AGENDA
Del 16 de juny al 15 de juliol
CALENDARI DEL CONTRIBUENT
Rebuts domiciliats:
Durant l’última setmana de juny:
IBI Urbana (anual 2015), IBI Rústica (anual 2015),
IAE (anual 2015) i Clavegueram (2n trimestre
2015).
Rebuts no domiciliats:
De l’1 de juny al 31 de juliol (dimarts i divendres):
IBI Urbana (anual 2015),
IBI Rústica (anual 2015), IAE (anual 2015) i Clavegueram (2n trimestre 2015).
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.

MERCAT MUNICIPAL: Tots els dimarts, de
8 a 1, a la plaça de la Selva.
FIRA-MERCAT: Tots els diumenges, de 10 a
2, a la plaça de l’antic Ajuntament.
ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ DE
LA FIRA-MERCAT DELS DIUMENGES :
- Parada caldenca: Cada diumenge. Espai que
permetrà a caldencs i caldenques vendre manualitats,
productes de segona mà i d’altres. Adreceu-vos a:
promocioeconomicacaldesdemalavella.cat o bé al
972470005 (Ext 47).
MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA:
El primer i tercer diumenge de mes, de 9 a 2. Al
pati de Cal Ferrer de la Plaça.

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.
CARROSSA DE CARNAVAL DELS EMBARRAKALDATS
Durant aquest mes de juny, l’Associació de Carnaval de Caldes de Malavella «Embarrakaldats» obre inscripcions de cara a l’any que ve. Els interessats, informeu-vos-en a embarrakaldats@gmail.com o al telèfon
687980283.

DISSABTE 13 DE JUNY
OBERTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL
Fins el 30 d’agost. Altes d’abonaments a la Piscina
Municipal a partir del 12 de juny. De les 3 a les 8. Feste l’abonament i el primer bany de la temporada!
També hi haurà l’activitat de Bany nocturn (27 de
juny - 18 de juliol, de 2/4 de 10 a 12) i de Natació
lliure (A partir de 16 anys, durant tot l’estiu, d’1 a 2
i de 6 a 7. Inscripció gratuïta).
DIMECRES 17 DE JUNY
VA D’ESPORTS
A partir de les 6, a la pista de l’Escola St. Esteve. Organitzat per l’Espai Jove «Ca la Romana».
DIJOUS, 18 DE JUNY
ESPAI JOVE AL CARRER
Als Jardins de les Termes Romanes.
- A partir de les 5: jocs de taula, ping-pong, malabars...
- A les 6: taller de paninis.
Organitzat per l’Espai Jove «Ca la Romana».
FINAL DE CURS DE L’ESCOLA DE MÚSICA (SEMC)
- A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal, cantata d’en
Patufet i, a continuació, cantata de les Veus de la natura. A càrrec dels alumnes de cant coral de l’Escola.
- A les 8, concert dels conjunts instrumentals.
XERRADA-TALLER: “GESTIONA EFICIENTMENT EL TEU ESTABLIMENT”
A 2/4 de 9, a Cal Ferrer de la Plaça.
Adreçat a establiments del sector serveis. A càrrec
de l’empresa Ecotècnics. Es donaran eines per reduir
el consum energètic, es mostrarà com dur la comptabilitat energètica, es mostraran exemples d’èxit i

s’informarà sobre subvencions. Es recomana portar
factures elèctriques per analitzar-les i interpretar-les.
Es prega confirmació d’assistència: 972 48 01 03
(Oficina de Turisme).
Ho organitza l’Ajuntament de Caldes de Malavella amb
el suport del CILMA, Diputació de Girona i l’ICAEN.
DISSABTE, 20 DE JUNY
DANSA DEL VENTRE
De 5 a 7 de la tarda, a la Sala annexa de la Casa Rosa.
Descobreix la teva feminitat amb l’art mil·lenari de
la dansa oriental. Poderosa eina terapèutica d’alliberamentque ens ajuda a expressar-nos amb fluïdesa,
llibertat i espontaneïtat, així com a conèixer i acceptar
el nostre propi cos. No cal tenir experiència en el ball.
El taller inclou una breu història sobre l’art mil· lenari
de la dansa oriental i un bàsic de braços, mans i abdomen, que aconsegueixen modelar i tonificar la nostra
musculatura i enfortir la nostra zona pèlvica.
Impartit per Carina. Preu: 5 €. Inscripcions: xarxadedonesdecaldes@gmail.com o 658672307. Places
limitades.
IV TROFEU DAVID CAÑÓN D’HOQUEI
PATINS
Hi participaran durant el dia totes les categories del
Club Patí Caldes.
- A partir de les 10, l’escoleta, els prebenjamins A i B
i els infantils jugaran diferents partits.
- Al migdia, dinar de germanor a l’esplanada del Pavelló Polivalent.
- A les 4 de la tarda, es celebrarà el quadrangular sènior, amb la participació del CP Caldes, el CP Jonquerenc, el FE Cassanenc i el CHP Sant Feliu de Codines.
Hi haurà servei de bar durant tot el dia. Organitzat
pel Club Patí Caldes.

8è TORNEIG 4X4 DE VOLEI MIXT
Categories aficionats i practicants. Per a més informació i inscripcions, escriviu a
cvjovescaldes@hotmail.com. Organitzat pel club
Volei Joves Caldes i amb el suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
TORNEIG DE L’AMISTAT DE FUTBOL
Al camp de futbol de Can Bernadí.
DIUMENGE, 21 DE JUNY
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de
Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’exposició del jaciment del Camp dels Ninots.
MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA
De 9 a 2, al pati de Cal Ferrer de la Plaça. Per compres iguals o superiors a 10 €, entra en el sorteig
d’un lot de productes ecològics.
SORTIDA PER LA RUTA TERMAL ENTRE CALDES I CASSÀ
Excursió amb bici per la ruta que connecta Caldes
amb la Via Verda Girona-Sant Feliu de Guíxols que
comença a la Creu de la Mà, a la zona del Golf
PGA, travessa Caldes i s’acaba als voltants de Cassà, on s’uneix amb la ruta del Carrilet. Organitzada
pel Club Excursionista Caldes.
DIMARTS, 23 DE JUNY
REVETLLA DE SANT JOAN
A partir de 2/4 de 10, a la plaça Amical de Mauthausen. Sopar de revetlla amb menú especial de
Sant Joan. Acabat el sopar BALL amenitzat pel
grup FARANDULA DE LUX. Organitzada
per la Colla Gegantera de Caldes de Malavella i
els Grallers Escaldats.
DIMECRES, 24 DE JUNY
LÍMIT PER PRESENTAR FOTOGRAFIES AL CONCURS A INSTAGRAM #ELGUSTDELAPARAULA
El concurs #elgustdelaparaula, promogut per
l’Ajuntament de Caldes de Malavella, consisteix en
la publicació de fotografies que visualitzin un plat
de menjar i que aquest es vinculi amb una cita
literària.
La fotografia publicada haurà d’anar indexada amb
el hashtag #elgustdelaparaula. El termini
s’acaba a les 2 de la tarda. Per a més informació:
https://instagram.com/elgustdelaparaula
AUDICIÓ DE SARDANES DE SANT
JOAN
- A les 7 de la tarda, a la rambla d’en Rufí, audició
de 6 sardanes. A càrrec de la cobla Ciutat
de Terrassa.
DIVENDRES, 26 DE JUNY
EL GUST DE LA PARAULA: VETLLADA
“FOOD PORN”
- Presentació doble de llibres de caire eròtic; “Les
relacions virtuoses” de Marc Romera i la traducció catalana del Marquès de Sade, d’Albert Mestres.
- A continuació, espectacle de contes per a adults
“Contus Interruptus” de Joan Boher, amb el
dolç acompanyament de maduixes amb nata i cava.
- A la nit, original sopar temàtic “Les amistats
perilloses” (assistència amb reserva prèvia a la
Biblioteca Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia i a
l’Oficina de Turisme).
Organitzat per l’Oficina de Turisme i la Biblioteca
Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia.

DISSABTE 27 DE JUNY
TALLER DE RATAFIA
A les 9 del matí, a l’Espai Jove “Ca la Romana”.
A càrrec d’Assumpció Moreno. Els interessats
cal que us inscriviu prèviament o bé a través del
web http://www.espaijove.caldesdemalavella.cat
o bé presencialment a l’Espai Jove de Ca la Romana fins el dia 26 de juny.
- De 9 a 10, rebuda dels participants i excursió pel
municipi per recollir les plantes per fer la ratafia.
- De 2/4 d’11 a 11, esmorzar (a càrrec de Ca la
Romana).
- D’11 a 1, elaboració de la ratafia.
Cal portar: un cistell, un ganivet o tisores, aigua,
un pot/bidó/atuell o garrafa de vidre de 2 litres i
la beguda espirituosa (anís o aiguardent) si el recipient que porten té bon tancament. També es
poden dur plantes que serà difícil de trobar com:
marialluïsa, poniol, tarongina, menta, sàlvia, camamilla o qualsevol altra planta aromàtica que s’hi
vulgui afegir. I, si se’n té o se sap on trobar-ne,
nous verdes.
EL GUST DE LA PARAULA: REVOLUCIÓ DELS SABORS
Al matí:
- Taller d’elaboració de ratafia (més informació, unes línies més amunt) i de pa termal
per als més petits.
- Al migdia, sessió de contes infantils. Ho presentarà Montserrat Sans, vídua de Miquel
Martí Pol, que inaugurarà l’espai dedicat al poeta fent un repàs a la seva obra per nens.
A la tarda, “Operació bikini”:
- Demostració de cuina i concurs popular
d’elaboració d’entrepans calents, biquinis, i d’entrepans freds. Es comptarà com a
membre del jurat amb Jofre Martell, autor de
“Les putes receptes de la Iaia” i Salvador
Giralt, autor de “L’entrepà”, entre d’altres.
A al nit, “El cistell de la Caputxeta Vermella”:
- Vetllada de pic-nic al Parc de la Font de
la Vaca. Activitat per concretar. Els Joves Intrèpids
serviran entrepans suculents.
DIUMENGE, 28 DE JUNY
EL GUST DE LA PARAULA: CLOENDA
- Activitats infantils: espectacle d’animació “Queviures, la botiga de sempre i els bons
hàbits alimentaris” i taller d’estalvis de
taula amb material reciclat de paper.
- Finalment, com a cloenda vermut de diumenge a qualsevol dels bars caldencs.
Organitzat per l’Oficina de Turisme i la Biblioteca
Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia.
EMBRUIX DE SANT HILARI SACALM
Amb la participació de la Colla Gegantera de Caldes de Malavella i els Grallers Escaldats.
DISSABTE 27 I DIUMENGE 28 DE JUNY
ESPORTS
CLUB DE GOLF CALDES DE MALAVELLA
Participació en el Campionat de Catalunya infantil
i juvenil. Al Pitch&Putt Papalús - Lloret de Mar.
DILLUNS, 29 DE JUNY
INICI DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES
I DE LLEURE PER A INFANTS
DIUMENGE, 28 DE JUNY
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de
Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’exposició del jaciment del Camp dels Ninots.

DIMECRES, 1 DE JULIOL
TALLER DE PREVENCIÓ I REACCIÓ CONTRA LES AGRESSIONS A LES DONES
A les 7 de la tarda, al Casino Municipal. Tècniques de defensa personal específiques per a dones i psicologia de la defensa personal. A càrrec
de Ramon Rodríguez. Material a portar: roba
esportiva. Preu: 5 €.
Per a inscripcions: xarxadedonesdecaldes@gmail.
com / 658672307. Organitzat per la Xarxa de
Dones amb el suport de l’Ajuntament de Caldes
de Malavella.
INICI DELS CURSETS DE NATACIÓ
DIVENDRES, 3 DE JULIOL
GLOPETS D’ESTIU: FERRAN PALAU
A les 10 de la nit, al Jardí d’en Pere Vidal. Organitzat per la Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia.
DISSABTE, 4 DE JULIOL
VIII TROBADA D’ENTITATS LOCALS
DE CULTURA I PATRIMONI DE LA
SELVA: «Les arrels del turisme (18501936): Termalisme, banys de mar i estiueig»
Al Balneari Prats:
- A 1/4 de 10, benvinguda
- A continuació, Trobada d’entitats. Presentació d’activitats i intercanvi d’experiències.
- Presentació del projecte del CES: «Camins
de la Selva», a càrrec d’Elvis Mallorquí (CES).
- A 2/4 d’11, pausa-cafè.
- A les 11, «Les arrels del turisme (1850-1936):
Termalisme, banys de mar i estiueig».
- «Les colònies d’estiueig a la Catalunya interior»,
a càrrec de Joaquim M. Puigvert (UdG).
- Els banys de mar a Catalunya, a càrrec de
Mercè Tatjer (UB).
- A 2/4 d’, Taula rodona: «Recerca, patrimoni
i turisme: exemples i reptes». Amb la participació
de Gemma Domènech (ICRPC), Sílvia Alemany (Museu de Sant Feliu de Guíxols), Joaquim M. Puigvert (UdG) i Joan Llinàs (CES).
Moderador: Narcís Figueras (UOC, CES).
- A 3/4 de 2: Veredicte de la VIII Beca de Recerca La Selva, 2015.
- Tot seguit, cloenda.
- Seguidament, dinar.
- A les 4, Visita guiada: «El patrimoni de Caldes
de Malavella vinculat a l’estiueig i el termalisme»,
a càrrec de Pep Casas, tècnic de cultura de
l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
L’assistència a la Trobada, a les conferències i a la
visita guiada és lliure i oberta a tothom però demanem fer inscripció prèvia fins el dia abans. Pel
que fa al dinar, caldrà abonar un tiquet de 10 €.
Per a més informació i inscripcions:
www.selvatans.cat / ces@selvatans.cat / aclaselva.cultura@gencat.cat / 972 84 21 46.
TROBADA GEGANTERA A FLAÇÀ
A la tarda. Amb la participació de la Colla Gegantera de Caldes de Malavella i els Grallers Escaldats.
TALLER DE RATAFIA
A les 4 de la tarda, al Casino Municipal. Cal apuntar-s’hi una setmana abans. Tindreu tota la informació necessària al tel. 972470319. Organitzat per
l’Associació Ikald.
TROBADA DE DONES A CALDES
Per compartir les nostres inquietuds i tot allò que
ens interessa amb solidaritat i respecte.A les 6 de la
tarda a l’Esplai de la Caixa. Entrada gratuïta. Correu:

xarxadedonesdecaldes@gmail.com Tel.608922076.
Organitzat per la Xarxa de Dones amb el suport
de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
DIADA DEL SOCI DE L’AGRUPACIÓ DE
SARDANISTES
- A les 8, a la plaça Amical de Mauthausen, audició de 6 sardanes a càrrec de la cobla
Bisbal Jove.
- A les 11, a la plaça Amical de Mauthausen, havaneres amb el Grup Norai.

BIM

DIUMENGE 5 DE JULIOL
MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA
De 9 a 2, al pati de Cal Ferrer de la Plaça.
- A les 12, taller/degustació: “Cremes i sopes d’estiu nutritives i refrescants”.
DIUMENGE 5 DE JULIOL DE 2015
DIA DE L’ENERGIA A CALDES
Durant tot el matí, a la Plaça de l’Ajuntament
(Mercat dels Diumenges).
Celebrem el dia de l’energia amb dues activitats
per a petits i grans: “Hola Watty!” (joc de gran
format per nens de 6 a 12 anys que intenta conscienciar sobre l’estalvi energètic en les accions
quotidianes), i “Tu tens la paraula” (exposició
on es mostra com malbaratem energia de forma
quotidiana i s’informa sobre hàbits energètics saludables). Ho organitza l’Ajuntament de Caldes de
Malavella amb el suport del CILMA, Diputació de
Girona i l’ICAEN.
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.
TRAVESSA VALLTER-NÚRIA
Travessa clàssica. Sortida amb autobús per rememorar una sortida històrica del Club Excursionista Caldes.
DIVENDRES, 10 DE JULIOL
ACTIVITAT INFANTIL: «EL LLAPIS MÀGIC» AMB EL PROFESSOR MERAVELLES
A les 7 de la tarda, a la Biblioteca. L’actor Joan
Bentallé (La Riera) es converteix en el Professor Meravelles i crea animals imaginaris amb els
nens. Organitzat per la Biblioteca Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia.
DISSABTE, 11 DE JULIOL
CLUB DE LECTURA CONJUNT AMB
CALDETES. VINYOLI
A les 10 del matí. Llegim la poesia de Joan Vinyoli i fem la ruta a Begur dedicada al poeta, de la
mà de Miquel Martín. Organitzat per la Biblioteca Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia.
CONCENTRACIÓ DE MOTOS, RUTA I
SOPAR-BALL
A partir de les 4, a la plaça de l’Ajuntament. Soparball, a partir de les 9 del vespre. Ho organitza el
Pub Tèrmic, Girona Custom i la Societat Gastronòmica de Caldes.
FESTIVAL DE PATINATGE
Organitzat pel Club Patinatge Artístic Caldes.
DIUMENGE, 12 DE JULIOL
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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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 2
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.
JULIOL: De dilluns a divendres, de 2/4 de 4 a 2/4 de 9.
AGOST: De dilluns a divendres, de les 4 a les 9.
Matins i dissabtes, tancat.
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

www.caldesdemalavella.cat

calaromana@caldesdemalavella.cat
OFICINA DE TURISME 972 48 01 03 C.Vall·llobera, s/n
turisme@caldesdemalavella.cat
Horaris: De dilluns a diumenge, de 10 a 2. El dissabte, també de 3 a 6.
SERVEI D’AIGÜES 972 20 20 78
CORREUS 972 47 14 20. C. Sta. Maria, 11.
FARMÀCIA Per a més informació: www.cofgi.cat
• CASANOVAS (C.Vall·llobera, 17; tel. 972470096) Laborables:
d’1/4 de 10 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9. Dissabtes: de 2/4
de 10 a 2/4 de 2 i de 5 a 8 (a la tarda, un cop cada tres setmanes)
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 juny al 15 de setembre:
Matins: de dimarts a dissabte, de 10 a 1.
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 5 a 8.
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS 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
CIU ACONSEGUEIX LA MAJORIA ABSOLUTA
Convergència i Unió va aconseguir la majoria
absoluta a les eleccions municipals celebrades el
diumenge 24 de maig. Aquests resultats permetran
governar còmodament a l’alcalde Salvador Balliu
i al seu equip de govern. Aquests en són els resultats:
Partit
CiU
PIC
ERC
PSC
ICV-EUiA
PP
PxC

Regidors
7
3
2
1
0
0
0

Vots
1.299
573
475
252
177
141
28

%
43,46
19,17
15,89
8,43
5,92
4,72
0,94

Vots en blanc: 44 (1,47%)
Vots nuls: 9
Participació: (56,33%)
Així doncs, els regidors a l’Ajuntament de Caldes de
Malavella són: Salvador Balliu (CiU), Sergi Mir
(CiU), Mercè Rossell (CiU), Maria Subirana
(CiU) Maribel Reig (CiU), Àngela Frigolé
(CiU), Gemma Alsina (CiU), Joan Colomer
(PIC), Anna Sàbat (PIC), Lídia Antonio (PIC),
Isabel Lozano (ERC), Esther Domínguez
(ERC) i José Fernández Celada (PSC). Queden
sense representació ICV-EUiA i el Partit Popular, per
la qual cosa abandonaran el plenari els respectius
regidors Victoriano Ramos i Elizabeth Mesa.
CONTINUEN LES OBRES A LA ZONA
ESPORTIVA
El consistori ha instal·lat la gespa artificial al camp
de futbol de Vall·llobera i ha fet la pavimentació de
la part del darrera de les dues porteries. Aquestes
actuacions més el repintat de la barana del recinte
del camp i i la instal·lació d’una xarxa més gran al
darrera de les porteries és la primera fase de les
actuacions previstes.
En una segona fase, que començarà en les properes
setmanes, es pavimentaran els accessos a tota la zona
esportiva (piscina, pista polivalent i camp de futbol).
En una tercera fase, es reformarà la pista d’atletisme,
amb un paviment que inclourà 6 carrils.
Per últim, es preveuen instal·lar graderies i lavabos
al Pavelló polivalent. L’Ajuntament de Caldes de
Malavella té la intenció de potenciar l’esport com a
un element de salut per als vilatans però també com a
un complement a l’oferta turística del nostre municipi.

Sant Maurici i una part de terreny a l’altre cantó de
l’esmentat camí. Els únics elements que s’exclouen
de la venda són la casa i una franja de terreny del
davant que permet accedir a l’esmentat edifici.
D’aquesta manera, un dels paratges més emblemàtics
de Caldes passa a ser propietat municipal i es garanteix
així que tots els caldencs en puguin fer ús per al lleure
i el culte i se’n pugui conservar el valuós patrimoni
històric i geològic.Ara el treball consistirà en preservar
l’entorn i rellançar-lo com a un lloc d’esbarjo.
L’acord de compra – venda el van signar, per una
banda, l’alcalde de Caldes de Malavella, Salvador
Balliu i, per l’altra, el propietari fins ara, Lluís Quer.
Es culmina d’aquesta manera un llarg procés de
negociacions que ha durat anys. El preu final de la
transacció ha estat de 300.000 € que l’Ajuntament
ha obtingut gràcies a la venda l’any passat d’una
parcel·la municipal que estava en el recinte del
golf de la PGA i que la PGA Golf de Caldes SA va
comprar per 1.313.528 €.

PROJECTE DE MILLORA DE PART DEL FERM I
DEL CLAVEGUERAM CAN CARBONELL FASE I
El consistori està fent un seguit d’actuacions
d’envergadura a Can Carbonell tant pel que fa al
ferm com a la xarxa de clavegueram.
Pel que fa a la millora del ferm, les tasques de
pavimentació consistiran en asfaltar trams dels carrers
Roure (sencer), Masia, Malavella, el final del carrer
Carena a tocar del carrer del Bosc, l’inici i final del
carrer del Bosc, la intersecció del carrer Piscina amb
carrer del Riu i els carrers Alsina Surera i de la Paella
en la seva confluència amb el carrer de la Masia.A més,
es consolidaran punt de ferm concrets dels carrers que
han quedat deteriorats per arrels o altres incidències.
Per altra banda, s’instal·laran o es refaran bandes
reductores de velocitat al carrer de la Masia i es faran
actuacions puntuals a les voreres en tota la urbanització.
En referència a la xarxa de clavegueram, es faran 18
nous punts de registre (ara n’hi ha una vintena) que
permetran una millor inspecció i actuació en cas de
problemes en el clavegueram.També, concretament en
el carrer de la Paella, es consolidarà per una banda el
perímetre de la tapa del pou i, per l’altra banda, es farà
un nou sobreeixidor per millorar el drenatge del carrer.
TANCA DE FUSTA PER REDUIR L’IMPACTE
VISUAL A CAN CARBONELL
Per altra banda, en una altra actuació diferent
però també situada a la fase I de Can Carbonell,
s’ha instal·lat una tanca de fusta al voltant dels
contenidors d’escombraries del carrer La Paella, per
reduir-ne l’impacte visual.

L’AJUNTAMENT COMPRA SANT MAURICI
L’Ajuntament de Caldes de Malavella ha comprat el
paratge de Sant Maurici. Es tracta de 17.644,23 m2
que inclouen l’ermita del segle XIX, les restes de la
capella anterior, les restes del castell de Malavella,
els entorns dels tres edificis, el porxo, les esplanades
de davant de la casa i de davant de l’ermita, la gran
esplanada que hi ha a l’esquerra del camí d’accés a

NETEJA DE LES FRANGES PERIMETRALS
L’Ajuntament ha iniciat els treballs de neteja de les
franges perimetrals de 25 metres d’amplada al voltant
de les urbanitzacions del Llac del Cigne i de Malavella
Park, unes actuacions que tenen un cost aproximat
de 15.000 €. Es compleix així la legislació vigent en
matèria de prevenció d’incendis. L’any que ve, tal i
com està establert, es netejaran les franges de la
resta d’urbanitzacions (Aigües Bones, Can Carbonell,
Tourist Club, Can Solà Gros I i II i nucli urbà).

REASFALTATGE DE CARRERS I
MANTENIMENT DE CAMINS
L’Ajuntament preveu fer feines d’asfaltatge als
carrers Lleida, Víctor Català, Vall·llobera, Pirineus,
Indústria, Costa Brava, Salvador Espriu, així com a
la rotonda de l’avinguda 11 de Setembre. Per altra
banda, continua fent segons la previsió anual, el
manteniment dels camins veïnals de terra.
PANTALLES INFORMATIVES A LES
ENTRADES DEL MUNICIPI
L’Ajuntament ha instal·lat dues pantalles
informatives a les dues entrades del municipi, una
al davant de la zona esportiva i l’altra a prop de
la Font del Càntir. Les pantalles faran saber les
activitats que l’Ajuntament i les entitats organitzen
a Caldes i es plantegen com a una eina més de
comunicació per als vilatans però també com a
un instrument per difondre activitats del nostre
municipi a turistes i visitants. La segona pantalla es
traslladarà al darrera de l’Ajuntament quan s’hagin
acabat les obres de reforma de la carretera de
Llagostera entre el dispensari i el carrer Girona.

LLUMS DE LED ALS APARCAMENTS I A
L’ENTRADA DEL PAVELLÓ
En la línia de millorar l’eficiència energètica i de
reduir costos, s’han substituït els llums antics de
la zona d’aparcament i de l’entrada del Pavelló
Municipal amb bombetes de tipus LED.
PRIMERS TRACTAMENTS CONTRA EL
MOSQUIT TIGRE
La Brigada Municipal ha fet els primers tractaments
en els embornals de productes antilarvaris que
frenin la cria del mosquit tigre. Les actuacions
s’aniran repetint de forma periòdica al llarg de
l’estiu. Us demanem que per ajudar a controlar
la proliferació d’aquest mosquit eviteu qualsevol
petita acumulació d’aigua en galledes, testos, pots,
canals ja que són els llocs ideals per a la cria del
mosquit tigre. Amb l’ajuda de tots contribuirem a
frenar l’expansió d’aquesta molesta plaga.

SETMANA DE L’ENERGIA A CALDES
Del 15 al 19 de juny es celebra la Setmana de
l’Energia 2015, coincidint amb la Setmana Europea de
l’Energia Sostenible, una campanya de conscienciació
que pretén sensibilitzar la societat en relació a
l’estalvi i l’eficiència energètica. Durant els mesos
de maig, juny i juliol es realitzaran diferents activitats
arreu de Catalunya adreçades a la ciutadania per fer
arribar el missatge de la campanya.
A Caldes, complint amb el compromís del Pacte
d’Alcaldes de celebrar algun acte de conscienciació
i estalvi energètic durant l’any, es duran a terme
diverses activitats: El 18 de juny, a les 20:30
h. a Cal Ferrer de la Plaça, es farà una xerradataller anomenada “Gestiona eficientment el teu
establiment” adreçada als establiments del sector
serveis. I el 5 de juliol, durant tot el matí i coincidint
amb el Mercat dels Diumenges, celebrarem el Dia
de l’Energia amb les activitats “Hola Watty!” (joc
per a nens) i “Tu tens la paraula” (exposició).
Quan participeu en una de les activitats feu-vos
un «selfie» o una foto publiqueu-la al vostre
perfil d’Instagram amb l’etiqueta #setmanaenergia.
Podreu guanyar dues nits d’hotel per a dues
persones amb esmorzar inclòs a l’Hostal Empúries
de l’Escala (Girona).
Totes les activitats compten amb el suport de
l’ICAEN, la Diputació de Girona, el CILMA i
l’Ajuntament de Caldes.
OBERTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL
AMB ACCÉS PROVISIONAL
El 13 de juny s’inicia la temporada de la Piscina
Municipal que s’allargarà fins el el 30 d’agost. Des
del dia 12 ja podeu fer abonaments amb preus
avantatjosos. L’Ajuntament ofereix dues activitats
com són els cursets de natació, l’activitat de Bany
nocturn (27 de juny - 18 de juliol, de 2/4 de 10 a
12) i de Natació lliure (A partir de 16 anys, durant
tot l’estiu, d’1 a 2 i de 6 a 7. Inscripció gratuïta).
Us avisem que mentre es faci la pavimentació de
l’entorn de la zona esportiva, l’accés a la piscina es
farà per la sortida d’emergència, a la banda de la
riera de Santa Maria.
ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE
PER A LA MAINADA
Tot està a punt per l’inici de les activitats
esportives i de lleure que organitza l’Ajuntament
(Estades esportives, cursets de natació, Matins de
jocs i esports i Casalet d’estiu). Les inscripcions
han anat molt bé i tot augura que aquest estiu la
mainada s’ho passarà molt bé. Us n’informarem.
EL GUST DE LA PARAULA
Les àrees de cultura i de Turisme de l’Ajuntament
de Caldes de Malavella i la Biblioteca Municipal
han programat entre els dies 26 i 28 de juny tot
un seguit d’activitats relacionades amb la cultura
i la gastronomia englobats sota el nom «El gust
de la paraula», que ja va tenir una primera edició
l’any 2012. Algunes de les activitats a destacar són
els contes per a adults acompanyats amb maduixa
amb nata, tallers de pa per a la mainada i de ratafia,
un concurs d’entrepans freds i calents i una una
vetllada de pic-nic al Parc de la Font de la Vaca amb
cinema, servei d’entrepans i concert i espectacles
i tallers infantils. Les activitats es complementen
amb un vermut de diumenge que oferiran els
bars caldencs i amb el concurs a Instagram

#elgustdelaparaula. Poder repassar la programació
a l’agenda d’aquest mateix BIM.
GLOPETS D’ESTIU
Quan es reparteixi aquest BIM ja estarà tancada la
programació dels Glopets d’Estiu que organitzen
l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament i la Biblioteca
de Caldes de Malavella. De moment us avancem el
concert de el 3 de juliol ens visitarà Ferran Palau,
que ja va fer un petit tastet durant el projecte
#Ensolfa el juny de l’any passat. Podreu informarvos de la programació dels Glopets d’Estiu a
través del web de l’Ajuntament, les xarxes socials
i dels fullets que es repartiran per les bústies.
VOLS COL·LABORAR AMB L’AQUAE?
Fem una crida a les persones a qui els agradi
escriure o que tinguin propostes per crear nous
espais o millorar l’Aquae perquè enviïn un correu
a aquae@caldesdemalavella.cat. Podeu adreçar
les vostres idees o fins i tot assistir al Consell de
redacció que es reuneix cada 3 mesos per definir
els continguts de cada número de la revista.
Gràcies per endavant!
FAN DOS SONDEJOS PIONERS A
EUROPA DE 113 I 140 METRES AL CAMP
DELS NINOTS
L’equip d’investigadors dirigit per l’IPHES (Institut
Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social)
ha fet enguany dos sondejos al Camp dels Ninots
que han permès retirar una seqüència de 113 i
140 metres seguits i sense alterar que permetran
reconstruir l’evolució climàtica i paisatgística
d’Europa de fa 3,2 milions d’anys. És el primer cop
a la Península i una de les poques vegades a tot
Europa, que es realitza una perforació d’aquestes
característiques en un volcà de tipus «maar», és a
dir, a l’interior del quals s’hi va formar un llac.
Els estudis que es realitzaran ajudaran, per una banda,
a entendre la transició del clima subtropical a l’actual
clima mediterrani. Per l’altra, explicaran el procés de
formació del volcà que acull aquest jaciment.
A part de la informació que puguin donar en
els propers mesos l’estudi dels sediments en sí,
s’ha aprofitat el forat per passar-hi unes sondes
geofísiques que han obtingut dades òptiques, de
radiacions magnetisme i presència de minerals
com l’urani, el tori i el potassi, entre altres.
És de destacar que s’ha col·locat a més de 100
metres de profunditat un aparell que registrarà
tots els possibles moviments sísmics de la zona
i els transmetrà al moment via wi-fi cap a una
estació sísmica des de la qual es podran estudiar
per part dels investigadors.
Els treballs estan emmarcats en un projecte
finançat pel Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, amb el suport del
Ministerio de Ciencia y Tecnología i l’Ajuntament
de Caldes de Malavella. L’equip té al capdavant els
tres codirectors del jaciment: els caldencs Bruno
Gómez de Soler, Gerard Campeny i
Jordi Agustí, tots tres de l’IPHES, que estan
acompanyats per uns 25 especialistes en diverses
disciplines.

APLEC LLUÏT I SENTIT HOMENATGE A
SEBASTIÀ LÓPEZ
El 10 de maig passat es va celebrar el 66è Aplec de la
Sardana que va ser especialment emotiu amb motiu
de l’homenatjat, en Sebastià López, el caldenc que
més freqüenta les activitats sardanistes de Caldes de
Malavella i de les contrades. L’homenatge va consistir
en l’estrena de la sardana “En Tià, el sardanista de
Caldes”, del compositor Josep Antoni López Àlvarez.
Van amenitzar l’Aplec les cobles Ciutat de Girona,
Bisbal Jove i Reus Jove, en sessions de matí,
tarda i nit i al migdia es va fer un dinar de germanor.
L’Aplec de la Sardana està organitzat per l’Agrupació
de Sardanistes de Caldes de Malavella amb el
patrocini de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
ACTE D’HOMENATGE A LOLA PAJARES
Caldes de Malavella va oferir ahir un sentit Caldes de
Malavella va oferir el 28 de maigun sentit homenatge
a Lola Pajares Alonso, la veïna de Caldes morta a
mans del seu cunyat el 28 de maig del 2013. L’acte
va ser, per extensió, una crida contra la violència
domèstica i per la igualtat i respecte entre dones
i homes. Es va guardar un minut de silenci, hi va
haver emotives intervencions i es va comptar amb
la participació d’alumnes de l’Escola de Música de
Caldes de Malavella. L’homenatge va estar organitzat
per l’Associació Lola i la Xarxa de Dones de
Caldes de Malavella, va comptar amb el suport de
l’Ajuntament de Caldes de Malavella i de l’Institut
Català de les Dones i amb la col·laboració, com hem
dit, de l’Escola de Música de Caldes de Malavella.
PARADA CONTRA EL TABAC
El 26 de maig passat, l’equip d’infermers del CAP
de Caldes va instal·lar una taula informativa davant
de l’escola La Benaula per tal de conscienciar a
les persones fumadores sobre els efectes que el
fum pot tenir en els fumadors passius, o sigui, les
persones que estan al voltant seu.
L’equip va informar sobre els beneficis econòmics i
per a la salut que suposa deixar de fumar i va realitzar
proves per determinar l’edat pulmonar de les persones
que s’hi van avenir. Es van realitzar qüestionaris i,
per últim, es va dirigir les persones interessades en
deixar de fumar a una visita al CAP en la qual se’ls va
assessorar sobre maneres i eines per deixar-ho.

PRIMER ENSURT AL BOSC ABANS DE L’ESTIU
El 4 de juny va haver-hi un incendi al bosc d’en
Gimferrer, al sud del Tourist Club i a prop de la
rotonda de les Mallorquines, que va cremar 15
hectàrees. La ràpida actuació de Bombers, Agents
Rurals i ADF va permetre controlar l’incendi
el mateix dia. Us demanem que extremeu les
mesures de prevenció per evitar incendis ja que
la primavera enguany ha estat molt seca i si no
plou abans de l’estiu els propers mesos podrien
ser propensos a incendis forestals.
ESTAT DE L’AIGUA
Les últimes analítiques de maig indiquen que l’aigua és
apta per al consum de boca al nucli, Llac del Cigne,
Can Solà Gros I i II,Aigües Bones i Can Carbonell.
Per altra banda, la concentració de nitrats per sobre
del límit permès a la xarxa del Tourist Club fa que
l’aigua es consideri no apta en aquesta urbanització.

Els partits opinen
Des de Convergència i Unió estem molt contents dels resultats electorals del 24 de
maig passat i agraïm la confiança que ens ha dipositat un nombre important de caldencs
a través dels seus vots, fins al punt de donar-nos la majoria absoluta. Som conscients
que tenim una gran responsabilitat. L’assumim amb decisió i el nostre objectiu és que amb les nostres actuacions no decebem a cap caldenc, tant si ens ha votat com si no. En el nostre equip repeteixen persones amb
més experiència i n’hi ha d’altres de noves respecte a l’anterior legislatura. El nostre denominador comú però
és que tots estem il·lusionats per continuar treballant, acabar projectes pendents i tirar-ne endavant d’altres.
Tenim molta feina per davant i hi comencem a treballar des del primer dia per fer avançar Caldes de Malavella
i contribuir a aportar la prosperitat que us mereixen tots els caldencs i caldenques.

Els resultats de les eleccions municipals celebrades el 24 de maig passat han atorgat 3 regidors a
la Plataforma d’Independents per Caldes i han donat la majoria absoluta amb 7 regidors al grup de
Convergència i Unió. Des d’aquestes línies volem felicitar als guanyadors dels comicis i desitjar a nou equip de
govern que tingui el màxim encert en les seves decisions perquè això anirà en benefici de tots els caldencs i
caldenques. Per altra banda, també volem donar les gràcies als electors que han confiat en el nostre projecte
i programa electoral dipositant la nostra butlleta dins de l’urna. Els propers quatre anys continuarem assumint
la nostra responsabilitat com a principal grup de l’oposició a Caldes de Malavella, intentant aportar les nostres
idees i vetllant per la màxima transparència en l’administració del nostre municipi. Continuem al servei dels
caldencs.

En primer lloc, donem les gràcies a les 177 persones que han confiat en un Caldes
més solidari i just i que volien un consistori que tractés amb dignitat les persones
més necessitades. Ha faltat molt poc per continuar donant-los veu i poder portar problemes reals (i vitals)
als plens. Tot i això, s’ha de seguir exigint a l’Ajuntament els nostres drets perquè si no ho exigim per escrit,
el problema no existeix. En segon lloc felicitem CiU per un resultat contundent i passem al torn de precs:
Demanem i desitgem que amb un 43’46% de vots i una abstenció del 43’67% decideixin governar per a tots,
fins i tot per a la majoria dels caldencs/caldenques que no els han votat. I també que escoltin els barris fora
del nucli, aquells que fa tan poc han visitat demanant el vot. Des del nostre grup, sempre lluitadors pels béns
socials, us volem dir: fins aviat!

Un compromís més ferm que mai. Des d’Esquerra Caldes us volem donar les gràcies per la
vostra confiança, especialment a les 475 persones que han cregut en el nostre projecte i que
ens van votar el 24 de maig passat. Moltes gràcies per haver-nos obert les portes de casa vostra, gràcies per haver-nos acompanyat durant aquesta campanya.
Hem pogut créixer i això ens dóna més força per seguir endavant, per continuar treballant per aquest model
de poble que volem: un Caldes de Malavella més cohesionat, socialment més just, un municipi més emprenedor
i sostenible. I ara toca seguir creixent.Treballarem des de l’oposició des del diàleg, com hem fet aquests darrers
quatre anys, pensant sempre primer en allò que és millor per Caldes, en les persones. Presentant propostes,
construint. Ens podeu trobar a les xarxes:
Correu: ilozano@caldesdemalavella.cat @EsquerraCaldes Esquerra Caldes de Malavella

El Partit Popular de Caldes de Malavella lamenta la pèrdua de la representació al consistori que ha
patit arran dels resultats obtinguts a les eleccions municipals celebrades el 24 de maig. Potser no hem
estat a l’alçada. De totes maneres, volem agrair a la gent que ens ha votat la seva confiança dipositada
una vegada més en el nostre grup. També lamentem la sortida del sr. Victoriano Ramos d’ICV-EUiA
perquè, tot i que pensàvem de manera diferent, s’ha de reconèixer la seva implicació amb els més desafavorits
del nostre municipi. Però així és la política i la democràcia i n’acceptem els resultats. Diem també que tenim el
compromís de continuar treballant pel poble, ara des d’una altra perspectiva i aprofitem per felicitar els grups
municipals que formaran el consistori a partir d’ara en aquesta nova legislatura. Fins aviat! Ha estat un plaer.

Agraïm als caldencs que van dipositar la seva confiança en el Partit Socialista de Catalunya. Van ser 252
vots, cinquanta més que en la legislatura anterior. Aquests quatre anys que ens queden per davant els
prenem amb interès i dedicació en aconseguir millores per al nostre poble, continuant amb els projectes
que han quedat pendents de l’anterior legislatura: riera de Santa Maria, carretera de Llagostera, institut,
pistes d’atletisme, entre altres.
ICV-EUiA no tindrà representativitat.Així ho han decidit les urnes però volem dir que el seu representant, el regidor
sr.Victoriano Ramos ha tingut un bon fer i ha estat un bon defensor dels interessos dels vilatans de Caldes de Malavella. Hi ha un altre partit que tampoc no estarà representat en els nostre consistori en aquesta legislatura. Li diem
que... això. Per últim, felicitem a CiU per la seva aclaparadora victòria.

