Del 16 de febrer al 15 de març

Per recordar

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
Rebuts domiciliats

De l’1 de febrer al 31 de març:
- Última setmana de febrer: Clavegueram (4t
trimestre 2015).
- Última setmana de març: IVTM (anual
2016), Recollida d’escombraries (1r semestre
2015), Mercat setmanal (1r semestre 2016) i
Clavegueram (1r trimestre 2016).

durant 6 mesos · De 3 a 5 · Primera planta de
la Casa Rosa.
Reunions amb especialistes per orientar, formar i acompanyar en la tasca de cuidador.
Places limitades. Inscripcions, als Serveis Socials de l’Ajuntament.
Organitzat per De la mà, amb la col·laboració
de l’Ajuntament.

Rebuts no domiciliats

- De l’1 de febrer al 31 de març. Clavegueram
(4t trimestre 2015).
- De l’1 de març al 30 d’abril: IVTM (anual
2016), Recollida d’escombraries (1r semestre
2016), Mercat setmanal (1r semestre 2016) i
Clavegueram (1r trimestre 2016).

Visites. Visita turística guiada
11 del matí · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.
CAMPIONAT
PROVINCIAL
PER
EQUIPS D’ESCACS
Dies 7, 14 i 28 de febrer · A 2/4 de 10 del matí
· Sala Annexa de la Casa Rosa.
Organitzat pel Club Escacs Caldes.
CARISMA TEATRE BUSCA JOVES
PER LA PROPERA OBRA
Posa’t en contacte amb nosaltres. Per a més
informació:
carismateatre@hotmail.com/
www.facebook.com/carismateatre / 686 42
26 52.

L’agenda
Mercats. Mercat Municipal
De 8 a 1 del matí, a la plaça de la Selva.

Dimecres, 17 de febrer
Tarda Jove. Tast de circ
A les 5 · A “Ca la Romana”.
Organitzat per l’Espai Jove.

Esports. Unió Esportiva Caldes
10h · Benjamí A: UE Caldes - Ca l’Aguidó AD B
11h · Aleví A: UE Caldes - L’Escala FC C
11h · Aleví B: UE Caldes - Farners CE C
17h · Juvenil A: UE Caldes - Escola St. Feliu A
17h · Juvenil B: UE Caldes - Escola F Baix Ter CE

Mercats. Fira-mercat
De 10 a 2 del matí · Plaça de l’antic Ajuntament.

Apunteu-vos al Canicròs benèfic + marxa
popular, a la Gimcana canina i a la Desfilada
canina.

Dimarts, 16 de febrer

Esports. Escola Esportiva Municipal
12:30h · Aleví Volei: EEM - CV Torelló.

Diumenge, 21 de febrer

caldes.com.

GRUP D’ACOMPANYAMENT PER A
CUIDADORS NO PROFESSIONALS
Últim dimecres de mes a partir de febrer i

Entitats. Excursió
Sortida nocturna per l’entorn de Caldes per
tornar a sopar al mateix poble.
Organitzada pel Club Excursionista.

Esports. Club Patí Caldes
16:30 · Prebenjamí: CP Caldes - CPH Olot
19:45 · 1r equip: CP Caldes - CPH Olot

INSCRIPCIONS AL 6è CANICALDES
Del 15 de febrer al 6 de març · A www.cani-

ly/1FR5Ppu

Entitats. Excursió
Sortida al Monestir de Poblet seguida de calçotada · 48 euros.
Organitzada per l’Associació de Gent de la
Tercera edat “Casa Rosa”.

Esports. Club Esportiu Caldes
9h · Infantil masc: CE Caldes - CEB Girona B
9h · Infantil fem: CE Caldes - Vilafant
12h · Mini fem: CE Caldes - CB Vilobí
12h · Pre-mini mixt: CE Caldes - Grifeu
Llançà

CLUB DE PASSEIG
Els dijous, a 2/4 de 10, a la Casa Rosa. Gratuït.
Organitzat per l’Àrea d’Esports.

CESSIÓ DE TERRENYS COM A
HORT ECOLÒGIC
L’Ajuntament de Caldes de Malavella ha habilitat a can Solà Gros I uns terrenys destinats a
horts urbans ecològics per tal de cedir-ne l’ús
a persones interessades.
Per a més informació i sol·licitud d’ús,
adreceu-vos a l’Ajuntament o a http://bit.

Dissabte, 20 de febrer

Divendres, 19 de febrer

Entitats. Xerrada
A les 7· Al Casino Municipal · Gratuït.
“La desvalorització en la dona”.
Amb Xavier Oromí (acompanyant en bioneuroemoció i terapeuta en SAAMA, teràpia de
desbloqueig integral).
Organitzat per la Xarxa de Dones.

Esports. Futbol Sala Caldes M.
17h: FSCM - FS Fontcoberta.
Esports. Club Esportiu Caldes
16:30h · Júnior masc: CE Caldes - Marc Gasol A
18:15h · Sènior masc: CE Caldes - CB Farners
Esports. Club Volei Joves Caldes
Sènior femení: CV Joves Caldes -Valls Andorra
Infantil: CV Joves Caldes - Barberà

Dissabte, 27 de febrer

Biblioteca · L’hora del conte
A les 12 · A la Biblioteca.
Amb Ruskus Patruskus: “Let’s go to the
farm” (contes en anglès).
Esports. Unió Esportiva Caldes
10h · Benjamí B: UE Caldes - Breda UE B
11h · Aleví C: UE Caldes - Vilobí FC A
12:30h · Infantil A: UE Caldes - Farners CE B
Esports. Club Esportiu Caldes
9h · Infantil msc: CE Caldes - Bisbal Bàsquet B.
10:30h · Pre-inf. fem: CE Caldes - CEEB
Tordera.
Esports. Club Esportiu Caldes
19:00h · Sènior fem: CE Caldes - St. Gregori

Diumenge, 28 de febrer

Mercats. Fira-mercat
De 10 a 2 del matí · Plaça de l’antic Ajuntament.
Visites. Visita turística guiada
11 del matí · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.
Entitats. Excursió
Sortida a la Serra Cavallera (Ripollès). Cal
tenir llicència.
Entitats. Tastets d’esplai
De 4 a 6 · Lloc a determinar · Inscripció prèvia. + info: esplaisantesteve@gmail.com
Esports. Unió Esportiva Caldes
11:30h · 1r equip: UE Caldes - Sant Joanenc

Dimarts, 23 de febrer

Mercats. Mercat Municipal
De 8 a 1 del matí, a la plaça de la Selva.

Esports. Club Volei Joves Caldes
Sènior masc: CV Joves Caldes - CV Gavà
Juvenil: CV Joves Caldes - Montserrat
Cadet: CV Joves Caldes - Montserrat
Infantil: CV Joves Caldes - Esplugues

Dimecres, 24 de febrer

Dilluns, 29 de febrer

Tarda Jove. Va d’esports
Tarda Jove. Va d’esports
A les 5 · Al pati de l’Escola St. Esteve.
Organitzat per l’Espai Jove.

Tarda Jove. Taller de berenar
saludable
Inscripció prèvia fins el 26 de febrer.
Organitzat per l’Espai Jove.

Del 22 al 26 de febrer

Dimarts, 1 de març

Escola de Música. Jornada de portes
obertes

Mercats. Mercat Municipal
De 8 a 1 del matí, a la plaça de la Selva.

Divendres, 26 de febrer

Dimecres, 2 de març

Escola de Música. Audició mensual
Biblioteca · Club de lectura
A 2/4 de 8 · A la Biblioteca.
Amb Joaquim Carbó. Comentari de “Cadàvers ben triats” i “Va com va”.

Setmana Jove. Preparació
A l’Espai Jove Ca la Romana.
+ info: www.espaijove.caldesdemalavella.cat

Divendres, 4 de març
Entitats · Presentació

A les 7 · Al Casino Municipal.
Nova Associació Auger, de suport a famílies
amb membres que tenen autisme o Síndrome
d’Asperger.
Organitzada per l’Associació Auger, amb el
suport de la Xarxa de Dones.

Mercats. Fira-mercat
De 10 a 2 del matí · Plaça de l’antic Ajuntament.

Biblioteca · Club de lectura Juvenil
A les 5 · A la Biblioteca.
Presentació del club. Proposta de llibres i d’activitats paral·leles (programa de ràdio, visionat de
pel·lícules, autors convidats...). La primera lectura serà “Els Jocs de la Fam”. Berenar per tothom!

Entitats. Excursió
Pedró dels quatre batlles (Solsonès, 2.383m).

Dissabte, 5 de març

Entitats. Trobada de dones
A les 6 de la tarda · EspaiCaixa. Gratuït.
+ info: xarxadedonesdecaldes@gmail.com.
Ho organitza la Xarxa de Dones amb el suport
de l’Esplai de “La Caixa”.
Teatre. Dia de la Dona Treballadora
A les 7 de la tarda · Teatre de Caldes · Gratuït.
“Desmitificacions”, pel grup de teatre Les
Xandrines
Organitzat per la Xarxa de Dones.
Esports. Unió Esportiva Caldes
10h · Benjamí A: UE Caldes - Tossa UE A
11h · Aleví A: UE Caldes - Unió Girona ACE E
11h · Aleví B: UE Caldes - CF Sta. Eugènia D
12:30h · Infantil B: UE Caldes - Sant Gregori
17h · Juvenil A: UE Caldes - Fornells UE A
17h · Juvenil B: UE Caldes - Cassà UD B
Esports. Club Esportiu Caldes
9h · Inf. fem: CE Caldes - CB Roses.
10:30h · Pre-inf. fem: CE Caldes - CB Peralada
12h · Mini fem: CE Caldes - CB Nou Caulès
12h · Pre-mini mixt: CE Caldes - Jovent Celrà
16h · Inf. masc: CE Caldes - CB Castelló
Esports. Club Patí Caldes
18:30h · Infantil: CP Caldes - HP Tona
19:45h · 1r equip: CP Caldes - CP Vic

Diumenge, 6 de març

No t’ho perdis!

Visites. Visita turística guiada
11 del matí · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.

Esports. Futbol Sala Caldes M.
17h: FSCM - Club Futsal Tordera
Esports. Club Esportiu Caldes
16:30h · Júnior masc: CE Caldes - St. Andreu
18:15h · Sènior masc: CE Caldes - St. Narcís
Esports. Club Volei Joves Caldes
Sènior fem: CV Joves Caldes - Viking Prat
Juvenil: CV Joves Caldes - CV Salou
Cadet: CV Joves Caldes - CV Salou

Dimarts, 8 de març

Mercats. Mercat Municipal
De 8 a 1 del matí, a la plaça de la Selva.

Dissabte, 12 de març

Esports. Escola Esportiva Municipal
12:30h · Aleví voleibol: EEM - Salle Girona.
Esports. Unió Esportiva Caldes
10h · Benjamí B: UE Caldes Sant Joanenc P B
11h · Aleví C: UE Caldes - Unió Girona ACE C
12:30h · Infantil A: UE Caldes - Breda UE B
Esports. Club Esportiu Caldes
9h · Inf. masc: CE Caldes - Vedruna Palamós
9h · Inf. fem: CE Caldes - CESET
12h · Pre-mini mixt: CE Caldes - FD Cassanenc
17:30h · Cadet fem: CE Caldes - CB Verges
19:00h · Sènior fem: CE Caldes - Montessori
Esports. Club Patí Caldes
16:30h · Prebenjamí: CP Caldes - Girona CH
17:30h · Benjamí: CP Caldes - FD Cassanenc
18:30h · Infantil: CP Caldes - FD Cassanenc

Diumenge, 13 de març

Mercats. Fira-mercat
De 10 a 2 del matí · Plaça de l’antic Ajuntament.
Visites. Visita turística guiada
11 del matí · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.
Esports. Unió Esportiva Caldes
10h · Prebenjami A: UE Caldes - Blanes CD A

Fira de la Terra
Sant Antoni · Canicaldes
Canicaldes, Campionat d’Espanya d’Agility, II
Concurs Caní Nacional Caldes de Malavella,
demostracions eqüestres, desfilada de cavalls,
tradicional benedicció dels animals, Mercat
de productes artesans i ecològics i molt més!
Més informació a:
www.facebook.com/firadelaterracaldes /
www.caldesdemalavella.cat.
Se’n repartiran programes a part.

BiM

Esports. Club Volei Joves Caldes
Sènior masc: CV Joves Caldes - CV Vilafranca
Infantil: CV Joves Caldes - Premià

Del 14 al 17 de març

Escola de Música. Setmana cultural
Cada dia, de dilluns a dijous, espectacle
musical seguit d’una audició d’alumnes de
l’escola. Els actes programats són: un conte
musical (fet conjuntament amb la biblioteca)
un recital de piano, un dia dedicat al ball de
l’hereu Riera i els balls tradicionals, i un taller
de percussió.

Butlletí d’Informació Municipal
Febrer 2016 · Número 101 · Caldes de Malavella

Serveis i adreces d’interès
OFICINES MUNICIPALS: Tel. 972 47 00 05.
Fax: 972 47 05 25 / ajuntament@caldesdemalavella.cat.
Carrer Vall-llobera, s/n.
De dilluns a divendres, de 2/4 de 9 a 2/4 de 3.
Dissabtes, de 9 a 2/4 de 2.
REGISTRE CIVIL: A les oficines municipals.
SERVEI DE RECAPTACIÓ: Tel. 972 47 20 09.
Carrer de Sant Grau, núm 19. Casa Rosa.
Els dimarts, de 9 a 2.
POLICIA LOCAL: Tel. 972 47 09 02 · Tel. 619 704 546
policialocal@caldesdemalavella.cat.
Carrer Onze de Setembre, s/n.
CAP CALDES: Tel. 972 47 01 09 Ctra. Llagostera, 4.
URGÈNCIES CAP Cassà: Tel. 972 46 38 82
TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA:
902 760 050
URGÈNCIES SANITÀRIES: 061
FARMÀCIES: (Per a més informació: www.cofgi.cat)
• CASANOVAS: Tel. 972 47 00 96. C. Vall·llobera, 17.
• FOLCH: Tel. 972 47 27 94. C. Sta. Maria, 28.
• X. PLANAS: Tel. 972 47 11 10. Ctra Llagostera, 29.
SERVEIS SOCIALS: Tel. 972 47 04 04.
C. Vall·llobera, 4. De dilluns a divendres, de 9 a 2.
OFICINA DE TURISME: Tel. 972 48 01 03
turisme@caldesdemalavella.cat.
C. Vall·llobera, s/n. Tots els dies, de 10 a 2.
El dissabte, també de 4 a 6.
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
Servei amb cita prèvia
Tel. 972 48 01 03 (cada dia excepte dimecres).
Tel. 972 48 02 66 (dimecres).
solc@caldesdemalavella.cat.
CALDES FM 107.9: Tel. 972 47 13 09.
Carrer de Sant Grau, núm 19. Casa Rosa.

BIBLIOTECA MUNICIPAL: Tel. 972 47 23 50.
Carrer de la Llibertat, 6.
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: C. Jacint Verdaguer.
ESPAI JOVE CA LA ROMANA: Tel. 972 48 02 66
calaromana@caldesdemalavella.cat
Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n
JUTJAT DE PAU: Tel. 972 47 02 25.
C. de St Grau, 19. Casa Rosa. Dimarts i dijous, de 10 a 12.
ZONA ESPORTIVA: Tel. 669 29 25 81. Av. de Caldes s/n.
LLAR D’INFANTS NINOTS: Tel. 972 47 10 38.
C. Garrotxa s/n.
ESCOLA SANT ESTEVE: Tel. 972 47 23 44.
C. Vall·llobera, 62.
ESCOLA LA BENAULA: Tel. 972 48 00 56.
C. de la Pau s/n.
SES CALDES: Tel. 972 48 02 25.
Av. dels Països Catalans, s/n.
DEIXALLERIA MUNICIPAL: Tel. 872 012 018
C. Ponent, s/n.
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:
Tel. 872 01 20 18.
AVARIES XARXA D’AIGUA: Tel. 972 20 20 78
AVARIES XARXA ELÈCTRICA: Tel. 800 76 07 06
CORREUS: Tel. 972 47 14 20. C. Sta. Maria, 11.
RENFE: Tel. 902 24 02 02.
SARFA: Tel. 902 30 20 25.
TEISA: Tel. 972 20 02 75.
TAXI: Tel. 972 47 09 37 / 606 390 599.

Tota l’actualitat municipal de Caldes a:
Revista Municipal AQUAE

Rebeu-la gratuïtament a casa:
aquae@caldesdemalavella.cat

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

Els partits opinen

Notícies breus de Caldes de Malavella
Un Sant Sebastià amb novetats

La Biblioteca no para

L’Aplec de Sant Sebastià d’enguany, celebrat el 23 de gener, tot i guardar les
essències va tenir dues novetats que el varen enriquir. Per una banda, els Amics
del Ball de l’Hereu Riera van organitzar una caminada des de Caldes fins a Sant
Sebastià i, per altra banda, la mateixa entitat va fer una petita exhibició del Ball
de l’Hereu Riera.

La Biblioteca no deixa d’organitzar actes
interessants, com la xerrada del 16 de gener
sobre el periodisme esportiu, amb els caldencs
Josep Ma. Puig i Lluís Mascaró. El 18 de
desembre, la caldenca Montse Castaño va
presentar la novel·la “La dolça Caterina i el
dia anterior va ser José Luis Gutiérrez, veí de
Llagostera, qui va presentar el llibre “Yo, Duc”.
També han presentat llibres recentement Rafel
Nadal (28 d’octubre) i Josep Ma. Fonalleras
(27 de gener). I aquí no s’acaba tot ja el 26 de
febrer ens visitarà l’il·lustre caldenc Joaquim
Carbó. No us ho perdeu i estigueu al cas de
les moltes activitats, gratuïtes, de la Biblioteca
(presentacions, grups de lectura, hores del
conte, concerts...). Més informació a:

La resta d’actes van ser els que ja se celebren
tradicionalment en aquest paratge caldenc: El
repic de campanes de benvinguda va donar pas
a la missa en honor a Sant Sebastià al qual se li
varen poder encendre ciris a l’ermita. Tot seguit
es va fer l’audició de sardanes de mans de la
Cobla Bisbal Jove. L’Agrupació de Sardanistes
de Caldes de Malavella va oferir el servei de bar
i va preparar també una degustació de brou i
botifarra.

Per estalviar problemes de desplaçament o
d’aparcament, l’Ajuntament va organitzar un
servei gratuït de microbús des de l’esplanada
de Frigorífics Farré fins aSant Sebastià.

Nova edició de la Botineteja
El diumenge 31 de gener es va celebrar la 19a
edició de la Botineteja, una jornada cívica i
reivindicativa en què es van recollir deixalles
abocades per incívics en diferents boscos de
Caldes de Malavella. Després de distribuir-se en
grups que es van ocupar de netejar diverses zones,
els participants van acabar a la zona esportiva on
van gaudir d’una merescuda botifarrada.
El Club Excursionista ha observat que les deixalles
individuals (papers, plàstics, llaunes, burilles...)
han disminuït però que hi continua havent
abocaments a l’engròs. A banda de la brossa
recollida, es van marcar sobre plànol un munt
de zones del bosc amb runa que l’Ajuntament
netejarà properament.
La Botineteja és una activitat organitzada pel
Club Excursionista amb la col·laboració de
l’Ajuntament, Nora, i diverses entitats i empreses
del nostre municipi. Gràcies a tots!

L’Aplec ha estat organitzat per l’Agrupació
de Sardanistes, pel Consell Parroquial i pels
Amics de l’Hereu Riera i ha tingut el patrocini
de l’Ajuntament. Hi ha col·laborat Carns i
embotits Turón.

Reconeixement al cap de la
Policia Local
El cap de la Policia Local de Caldes de
Malavella Xavier Muñoz va rebre el 27 de gener
una medalla al mèrit professional per part de
l’Associació de Caps i Comandaments de la
Policia Local de Catalunya, que celebrava la
seva primera trobada a Girona.
L’associació va reconèixer així la seva tasca
feta en el procés d’implantació de la Policia
Local a partir de la plantilla de vigilants
municipals existent. Una tasca que va assumir
exclusivament, la qual cosa no havia passat en
la història de les policies locals catalanes.

www.bibgirona.cat/biblioteca/caldes-demalavella

Agraïm doncs a Xavier Muñoz la feina prestada
i el felicitem per aquest reconeixement.

Bon ambient en el Cros
de Caldes

Participació caldenca en
El Pelegrí de Tossa

El 3x3 de bàsquet arriba
als 10 anys en plena forma

El diumenge 31 de gener es va celebrar el
31è Cros de Caldes de Malavella, inclòs en el
Circuit Gironí de Cros i que enguany va ser
també Campionat de Catalunya de Veterans.
Prop de 900 atletes, des de P3 fins als veterans
van disputar amb esforç les seves respectives
curses davant de l’atenció i emoció del públic
assistent. Cal esmentar la representació de 25
corredors de l’Escola Esportiva Municipal en
el tram final del cros que s’havien preparat la
cursa durant les últimes setmanes.

Un total de 1.188 persones van participar en
l’anada del Pelegrí el 20 de gener passat, una
tradició que té més de 500 anys i que consisteix
en el pelegrinatge que fa el poble de Tossa de
Mar des d’aquest municipi fins a l’ermita de
Sant Sebastià de Santa Coloma de Farners
en compliment del vot d’agraïment per la
suposada intercessió de Sant Sebastià en la
cura de la plaga de la pesta que patia Tossa de
Mar pel voltant de l’any 1400.

El 13 de març es celebrarà el 3x3 de bàsquet
de Caldes de Malavella que amb els seus deu
anys d’història s’ha consolidat com a el torneig
d’aquest tipus més gran de Catalunya. El ritme
d’inscripcions ha estat frenètic i tot fa pensar
que lenguany s’assoliran les xifres de l’any
passat: 132 equips, més de 500 jugadors i uns
2.000 espectadors. Tot un èxit gràcies a la
implicació de 100 persones en l’organització.

El 31è Cros de Caldes de Malavella ha estat
organitzat per l’Ajuntament i el Consell
Esportiu de la Selva, amb la col·laboració del
Consell Comarcal de la Selva, de la Diputació
de Girona, de la Federació Catalana d’Atletisme
i la Generalitat de Catalunya. A més, durant
tot el matí, el Club Volei Joves Caldes ha ofert
servei de bar, amb begudes i botifarres.

L’endemà, la comitiva va tornar cap a la vila
marinera. Diversos caldencs són assidus a
l’esdeveniment i solen acompanyar el Pare
Pelegrí en el seu recorregut que passa en part
pel terme municipal de Caldes de Malavella.
Com a llocs més emblemàtics, la comitiva
s’atura al Molí de la Selva a l’anada i a Santa
Seclina a la tornada.

El 3x3 de Caldes de Malavella està organitzat
pel Club Esportiu Caldes i Tot Oci i patrocinat
per l’Ajuntament, la Diputació de Girona i la
Representació Territorial de Bàsquet, a més de
diverses empreses.
Podeu seguir la competició en el Pavelló, a
Twitter (@3x3caldes) i a Facebook (facebook.
com/3x3caldes).

Premiats del concurs del calendari de l’Hereu Riera
Aquests són els números guanyadors del Concurs del calendari de l’Hereu Riera, organitzat pels Amics
del Ball de l’Hereu Riera amb la col·laboració de diversos comerços i entitats. Els agraciats passeu a recollir
un tiquet a l’Oficina de Turisme presentant el calendari premiat. Tots els premis tenen caducitat. Felicitats!
Núm. 255
Núm. 169
Núm. 178
Núm. 369
Núm. 174
Núm. 196
Núm. 254
Núm. 481
Núm. 326
Núm. 494
Núm. 457
Núm. 397
Núm. 432
Núm. 203
Núm. 421
Núm. 190
Núm. 323
Núm. 439
Núm. 500
Núm. 322
Núm. 050
Núm. 579

Trijornidi (609 517 411): 		
El Petit Fornet(972 472 596): 		
Fleca Victòria (972 470 084): 		
Pastisseria Bohigas (972 470 006):
Forn de pa Venanci (972 470 338):
Cafeteria Riera (972 470 079): 		
Bar Joker (972 470 044): 		
Termal Cafè (972 111 812): 		
Hostal Fabrellas (972 470 046): 		
Agrupació de Sardanistes (972 47 02 96):
Colla Gegantera (gegantscaldes@gmail.com):
A.V. de Franciac (606 435 953): 		
Joves Intrèpids (jovesintrepids@gmail.com):
As. Gastronòmica (972 472 442): 		
Restaurant Mas Oller (616 950 035):
Hostal Esteba (972 470 055): 		
Restaurant Can Quim (972 470 213):
Pizzeria el Duetto (972 472 890): 		
Caldes Eqüestre (684 002 22): 		
Cavalls de Malavella (688 283 068):
Balneari Vichy Catalan (972 470 000):
Balneari Prats (972 470 051): 		

CaldesBot i GirlStars
guanyen premis a la First
Lego League Girona
L’equip caldenc de robòtica CaldesBot es va
endur el premi al millor robot en la First
Lego League (FLL) Girona celebrat el 31 de
gener. Els components del grup, entrenat per
Glòria Aldehuelo, són Pau González, Lluc
López, Vicenç Sánchez, Aniol Freixas, Martí
Somolinos i Eduard Masferrer.
Per altra banda, GirlStars, de l’escola La Salle
de Cassà però amb dos components caldencs
(Carlos Dalmau, l’entrenador i la seva filla, Emma
Dalmau), van ser premiats pels seus valors.
La FLL és un esdeveniment anual d’abast
mundial en el qual es presenta un problema
real (enguany relacionat amb la gestió dels
residus) que els joves han de resoldre fent
servir conceptes d’enginyeria mitjançant peces
de LEGO Mindstorm.Des d’aquí felicitem als
guanyadors caldencs i els animem a continuar
endavant amb la seva afició.

Un detall d’artesania fet a mà.
1 Coca de la Malavella.
1 Coca de crema i 1 de cabell d’àngel i 1 pa rodó.
1 tortada d’ametlla.
1 tortell.
2 esmorzars de forquilla.
2 esmorzars complets.
2 esmorzars.
2 menús de diumenge.
2 menús Aplec de St. Maurici.
2 sopars de la revetlla (St Joan o Botifarrada).
4 sopars d’entrepans (Festa Major, 16 set.).
4 sopars informals a l’envelat de la Festa Major.
Sopar per a 2 persones.
Sopar per a 2 persones.
Sopar per a 2 persones.
2 pizzes.
1 pizza i 1 ampolla de Lambrusco.
1 classe iniciació equitació.
Activitat de doma natural.
Circuit termal per a 2 persones.
Piscina d’aigua termal per a 2 persones.

Agraïments pel Carnaval i
nova entitat
Quan rebeu aquest BIM a casa segurament
s’haurà acabat de celebrar el Segon Carnaval
de Caldes de Malavella que en la línia de l’any
passat presenten uns números espectaculars: 30
colles, 5 de les quals de Caldes de Malavella. Des
de l’Ajuntament estem segurs que haurà estat
un èxit de participació gràcies a l’organització
dels Embarrakaldats i de l’Ajuntament, a totes
es persones que hi han col·laborat d’una manera
o altra i a tota la gent que ha sortit al carrer a
animar la festa. Gràcies a tots.
Per altra banda, l’últim Ple Municipal ha
reconegut com a entitat d’interès municipal
l’Associació Auger, que té com a objectiu donar
suport a les famílies de Caldes amb malalts de
la Síndrome d’Asperger i d’Autisme.

Estat de l’aigua
Analítiques de gener

Apta per al consum de boca:
Al nucli urbà, Llac del Cigne,
Can Solà Gros I i II, Aigües
Bones i Can Carbonell.
No apta per al consum de
boca: Al Tourist Club, a causa
de la concentració de nitrats
per sobre del límit permès.

El nostre poble és ple de vitalitat! Entitats, associacions, clubs esportius, agrupacions i veïns d’arreu engeguen activitats i actes de tota mena amb el suport de l’Ajuntament. A més a més, totes les festes i fires del poble compten sempre amb un gran
nombre de voluntaris i col·laboradors que ajuden a fer de Caldes un poble exemplar. Volem destacar i
sobretot agrair els valors que transmet aquest tipus de voluntariat que, amb esperit sempre positiu i constructiu, ens ajuda a créixer com a societat, ens fa millors i té un paper fonamental en la cohesió social a
Caldes de Malavella.
Una mostra de la vitalitat de la nostra vila n’és la recent aparició d’una nova entitat. En el darrer ple es va
declarar com a entitat d’interès municipal l’associació Auger que properament es presentarà en públic i a
qui desitgem una llarga vida plena d’activitat i encerts.
La seguretat a tots els barris, veïnats i urbanitzacions del nostre municipi és una de les prioritats de l’equip
de govern. S’hi dediquen molt esforços i recursos perquè és un afer cabdal. Per aquest motiu no podem deixar de felicitar al cap de la Policia Local, en Xavier Muñoz, pel reconeixement que recentment ha rebut per
part de l’Associació de Caps i Comandaments de la Policia Local de Catalunya. Va rebre la medalla al mèrit
professional en reconeixement a la feina feta en la creació del cos de policia a Caldes. Una gran feina que
seguirem fent com fins ara, amb l’afany de millorar-la cada dia.

La participació ciutadana hi ha de ser i tenir un pressupost
Des de la PIC insistim en la importància de la participació ciutadana, sobretot quan l’Ajuntament no li reserva ni una sola partida com ha passat aquest 2016.
Els temps canvien i la gent vol participar en l’administració en el sentit ampli de la paraula. És a dir, els caldencs
hauríem de tenir canals per participar en l’anàlisi de la realitat del poble, prioritzar problemes, fer propostes, dissenyar programes i seguir les actuacions. L’eliminat Consell de Poble, el Consell de Dones o la creació
d’un Consell Cultural que intervingui en la programació d’activitats són propostes positives i factibles per garantir que els ciutadans que ho desitgin puguin dir-hi la seva, estar informats i participar de manera directa en
el procés de decisions. No es tracta d’enviar cap WhatsApp per ajudar a controlar les papereres, ni de mantenir
converses privades entre el regidor de torn o l’alcalde i un o diversos veïns, o de fer un registre de dades personals. Es tracta d’organitzar reunions obertes a tothom, en les quals es pugui compartir i proposar, on polítics i
ciutadans ens escoltem i dialoguem. Es tracta d’invertir-hi.
Aquest equip de govern sempre confon participació amb col·laboració i transparència i acostuma a utilitzar el
pressupost municipal o el que fan els pobles del costat com a excusa. Però l’únic que demostren és que no tenen
voluntat, que es mira la seva feina a l’Ajuntament des d’un punt de vista paternalista i còmode. Res de nou.

Hi ha temes que van més enllà d’una legislatura o d’un partit polític. Ho hem vist amb l’Escola
Benaula i ara, si volem que els nostres joves puguin tenir un institut i no anar en barracons,
també haurem d’anar a una. En el darrer Ple vam aprovar el que ha de ser un primer pas perquè aquest institut sigui una realitat. Tot i això, ho vam fer amb molts dubtes i moltes incògnites. De fet, encara
no tenim el conveni amb el Departament d’Ensenyament signat, ni coneixem els detalls de l’obra ni el calendari
establert.
I de nou passa el que ja fa temps que denunciem. La informació ens arriba tard, o no ens arriba. Esquerra Republicana ja va votar contràriament a la proposta de l’equip de govern de fer les comissions informatives a una
setmana del ple. Aquest darrer mes, tot i sol·licitar la informació amb antelació per poder-la treballar, tampoc no
se’ns ha facilitat. Estarem en minoria però volem treballar pel nostre municipi. És més: tenim la responsabilitat
de fer-ho.
La transparència en la gestió i la informació haurien de ser dos eixos fonamentals en l’acció de govern. I quan
parlem de transparència i de difusió entenem que no només és penjar una ordenança en una web...
Per acabar, volem donar la benvinguda a l’Associació Auger, declarada entitat d’interès municipal. Una associació
nascuda per conèixer i entendre millor l’autisme i la síndrome d’Asperger. Celebrem la iniciativa i estenem la mà
per col·laborar i tirar endavant el projecte.

El dimecres 27, l’ACCPOLC (Associació de Caps i Comandaments de Policia de Catalunya) va
concedir al nostre Cap de Policia Local, Xavier Muñoz, la medalla al mèrit policial per la seva
trajectòria professional. Felicitats, Xavi.
La construcció del nou institut va ben encaminada i, si no hi ha res que hi interfereixi, en el decurs d’aquesta legislatura el tindrem acabat i per fi ens oblidarem dels barracons. El PSC, en l’últim Ple Municipal, va votar a favor perquè això sigui així. Hi vam donar el nostre suport sense “peròs”. L’únic
que manifestem és la nostra voluntat d’estar informats i que es reculli informació als professors i representats,
així com que l’equip de govern vigili i estigui pendent des de l’inici del projecte fins al final de l’obra.
La Nacional II, l’acabament de l’obra de la qual tant ens va costar, tant en temps com en accidents amb
víctimes, es va acabar però la rotonda elevada que distribueix el trànsit no està il·luminada. I no perquè
no hi hagi instal·lats els fanals sinó perquè falta col·locar-hi un comptador de llum que en comptabilitzi el
consum. És un vergonya, El culpable n’és el govern central i no vull pensar malament i imaginar-me que
aquesta situació és deu a un càstig o menyspreu cap als catalans motivat pel moment polític pel qual passa
la nostra comunitat.
Les obres d’urbanització de la carretera de Llagostera han de començar ara mateix, abans que arribi l’estiu,
per aprofitar els mesos de menys trànsit.

