes del Camp dels Ninots. També
s’adequaran la resta de sales com a llocs polivalents,
amb la possibilitat d’impartir màsters d’arqueologia
relacionats amb el jaciment del Camp dels Ninots.

PRIMERS PASSOS PER A LA CONSTRUCCIÓ
D’UN TANATORI
El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat iniciar
els tràmits per a la implantació d’un tanatori en el
nostre municipi que ofereixi l’assessorament i gestió
dels tràmits administratius en cas de defunció, el
servei de vetlla, la tanatopràxia, l’organització de
cerimònies religioses... El ple va aprovar designar una
comissió d’estudi que redacti una memòria i iniciar
posteriorment un expedient per implantar el servei.
ASFALTAT DE CARRERS I OBRES DE LA
PISTA D’ATLETISME
L’Ajuntament va asfaltar durant el setembre trams de
diversos carrers del municipi que relacionem tot seguit:
C.Lleida, C.Víctor Català, rambla Recolons, c. Salvador
Espriu, rotonda a la confluència de carrer Onze de
setembre amb l’Av. dels Països Catalans, c. Costa Brava,
c. Prineus, c. Indústria i c. Vall-llobera. El projecte de
millora també contempla l’adequació de la pista que
s’està realitzant actualment. Totes les actuacions d’han
adjudicat per un import de 128.889,93 €.

INICI DE LES OBRES DE L’”SKATE PARK”
Entre setembre i octubre han començat les obres
de l’”skate park” a l’Avinguda Catalunya, a tocar de
l’estació de tren. L’actuació, a part de la pista d’skate,
contempla la urbanització de l’entorn. Diversos
joves de Caldes s’han implicat en el projecte a través
de L’Espai Jove “Ca la Romana” i ja estan començant
a organitzar tot un seguit d’activitats per celebrar la
inauguració d’aquest equipament per als joves.

MANTENIMENT DE LA GESPA ARTIFICIAL
L’Ajuntament ha contractat els serveis d’una empresa
que farà el manteniment dels dos camps de gespa del
municipi (el de l’Estadi Vall-llobera i el de Can Bernadí)
per deixar-los en òptimes condicions per a la pràctica
de l’esport. L’actuació de manteniment de la gespa
artificial es farà quinzenalment en els dos camps.

ADHESIÓ A LES VIES VERDES DE GIRONA
La nova ruta que travessa tot el terme de Caldes
de Malavella unint la Via Augusta, a l’alçada de la
Creu de la Mà, amb la ruta del Carrilet, a Cassà de
la Selva, està pendent d’acabar-se pels problemes
econòmics de l’empresa constructora. Esperant
que es pugui finalitzar, l’Ajuntament de Caldes
de Malavella sol·licitarà l’adhesió al Consorci
de les Vies Verdes de Girona. Formar part del
Consorci implicarà que serà aquest qui assumeixi
el manteniment de les zones no urbanes, la
senyalització vertical i la promoció turística via
web, fires de turisme, entre altres.
FIRA DE L’AIGUA
El dia 4 d’octubre passat es va celebrar l’11a
Fira de l’Aigua i del Benestar. Novament va
ser una festa multitudinària amb gran varietat
d’activitats, relacionades amb l’aigua, amb la salut
i el benestar però també amb el comerç artesà,
la tradició popular, la història, la cultura, la natura,
la gastronomia, les entitats, sense oblidar els
concursos i les activitats infantils... Les novetats
d’enguany van ser la inauguració de les Termes
Romanes i els Happy Food Trucks, que van oferir
menjars diversos i música en directe. Des de
l’Ajuntament agraïm a totes les persones que han
col·laborat posant el seu granet de sorra a fer la
Fira més gran. Gràcies!

ÈXIT DE LES VISITES TEATRALITZADES
AMB ELS GUIES UFISSIALS
Les visites teatralitzades d’aquest estiu, guiades
com sempre pel grup de teatre “Guies ufissials”
es van cloure el 22 de setembre amb molt bona
acceptació per part del públic, amb un total de 450
assistents en les 7 sessions que s’han programat.
Convé remarcar la col·laboració del Balneari Prats
oferint un tastet de cava a les seves instal·lacions.
I també és de destacar la implicació de diversos
establiments i comerços que oferien descomptes
del 10% en els seus serveis en cas que els clients
presentessin el tiquet de les visites teatralitzades.
L’any vinent se celebrarà el 15è aniversari de les
visites teatralitzades amb la intenció de fer-les tant
o més exitoses que les d’aquest any.

L’EEM INICIA EL CURS AMB MÉS DE 140
PARTICIPANTS
El primer curs després de celebrar el vintè aniversari
de l’Escola Esportiva Municipal no ha pogut ser
més exitós. La majoria dels grups estan plens i en
alguns casos ha estat necessari desdoblar-los per
atendre la demanda rebuda durant la setmana
d’inscripcions.
La xifra de participants és la més alta que ha
tingut mai l’EEM amb el model actual on només
hi ha alumnes de P3 a 6è de primària. Actualment
i atenent la demanda rebuda, L’EEM compta amb 4
grups d’Iniciació Esportiva (2 de Psicomotricitat i
2 de Poliesportiava) i 4 grups d’Itineraris esportius
(1 de voleibol i 3 de bàsquet). Salut i llarga vida a
l’Escola Esportiva!
INICI DELS CURSOS DE L’ELABORA’T
Entre setembre i octubre es van iniciar amb
bona afluència d’alumnes els primers cursos de
formació organitzats per l’Ajuntament inclosos
dins l’Elabora’t, adreçats especialment a persones
en situació d’atur. Parlem dels cursos d’Anglès i
Francès, el de Manipulador d’aliments, el d’Iniciació
a l’ofimàtica i la navegació per internet i el d’Eines de
la tecnologia digital. Properament s’iniciarà el curs
de Carretons elevadors frontal i el d’Introducció al
pla d’empresa.
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE L’ABANS
El divendres 23, d’octubre, a les 7 del vespre, al
Casino Municipal es farà la presentació del llibre
“L’Abans”, una publicació per fascicles que recull
més d’un miler de fotografies antigues de Caldes
de Malavella (entre el 1875 i el 1975). Es regalarà
als assistents el primer fascicle i les tapes del llibre.
Es tracta d’una coedició entre l’Ajuntament de
Caldes de Malavella i l’editorial Efadós. Per a més
informació, contacteu amb l’Àrea de Cultura a
Cal Ferrer de la plaça (972 47 00 05, extensió 8 /
cultura@caldesdemalavella.cat).
CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA PATRONA
DE LA POLICIA LOCAL
El cos de la Policia Local de Caldes de Malavella
va celebrar el dissabte 19 de setembre el dia de
la patrona. L’acte va comptar amb la presència
del cos de la Policia Local, de Mossos d’Esquadra,
de policies d’altres municipis, del cos de l’ADF
Cadiretes-Montbarbat i d’agents rurals.Van assistirhi de part de de l’Ajuntament, l’alcalde, Salvador
Balliu, i la regidora de Seguretat i Convivència,
Maria Subirana. Durant la cerimònia es va fer el
lliurament de felicitacions a agents de la Policia
Local, dels Mossos d’Esquadra i de vilatans per les
seves actuacions en diferents incidents que han
passat durant aquest any en el nostre municipi.
FESTA DE SANT GRAU I TROBADA
GEGANTERA
Els dies 3 i 4 d’octubre es va celebrar la 43a Festa
del barri de Sant Grau, amb rés del rosari i misses
en honor a Sant Grau i a la Mare de Déu del Remei
i l’audició de sardanes. L’acte va ser organitzat per
l’Associació de Veïns del Barri de Sant Grau amb
el suport del Consell Parroquial. Just abans es va
celebrar la 27a Trobada Gegantera de Caldes de
Malavella. Tretze colles geganteres es van passejar
pels carrers del poble escampant-hi la màgia que
desprenen els gegants, gegantons i capgrossos.

SANT MAURICI
L’Aplec de Sant Maurici, el 22 de setembre, va
ser especialment concurregut malgrat celebrarse entre setmana (dimarts). La missa, les sardanes,
el Ball de l’Hereu Riera i l’arrossada popular van
conformar un aplec multitudinari, distès i festiu.
La guanyadora del Ball de l’Hereu Riera ha estat
enguany la Laura Pous. Felicitats! Els actes han
estat organitzats per l’Agrupació de Sardanistes
de Caldes.
ELECCIONS DEL 27 DE SETEMBRE
Junts pel sí ha obtingut a Caldes de Malavella
el 51,89% dels vots, seguits per Ciutadans, amb
el 14,08%. La suma dels partits obertament
sobiranistes (Junts pel Sí i les CUP) ha estat
del 59,71%, força superior a la mitjana catalana
(47,74%). El tant per cent de participació ha
estat molt alt, del 76,91%, similar a la participació
catalana (77,44%).
Els resultats varen ser els següents: Junts pel sí,
2.104 vots (51,89%); Ciutadans, 571 (14,08%); PSC,
345 (8,51%); CUP, 317 (7,82%); PP, 299 (7,37%); Sí
que es pot, 287 (7,08%); Unió, 56 (1,38%); PACMA,
26 (0,64%); Cero-Verds, 20 (0,49%); Pirata, 3
(0,07%) i Guanyem, 2 (0,05%).
Participació: (76,91%)
11 DE SETEMBRE I VIGÍLIA
L’Onze de setembre, Caldes de Malavella va

Els plens

celebrar el tradicional i concorregut Aplec de
germanor a Terra Negra amb els municipis de
Llagostera, Tossa i Vidreres. Després es va fer
ja al nucli de Caldes l’ofrena floral davant el
monument en memòria d’aquells que lluitaren en
defensa de les llibertats i de la democràcia per
a Catalunya, amb les intervencions prèvies de
l’alcalde, Salvador Balliu, de la Coral Cantaires de
Caldes i de Mateu Ciurana.
Seguidament, l’Associació de Gent de la Tercera
edat “Casa Rosa” va fer el dinar de germanor i
quatre autocars van sortir cap a la Via Lliure de
la Meridiana de Barcelona en un viatge organitzat
per l’ANC de Caldes.
El dia anterior, el Grup Musical Calidae va oferir un
concert, l’ANC de Caldes va organitzar la Marxa de
les Torxes per la independència, l’alcalde Salvador
Balliu i els regidors de Convergència i Esquerra
van deplegar l’estelada al balcó de l’Ajuntament i,
finalment, l’Agrupació de Sardanistes va oferir una
audició de sardanes a càrrec de la Cobla. Punt.Cat.
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.

Ple municipal ordinari de 28
de setembre de 2015

amb els 11 vots favorables de CiU (7), la PIC (3) i
el PSC (1) i les 2 abstencions d’ERC.

El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat que
l’Ajuntament s’incorpori a la reparcel·lació voluntària del Golf que proposa la PGA Catalunya
- PGA Golf per poder fer una modificació puntual
del POUM de Caldes de Malavella en el sector del
camp de golf. Com que la reparcel·lació no suposa
cap increment de valor de les finques de propietat
municipal, no suposarà cap despesa per a l’Ajuntament.

El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat la
modificació del pressupost 2015 per pagar, per una
banda, les quotes d’urbanització de les 40 parcel·les
que l’Ajuntament té a Malavella Park (108.801 €) i,
per l’altra banda, adaptar el Pavelló Municipal amb
mesures contra incendis (49.676,02 €). D’aquests
158.477,02 €, 19.967,60 € provindran del Consell
Català de l’Esport i la resta s’aportaran a partir de
diverses baixes en el pressupost de 2015.

El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat iniciar
els tràmits per a la implantació d’un tanatori en el
nostre municipi que ofereixi l’assessorament i gestió dels tràmits administratius preceptius, servei
de vetlla, tanatopràxia, organització de cerimònies
religioses, etc. Se’n designarà una comissió d’estudi
que redacti una memòria i s’iniciarà posteriorment
un expedient per implantar el servei.

El Ple Municipal ha aprovat concertar un préstec
per import de 655.000 € per afrontar les obres
de la urbanització de la carretera de Llagostera.
Ho ha fet amb els 10 vots a favor de CiU (7), ERC
(2) i PSC (1) i les 3 abstencions de la PIC. Aquest
préstec s’uneix a un altre que ja s’havia sol·licitat
prèviament, als diners provinents de la venda d’una
parcel·la municipal del Camp de Golf i les contribucions especials.

El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat que
Caldes de Malavella s’adhereixi al Consorci de les
Vies Verdes de Girona. La recent creació a Caldes
d’una nova ruta que uneix la Via Augusta, a l’alçada
de la Creu de la Mà, amb la ruta del Carrilet, a
l’alçada de Cassà de la Selva fa propícia l’adhesió
al Consorci. Aquest pas comportarà que el mateix
Consorci assumeixi el manteniment de zones no
urbanes, la senyalització vertical i la promoció turística.
El Ple Municipal ha aprovat els estats de comptes anuals de l’exercici 2014 i retre els esmentats
comptes a la Sindicatura de Comptes. Ho ha fet

El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat una
moció conjunta de tots els partits de suport a
l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània, amb motiu del gran
flux de refugiats que està rebent Europa arran de
conflictes bèl·lics, sobretot a Síria. La moció prové d’un document base que planteja la Federació
Catalana de Municipis, l’Associació de Municipis de
Catalunya i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Demana la implicació de totes les
institucions públiques i compromet l’Ajuntament
de Caldes de Malavella a definir i endegar actuacions en relació a l’acollida de refugiats.

Els partits opinen
Les Termes Romanes de Caldes són un monument de gran valor sentimental per la gent de
Caldes. Són les “nostres” termes romanes. Parlant amb la gent de més edat del poble, segur
que algú us explicarà amb emoció els seus records de jovenets quan anaven a banyar-se a les termes. Això fa que
ens estimem aquest pedres i per això és una joia veure com llueixen restaurades. La seva inauguració ha estat un
exemple brillant de participació i implicació de la gent de Caldes. Presumiu-ne i sempre que pugueu ensenyeu les
nostres termes als amics i familiars que us visitin. Al seu valor històric i arqueològic se li afegeix el gran valor turístic. Ara toca treure’n rendiment i que ajudi a dinamitzar Caldes de Malavella com a destinació turística.
Les millores que s’estan produint a Caldes són cada cop més visibles. La imminent inauguració de l’Escola Benaula,
del camp de futbol de gespa artificial de l’estadi Vall-llobera, les obres del Centre d’interpretació del termalisme al
Castell de Caldes o la tramitació d’un nou tanatori al costat del cementiri en són alguns exemples. Estem treballant
dia a dia amb esforç i il·lusió en molts altres projectes amb la intenció de millorar el benestar de tota la gent de
Caldes.
Treballem intensament, amb la col·laboració també de molts veïns que ens hi ajuden, perquè a Caldes de Malavella i
a Catalunya és faci realitat les paraules del poeta Miquel Martí i Pol, perquè tots puguem gaudir d’un “futur lluminós
i possible”.

Després de més de 10 anys en edificis escolars precaris, des de la PIC ens alegrem molt que l’edifici
de l’Escola Benaula estigui acabat. És molt necessari i just que els nens i nenes de Caldes i els
mestres puguin disposar d’un edifici en condicions. Una escola la fan els nens i nenes i els mestres
però de ben segur uns equipaments com cal dignifiquen més la tasca de l’educació.
S’ha d’exigir al Departament d’Ensenyament que la construcció de l’institut sigui realment una
prioritat, que no s’allargui massa. Els nois i noies i els professors necessiten un edifici en condicions, amb
tots els seus laboratoris, tallers i biblioteca, on el sorolls no traspassin les parets i que tingui espais suficients.
El poble aporta una quantitat considerable de diners al projecte, no hauríem d’admetre més excuses.
Per altra part lamentem que la Via verda estigui encara pendent de ser recepcionada. Lamentem els incompliments de l’empresa adjudicatària i rebutgem els actes incívics que s’han produït en un equipament de tots
i que encara no està acabat. Estem donant una mala imatge a alguns usuaris que vénen atrets per la publicitat
i es troben amb la via sense acabar i en molts trams ja deteriorada. En el seu recorregut urbà es pot veure
que hi ha mancances i fins i tot perills tant per ciclistes com per vianants. Esperem que en un termini breu
puguem gaudir del bonic itinerari que proposa i que el respecte i el correcte manteniment facin que sigui
molt freqüentada.

Hi ha projectes de poble que mereixen i requereixen del consens de totes les formacions
polítiques representades a l’Ajuntament de Caldes de Malavella. Aquest és el cas del tanatori. Un servei necessari per al nostre municipi. De fet, nosaltres ja el portàvem en el nostre
programa electoral i en en darrer Ple Municipal es va aprovar per unanimitat per poder iniciar els tràmits per
engegar-ho.
Ara bé, l’única cosa que lamentem des d’Esquerra Republicana és que l’equip de govern tenia aquesta idea
guardada en el calaix des de feia un any i mig, tal i com va reconèixer, i no va voler començar aquest projecte
a l’espera dels resultats de les eleccions municipals del mes de maig passat. Pensem que quan es tracta d’un
servei per al nostre poble, com aquest és el cas, un tanatori, no podem perdre el temps d’aquesta manera.
Per acabar, voldriem agrair als caldencs i caldenques que el diumenge 27 de setembre van anar a votar. Va ser
una jornada festiva, amb una elevada participació al nostre municipi. Pensem que estem parlant de gairebé
un 77% de participació a Caldes. De debò que us volem donar les gràcies a tots i a totes per ajudar-nos en
aquesta campanya. Una campanya on no només hem parlat de política. Les emocions han estat a flor de pell.
Hem recordat qui som, d’on venim i cap a on volem anar. I el més important: Junts som invencibles. El procés
continua endavant. Com ha de ser.

La nostra bandera, com a catalans, que ens representa, és la senyera. L’estelada és l’estendard
d’una corrent d’opinió i d’un sentiment polític. Ens sembla molt bé i no hi tenim res en contra. Però
no és la bandera oficial que ens representa a tots. Dit això, el PSC demana a l’Ajuntament que retiri
l’estelada que hi ha desplegada en el balcó del consistori. Ens arriben les queixes i la desaprovació
per aquest fet de centenars de caldencs. Hem volgut ser prudents i no enrarir aquestes eleccions però una
vegada han passat les eleccions del 27 de setembre, cal retirar aquesta ensenya que no ens representa a tots
els catalans. Si no fos així, no tindríem més remei que denunciar i plantejar la petició de la retirada en el proper
ple municipal.
Quan estem escrivint aquest petit article encara no s’ha celebrat l’Onzena Fira de l’Aigua i del
Benestar de Caldes de Malavella però de ben segur que haurà estat un èxit d’organització i de participació.
L’únic que esperem és que les condicions meteorològiques ens hagin respectat.
Va pel bon camí l’inici de les obres d’urbanització de la carretera de Llagostera. Esperem que les obres de la
riera de Santa Maria en la seva primera fase s’iniciïn també durant aquest any. El grup municipal del PSC va
sol·licitar en l’últim ple municipal que la segona fase de l’arranjament de la riera s’inclogui en els pressupostos
que s’han de redactar de cara a l’any 2016.

