AGENDA
Del 16 de juliol al 15 d’agost
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.

EL SOLC, TANCAT PER VACANCES
El Servei d’Orientació Laboral de Caldes de Malavella restarà tancat per vacances des del dimecres
5 d’agost fins el dimecres 2 de setembre (ambdós
inclosos). Per a consultes, podeu contactar amb
nosaltres als telèfons 972 48 02 66 – 972 48 01
03 o bé a través de solc@caldesdemalavella.cat.

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).

EL MERCAT ECOLÒGIC DESCANSA
L’AGOST
Durant el mes d’agost no se celebrarà el Mercat
ecològic de La Selva.

TENDAL DE L’ANC AMB INFORMACIÓ
SOBRE L’ONZE DE SETEMBRE
L’ANC de Caldes pararà un tendal durant la Festa Major amb informació sobre la manifestació de l’Onze de
setembre i s’hi vendran tiquets per als autobusos.

DIJOUS, 16 DE JULIOL
REUNIÓ DE VOLUNTARIS DE LA FESTA
MAJOR
A les 8 del vespre, al Casino Municipal. Organitzada
pels Joves Intrèpids.
DIVENDRES, 17 DE JULIOL
REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE EL CURS
204-15 A LA LLAR D’INFANTS NINOTS
DE CALDES
A les 7, a la mateixa llar d’infants
XERRADA: LES PENSIONS I SUBSIDIS
DE LA REPÚBLICA CATALANA INDEPENDENT SERAN MILLORS.
A les 8 del vespre, a la sala annexa de la Casa Rosa.
Ponent: Lluís Antoni Jaile, UdG. L’organitza
l’ANC i la Fundació Les Voltes. Hi col·labora l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
DISSABTE, 18 DE JULIOL
CIRC EN FAMÍLIA
Tallers gratuïts de circ i teatre per a tota la família.
De 2/4 d’11 a 2/4 d’1, al Parc de la Sardana. Organitzat pel Consell Comarcal de la Selva amb el suport
de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
TROBADA GEGANTERA A LLORET DE
MAR
A la tarda. Amb la participació de la Colla Gegantera
de Caldes de Malavella i els Grallers Escaldats.
DIUMENGE, 19 DE JULIOL
MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA
De 9 a 12, al Pati de Cal Ferrer de la Plaça. Últim
mercat abans de la parada de l’agost.

FIRA-MERCAT: Tots els diumenges, de 10 a
2, a la plaça de l’antic Ajuntament.

MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA:
El primer i tercer diumenge de mes, de 9 a 2. Al
pati de Cal Ferrer de la Plaça.

NOUS CURSOS DE L’ELABORA’T
Les inscripcions als cursos de l’Elabora’t setembre 2015 –febrer 2016 tindran lloc els dies 7, 8 i
9 de setembre. En el proper BIM es publicarà tota
la oferta formativa i se’n repartiran programes a
part.

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.
DIVENDRES, 24 DE JULIOL
GLOPETS D’ESTIU: CONTACONTES
A les 7 de la tarda, al Jardí d’en Pere Vidal. Amb els
contacontes Sílvia Cadanet i Emilio Sánchez.
Organitzats per la Biblioteca Municipal.
PRESENTACIÓ CONJUNTA DE TRADUCCIONS DE MÒNICA BOIXADER I
JOAN-LLUÍS LLUÍS
A les 8 del vespre, a la Biblioteca. Organitzada per la
Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia.
DISSABTE, 25 DE JULIOL
CIRC EN FAMÍLIA
Tallers gratuïts de circ i teatre per a tota la família.
De 2/4 d’11 a 2/4 d’1, al Parc de la Sardana. Organitzat pel Consell Comarcal de la Selva amb el suport
de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
GLOPETS D’ESTIU: CONCERT
A les 10 del vespre, al Jardí d’en Pere Vidal de la
Biblioteca. Marisol Uceda i Àlex Verdaguer,
amb l’espectacle “Els nostres músics. Cançons de
pel·lícula”. Gratuït. Organitzat per la Biblioteca Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia.
DIUMENGE, 26 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.

TROBADA GEGANTERA A ALP
Al matí. Amb la participació de la Colla Gegantera
de Caldes de Malavella i els Grallers Escaldats.
DILLUNS, 27 DE JULIOL
PLE MUNICIPAL
A les 8, a la sala de sessions, a la Casa Rosa.
DIUMENGE, 2 D’AGOST
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.
TROBADA GEGANTERA A MAÇANET
DE LA SELVA
A la tarda. Amb la participació de la Colla Gegantera de Caldes de Malavella i els Grallers Escaldats.
DIJOUS, 6 D’AGOST
GLOPETS D’ESTIU, CINEMA AL
CARRER: «COMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 2»
A les 10 de la nit, a la plaça de l’Ajuntament Nou.
Gratuït. En cas de pluja, es traslladarà al Teatrecinema municipal. Acte inclòs dins dels Glopets
d’estiu 2015. Organitzat per l’Ajuntament de Caldes de Malavella amb el suport de la Diputació de
Girona.
DIUMENGE, 9 D’AGOST
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.
DIVENDRES, 14 D’AGOST
GLOPETS D’ESTIU: CONCERT HOMENATGE A ELLA FITZERALD: “ELLA
FOREVER”
A les 10 de la nit, als Jardins de les Termes Romanes. Amb la Selva Jazz Band i amb la col·
laboració de Carme Esteba, jove cantant
caldenca. Preu: 5 €. Venda a l’Oficina de Turisme
i dues hores abans als Jardins de les Termes Romanes. En cas de pluja, es traslladarà al Teatrecinema municipal. Organitzat per l’Ajuntament
de Caldes de Malavella amb el suport de la Diputació de Girona.
VISITES TEATRALITZADES AMB ELS
«GUIES UFISSIALS»
A les 10 del vespre, des de l’Oficina de Turisme.
Espectacle «Tot termes, un passeig pel Puig de Sant
Grau». Amb un nou personatge, la Swellen. Compra anticipada a l’Oficina de Turisme (972480103).
El preu de l’entrada és de 10 € (5 € per als nens
entre 6 i 12 anys, inclosos).
DIUMENGE, 16 D’AGOST
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.

FESTA MAJOR DE 2015
DISSABTE, 25 DE JULIOL
- A les 8, inici del 14è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA. Inscripció dels participants
entre les 8 i les 11, a la Terrassa del Casino. Lliurament fins a les 5. Veredicte, a les 7. Organitzat
per l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
- A les 9, ESMORZAR DE CAÇADORS a la

zona firal (només socis). Organitzat per la Societat de Caçadors Sant Esteve.
- A les 9, XIII OBERT DE TENNIS de Festa
Major (fase classificatòria).
- A les 4, XVI CAMPIONAT DE BOTIFARRA a l’Annex de la Casa Rosa. Organitzat
pels Joves Intrèpids.
DIUMENGE 26 DE JULIOL
- A les 8, XXIII MARXA POPULAR A
SANT MAURICI (sortida a 2/4 de 9). Sortida i arribada a l’avinguda dels Països Catalans.
Organitzada pel Club Excursionista de Caldes de
Malavella.
- A partir de les 2/4 de 9: fase final del XIII
OBERT DE TENNIS. Organitzat pel Club de
Tennis Caldes.
DIJOUS 30 DE JULIOL
- A 2/4 de 10, a la Plaça Amical de Mauthausen,
GRAN SOPAR POPULAR DE FESTA
MAJOR. Preu popular. Punts de venda a
l’Ajuntament, a l’Oficina de turisme i a les llibreries Solés i Tau. Places limitades.
- A la finalització del sopar, PRESENTACIÓ
dels participants a l’Elecció de l’Hereu i de la
Pubilla 2015. A continuació, música en viu dels
èxits dels anys setanta-vuitanta a càrrec del duet
GRUP STAR’S. Organitzat per l’Ajuntament
de Caldes de Malavella.
DIVENDRES 31 DE JULIOL
-A les 9, REPICAMENT DE CAMPANES
a la plaça de l’Església. Tot seguit, cercavila fins a
la plaça del nou Ajuntament on podrem escoltar
el PREGÓ des de la balconada de l’Ajuntament.
Retorn amb la cercavila fins a la plaça de l’Església on s’encendrà la MEGATRACA.
- A 2/4 de 12, al parc de la Font de la Vaca, CANTADA D’HAVANERES a càrrec del grup
PEIX FREGIT. Tot seguit, cremat de rom de
Festa Major.
- A partir de les 12 i fins a les 3 de la matinada,
PUNT SOM.NIT al recinte de l’envelat.
- A partir de les 12, primera nit de gresca a l’envelat amb ZOO, RAGGATUNNING I LA
TROBA KUNG-FÚ.
MATINADES primer a l’envelat i després un
cop acabat el concert, per als qui encara no tinguin ganes d’anar a dormir, resseguint els carrers
del poble. Grup per confirmar.
DISSABTE 1 D’AGOST
- A partir de les 10, TALLERS INFANTILS, a
la terrassa del Casino Municipal. Organitzats per
les AMPA de les escoles Sant Esteve i Benaula.
- A les 11, VISITA A LES TERMES ROMANES a càrrec de l’arqueòleg i historiador Joan
Llinàs. Es podrà entrar dins del recinte i conèixer
els detalls de la restauració feta els darrers anys.
Places limitades i entrada gratuïta.
- A les 12, 6è. BATI-AIGUA I ESCUMA, a la
plaça de la Selva. Els participants hauran de portar
la seva pistola d’aigua. És recomanable portar banyador, xancletes cordades i tovallola. Organitzat
per Gent de Caldes.
- A les 4, CAMPIONAT OBERT D’ESCACS
a la terrassa del Casino municipal. Organitzat pel
Club Caldenc d’Escacs.
- A les 6, CERCAVILA DE LA COLLA GEGANTERA I ELS GRALLERS ESCALDATS. Començarà a la plaça del nou Ajuntament
i finalitzarà a la placeta de Can Sala.
- A partir de les 7, al Recinte firal, VI PENTATLÓ MUNDIAL DE CALDES DE MALA-

VELLA (majors de 14 anys). Inscripcions allà
mateix 1 hora abans de començar. Els equips
seran de 5 a 8 persones i cada equip haurà de
portar equipació identificativa. S’haurà d’anar ben
calçat. Organitzat per 40+Intrèpids.
- De 7 a 11, SOPAR INFORMAL, a l’envelat, a
càrrec dels Joves Intrèpids.
- A 2/4 de 8, AUDICIÓ DE SARDANES a
la plaça de l’Ajuntament, amb la COBLA CIUTAT DE GIRONA. Organitzada per l’Agrupació de Sardanistes.
- A les 11, inici del CORREFOC de la mà de
GÀRGOLES DE FOC. La cercavila de fum i
petards és de la pl. de l’Església fins a la plaça
Amical Mathausen. Un cop acabada la cercavila, a
la Pl. Amical Mathausen s’hi portarà a cap l’ESPECTACLE PIROTÈCNIC.
- A les 12, BALL DE LA NOSTÀLGIA amb
l’actuació musical del grup NOU XIP, a la plaça de
l’Ajuntament. Organitzat per la Societat Gastronòmica de Caldes amb el patrocini de Pub Tèrmic
i Cafè Termal.
- A 2/4 d1, gran concert a l’envelat amb els
grups: BUHOS, ITACA BAND I TAPEO
SOUND SYSTEM. En acabat, RESSOPÓ
PER A TOTHOM a l’envelat. Amb el tradicional PINXO! Gentilesa de la Colla Gegantera de
Caldes de Malavella.
DIUMENGE 2 D’AGOST
- A partir de les 9, TROBADA DE TRACTORS ANTICS, al Parc de la Sardana. Concentració i esmorzar per als participants. Organitzada per l’Associació Amics dels Tractors i
Màquines Antigues de Girona i per l’Ajuntament
de Caldes de Malavella.
- A les 10, TROBADA DE PUNTAIRES a la
rambla Recolons. Com a complement a la trobada
i a la mateixa rambla Recolons hi haurà exposició
de treballs realitzats per les puntaires de Caldes
i parades de venda de productes vinculats al món
de les puntes. Organitzada: Secció Puntaires de
l’Esplai de Caldes-Fundació “la Caixa”.
- A les 12, a l’envelat, ESPECTACLE INFANTIL «AIXÒ ÉS MÀGIA», a càrrec del MÀGIC RAUL.
- A les 5, al Recinte firal, VII XAMPUGOL. Per
a equips de 3 persones i amb edat mínima de 16
anys. Inscripció el mateix dia, a partir de les 4,
o per correu electrònic a jovesintrepids@gmail.
com. Caldrà presentar el DNI. Els menors de 16
anys tindran un camp per jugar. Organitzat pels
Joves Intrèpids.
- A 2/4 de 7, VISITA A LES TERMES ROMANES a càrrec de l’arqueòleg i historiador
Joan Llinàs. Es podrà entrar dins del recinte i
conèixer els detalls de la restauració feta els darrers anys. Places limitades i entrada gratuïta.
- A les 7, al camp de Can Bernardí, PARTIT DE
FUTBOL DE FESTA MAJOR entre la UE
Caldes i la UE Breda. Organitzat per la Unió Esportiva Caldes.
- De 7 a 11, SOPAR INFORMAL, a l’envelat a
càrrec dels Joves Intrèpids.
- A 2/4 de 8, AUDICIÓ DE SARDANES, a
la plaça de l’Església, amb la COBLA FLAMA
DE FARNERS. Organitzada per l’Agrupació
de Sardanistes.
- A les 10, a la plaça Sant Esteve. Les CORALS
INFANTIL, JUVENIL I CANTAIRES DE
CALDES oferiran el tradicional CONCERT
DE FESTA MAJOR. Organitzat per la Coral
Cantaires de Caldes.
- A partir de les 12, BALL DE GALA a l’envelat
amb WHY NOT, LA LOCA HISTÈRIA i

ANIMALS DJ. A la mitja part hi haurà l’ELECCIÓ D’HEREU I DE PUBILLA 2015.
DILLUNS 3 D’AGOST
Ens remullem ben aviat, a partir de les 2/4 d’11,
a la Piscina municipal, FESTA AQUÀTICA i
INFLABLES. Per evitar aglomeracions s’establirà un torn d’accés i només hi podran accedir
els abonats a la piscina o mitjançant el pagament
puntual de l’entrada. Organitzat i patrocinat per
Tot Oci.
- A partir de 2/4 de 6 de la tarda, al parc de la Font
de la Vaca, JOCS TRADICIONALS PER A
LA MAINADA a càrrec de DIVERFESTA.
- A 2/4 de 6, a l’envelat, CONCERT DE L’ORQUESTRA MARAVELLA. 10 € a taquilla i 5
€ anticipada (Llibreria Tau, Llibreria Solés i Oficina de Turisme).
- A partir de les 7, també a l’envelat, ANIMADÍSSIM BALL a càrrec de l’ORQUESTRA
MARAVELLA. Organitzat per l’Ajuntament de
Caldes de Malavella
- A les 12, a l’envelat, actuació del DJ JOSEPH
i Banyoles INK Musik. Organitzat pels Joves
Intrèpids.
DIMARTS 4 D’AGOST
- A les 12, a l’envelat, BALL-VERMUT amenitzat per JORDI BOFILL. Organitzat per l’Assoc.
Gent de la 3a Edat Casa Rosa.
- A 2/4 de 6, a l’envelat, CONCERT DE “PAISATGES GIRONINS”. A càrrec de la COBLA ORQUESTRA MONTGRINS amb
motiu de la celebració del seu 130 aniversari. 10
€ a la taquilla i 5 € anticipada (Llibreria Tau, Llibreria Solés, Ajuntament de Caldes de Malavella i
Oficina de turisme). Organitzat per l’Ajuntament
de Caldes de Malavella i l’Assoc. Gent de la 3a
Edat Casa Rosa.
- A partir de les 7, també a l’envelat, ANIMADÍSSIM BALL a càrrec del GRUP NOU
TRÀNSIT. Organitzat per l’Assoc. Gent de la
3a Edat Casa Rosa.
- A les 10, al teatre-cinema municipal, NIT DE
TEATRE. El grup TRANSPUNT TEATRE
presenta l’obra «DINER (MOLT) NEGRE»,
de Ray Cooney. Preu: 8 €. Entrada a taquilla,
dues hores abans de l’actuació. Organitzat per
Transpunt Teatre.
DIUMENGE, 9 D’AGOST
A les 7, al Teatre-cinema municipal, 2a NIT DE
TEATRE. El grup Carisma Teatre presenta
l’obra de teatre “CABARET, VA DE DONES”. Preu: 10 €. Entrada a taquilla dues hores abans de l’actuació. Organitzat per Carisma
Teatre.
EXPOSICIÓ
Del 26 de juliol a l’9 d’agost, Exposició dels
participants al 14è. Concurs de Pintura Ràpida, al Casino municipal. Horari: totes les
tardes de 6 a 9 i els 2, 3 i 4 d’agost, també al matí
de 12 a 2. Organitzada per l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
MISSES
Dissabte, 1 d’agost, a 2/4 de 7, Missa anticipada, de la vigília de la festa.
Diumenge, 2 d’agost, a les 12, Ofici de Festa
Major, amb motiu de la festa del protomàrtir
Sant Esteve, patró de la Parròquia de Caldes.
Dimarts, 4 d’agost, a les 11, Missa de final de
festa en sufragi de tots els difunts de la vila des de
la Festa Major anterior fins ara.
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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 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
JULIOL I AGOST: De dilluns a divendres, de 2/4 de 4 a 2/4 de 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
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 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
ZONA ESPORTIVA
Les obres de la zona esportiva van avançant. Després
de la instal·lació de gespa artificial en el camp
de l’Estadi Vall-llobera, el repintat de les baranes
perimetrals, la col·locació de xarxes més altes al
darrera de les porteries i pavimentació també al
darrera de les porteries, s’està pavimentant l’accés
a la zona esportiva així com els espais entre els
diferents equipaments (pistes de tennis, polivalent i
camp de futbol). Properament, en una fase posterior,
es pavimentarà la pista d’atletisme i, finalment
s’instal·laran graderies i lavabos al Pavelló polivalent.

REFORÇ SOCIOEDUCATIU DURANT L’ESTIU
L’Ajuntament ofereix suport socioeducatiu a nens i
nenes de Caldes de Malavella derivats dels Serveis
Socials a proposta de les dues escoles del nostre
municipi. Les sessions es fan a l’Escola Sant Esteve.
Per una banda s’ofereix un reforç escolar a alumnes
de 6è de primària a través d’una monitora que els
dóna suport en la realització dels deures acordats
amb els centres educatius. El cost de l’activitat és a
càrrec de l’Ajuntament.
Per l’altra banda, també s’ofereix un suport
socioeducatiu adreçat a alumnes de p5 a 5è
procedents de famílies desafavorides en el qual
es combina la realització de deures amb tallers i
activitats més lúdiques. Aquesta segona activitat està
subvencionada pel Consell Comarcal de La Selva.
AJUNTAMENT, FEDERACIÓ I COMERÇ
LOCAL, PER LA DINAMITZACIÓ COMERCIAL
L’Ajuntament de Caldes ha donat suport a la
Federació de Comerç de La Selva cedint-li la sala
de Cal Ferrer de la Plaça cada primer dimecres de
mes amb l’objectiu de dur a terme les tasques de
dinamització i suport al projecte de dinamització
comercial de l’Associació de Comerç de Caldes.
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ D’UNA
MESTRA ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ
INFANTIL
Durant aquest mes de juliol es faran públiques les
bases que regiran el procediment de selecció d’una
mestra especialista en educació infantil donant
compliment a les ràtios del Decret 282/2006 de 4 de
juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació
infantil i els requisits dels centres, art. 11 paràgraf 3r.
ÈXIT DE LA JORNADA “LES ARRELS DEL
TURISME: TERMALISME, BANYS DE MAR I
ESTIUEIG”
Una quarantena d’investigadors i membres d’entitats
culturals es van aplegar el dissabte 4 de juliol al
Balneari Prats per seguir la jornada “Les arrels
del turisme (1850-1936): termalisme, banys de
mar i estiueig”. L’acte va ser organitzat pel Centre
d’Estudis Selvatans (CES) i la Càtedra Martí Casals
de Medicina i Salut en l’Àmbit Rural, de la UdG,
amb el suport del Consell Comarcal de la Selva,
l’Ajuntament de Caldes, l’Arxiu Comarcal de la Selva

i l’Institut Ramon Muntaner, en el marc de la trobada
anual d’entitats de cultura i patrimoni de la Selva.
Van seguir la jornada 130 persones des d’internet.
Per a més informació, consulteu el web o el proper
número de l’Aquae.

COMENÇA LA TEMPORADA DE LA
PISCINA
La temporada de la piscina ha començat el 14 de
juny i s’allargarà fins el 31 d’agost. Serà segur una
bona manera per apaivagar la calor d’aquest estiu!

GLOPETS D’ESTIU
El juliol han arrancat els Glopets d’Estiu, una
programació de concerts, espectacles infantils i
projeccions de cinema a la fresca que tenen l’objectiu
de presentar una oferta cultural per poder gaudir
a la fresca dels vespres d’estiu. Durant els mesos
d’estiu podreu gaudir de concerts, espectacles
infantils i cinema al carrer. Els Glopets d’estiu 2015
estan organitzats per l’Ajuntament de Caldes i la
Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia. I compten
amb el suport de la Diputació de Girona. Per a més
informació, consulteu l’agenda del BIM.

CIRC EN FAMÍLIA
Els dissabtes de juliol al matí, de 2/4 d’11 a 2/4 d’1,
la mainada i els més grans poden gaudir de Circ en
família, una iniciativa del Consell Comarcal amb el
suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella que
consisteix en tallers de circ i manualitats per a tots
els gustos i edats.

BRIGADA JOVE 2015
A inicis de juliol ha engegat la novena edició del
projecte Brigada Jove en el qual participaran 8 joves de
16 a 18 anys que desenvoluparan tasques de suport a la
Brigada d’Obres i Serveis del Municipi. La intenció de la
iniciativa és oferir als joves la possibilitat d’una primera
experiència en el món laboral a Caldes de Malavella.
CASAL JOVE 2015
Més d’una vintena de joves participen enguany en el
Casal Jove que organitza l’Àrea de Joventut durant el
mes de juliol, amb la finalitat d’oferir una proposta d’oci
i lleure a joves de 12 a 16 anys. Enguany la demanda ha
sobrepassat l’oferta per la qual cosa des de l’Ajuntament
té previst ampliar les places de cara a l’any que ve.

ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE
Una altre activitat que esperen amb afició nens i
nenes són les Activitats esportives i de lleure, que
estan a ple rendiment. Ens referim a les Estades
Esportives, als Matins de jocs, al Casalet d’estiu i al
curs de natació. Les fotos ens fan entendre que la
mainada s’ho està passant molt bé!

BONA FESTA MAJOR!
L’Ajuntament i els Joves intrèpids ja fa temps que
estan preparant la Festa Major per fer-la tant
participativa i variada com els anys anteriors amb
el suport d’entitats i col·laboradors a qui des
d’aquí també agraïm la seva tasca. En aquest sentit,
us convidem a la reunió de voluntaris que es farà
el dijous 16 de juliol a les 8 del vespre al Casino
Municipal. Us animem a gaudir de les activitat i us
desitgem una bona Festa Major!
VISITES TEATRALITZADES AMB
NOVETATS
Les visites guiades teatralitzades engeguen el
proper 15 d’agost centrant-se enguany amb el
Puig de Sant Grau i les Termes Romanes i amb
una novetat destacada: A la Remei (Mireia Peña) i
en «Fonsu» (Marc Ciurana) s’hi afegeix la Swellen
(Sílvia Cadanet) que relleva l’«Antòniu» (Miquel
Noguer). Les sessions es faran els dissabtes 15,
22 i 29 d’agost i 5, 12 i 19 de setembre a les 10
del vespre des de l’Oficina de Turisme. Hi haurà
una sessió extraordinària el 22 de setembre (Sant
Maurici), a les 8 del vespre. Podeu fer la compra
anticipada a l’Oficina de Turisme (972480103). El
preu de l’entrada és de 10 € (5 € per als nens entre
6 i 12 anys, inclosos).
EL GUST DE LA PARAULA
Caldes va acollir entre el 26 i el 28 de juny «El gust
de la paraula», una interessant iniciativa que uneix
gastronomia i literatura amb moltes activitats
dirigides a públics de totes les edats. Els actes han
estat organitzats per l’Oficina de Turisme de Caldes
de Malavella i la Biblioteca Municipal Francesc
Ferrer i Guàrdia de Caldes de Malavella. Per a més
informació, consulteu l’Aquae o el web municipal.
CLOENDA DE L’AULA DE TEATRE 2014-15
El diumenge 14 de juny al migdia es va omplir el
Teatre de Caldes de familiars, amics i amigues dels
alumnes de l’Aula de Teatre Municipal per veure
els treballs de final de curs. S’hi van presentar dues
peces: «Mamma Mía», per part dels nens i nenes
del grup de primària que dirigeix en David Estany,
i un taller sobre l’Amor Romàntic per part dels
nois i noies del grup de joves dirigits per en Marc
Ciurana. Ambdues peces van agradar força. Les
classes de l’Aula de Teatre Municipal de Caldes
de Malavella s’acomiaden fins el curs vinent. Us
animem a participar-hi!
CLOENDA DE L’ESCOLA DE MÚSICA
MUNICIPAL 2014-15
El dijous, 18 de juny, l’Escola de Música de
l’Ajuntament de Caldes de Malavella va celebrar el

final de curs. Els alumnes de sensibilització i iniciació
musical van interpretar la cantata d’en Patufet i els
alumnes de cant coral, la de Les Veus de la Natura.
Seguidament van començar els concerts dels
conjunts instrumentals. Paral·lelament a la cloenda,
es van organitzar petites audicions d’instrument
individual a l’escola Sant Esteve i els els grups
instrumentals van participar a les cloendes de les
escoles Sant Esteve i Benaula.

COMPTE AMB LA CALOR!
L’estiu ha començat enguany amb molta empenta
i per això us demanem que extremeu les
precaucions al bosc per tal d’evitar incendis.
Alhora, davant les altes temperatures és bo seguir
alguns consells bàsics per vetllar per la nostra salut.
Els podeu seguir en aquest enllaç de l’Agència de
la Salut Pública de Catalunya de la Generalitat de
Catalunya (http://bit.ly/1Nt3D8n).
EL CONTROL DEL MOSQUIT TIGRE,
COSA DE TOTS!
El temps sec i extremadament calorós ha frenat la
proliferació del mosquit tigre aquest inici d’estiu.
Això però no ens ha de fer abaixar la guàrdia i
per això us animem a evitar a casa vostra 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. Us fem
saber que el dimarts 14 de juliol, a la plaça de la
Selva i des de 2/4 de 9, hi haurà un punt informatiu
del programa de vigilància del mosquit tigre per
resoldre dubtes i incidències. Per a més informació:
972 451 231 / www.mosquitigregirona.cat/index.
php/ca/ info@mosquitigregirona.cat
TROBADA DELS 70 ANYS
Tothom qui estigui al voltant dels 70 anys (no cal
fer-los necessàriament enguany) està convidat al
dinar que es farà el dissabte 26 de setembre a la
Fonda Esteba. Els interessats han d’haver pagat
l’import del dinar com a molt tard el dia 21 de
setembre al següent número de compte: ES04 2100
0190 5001 01078948. Especifiqueu en el concepte
«Trobada dels 70» i el vostre nom i cognoms. Per
a més informació i per apuntar-vos-hi, truqueu als
següents números: 629 51 11 59 / 608 93 63 01.
ESTAT DE L’AIGUA
Les últimes analítiques de juny indiquen que l’aigua
és apta per al consum de boca al nucli, Llac del
Cigne, Can Solà Gros I i II, Aigües Bones i Can
Carbonell.
Per altra banda, la concentració de nitrats per
sobre del límit permès a la xarxa del Tourist Club
fa que l’aigua es consideri no apta en aquesta
urbanització.

Els plens
Ple municipal extraordinari de
13 de juny

En la sessió es va constituir la nova Corporació
Municipal. Primer es va constituir la Mesa d’Edat,
amb el candidat electe de més edat, José Fernández, i el de menys, Maria Isabel Reig.
Seguidament, els representats electes van prometre o jurar el càrrec. Concretament, el van prometre per imperatiu legal els 7 regidors de CiU
(Salvador Balliu, Sergi Mir, Mercè Rossell, Maria
Subirana, Àngela Frigolé, Gemma Alsina, Maria Isabel Reig) i els dos d’ERC (Isabel Lozano i Esther
Domínguez).Van prometre el càrrec els 3 regidors
de la PIC (Joan Colomer, Anna Sàbat i Lídia Antonio) i el regidor del PSC (José Fernández).
En acabat, es va procedir a escollir l’alcalde.Tots els
caps de llista hi van renunciar a excepció de Salvador Balliu (CiU). L’únic candidat va ser escollit amb
8 vots a favor i 5 vots en blanc. Per últim, Salvador
Balliu va prendre possessió com a alcalde després
de prometre el càrrec.

Ple municipal extraordinari de
29 de juny

L’equip de govern ha informat de les àrees de
govern que s’han creat i els membres que les presideixen:
- Àrea d’Alcaldia i Territori: Salvador Balliu i Torroella
- Àrea de Seguretat i Convivència: Maria Subirana
Armengol
- Àrea d’Espai Públic i Promoció: Sergi Mir i Miquel
- Àrea d’Hisenda i Ciutadania: Àngela Maria Frigolé
i Bagudanch
- Àrea de Polítiques de Benestar: Gemma Alsina
i Mir
També manifesta les delegacions de cada membre
del Govern que són les següents:
- Salvador Balliu i Torroella: Governació, Urbanisme i Cicle de l’Aigua Termal.
- Maria Subirana Armengol: Seguretat i Convivència, Urbanitzacions i Joventut.
- Sergi Mir i Miquel: Obres, Serveis, Medi Ambient,
Via Pública, Promoció Econòmica, Participació, Comunicació i Esports.
- Maria Mercè Rossell i Rius: Promoció del turisme
i Cultura i patrimoni Històric.
- Àngela Maria Frigolé i Bagudanch: Hisenda i Règim Interior, Educació i Sanitat.
- Gemma Alsina i Mir: Entitats, Gent Gran i Festes
Populars.
- Maria Isabel Reig Montero: Serveis Socials.
Seguidament, ha informat dels nomenament dels
tinents d’alcalde:
- Primer: Sergi Mir i Miquel.
- Segona: Àngela Maria Frigolé i Bagudanch.
- Tercera: Gemma Alsina i Mir.
- Quarta: Maria Subirana i Armengol.
Per últim, ha comunicat els nomenaments com a
membres de la Junta de Govern Local els regidors
següents:
- Primer: Sergi Mir i Miquel.
- Segona: Àngela Maria Frigolé i Bagudanch.
- Tercera: Gemma Alsina i Mir.
- Quarta: Maria Subirana i Armengol.

Els partits opinen
El Ple Municipal ha aprovat amb els 8 vots favorables de CiU (7) i PSC (1) i les 5 abstencions
de la PIC (3) i ERC (2), la periodicitat dels plens
municipals ordinaris, que es celebraran l’últim dilluns de cada dos mesos, a les 8 del vespre, a la sala
d’actes de la Casa Rosa. Si aquest dia és festiu se
celebrarà l’endemà. El primer ple se celebrarà el
dia 27 de juliol de 2015. Les sessions ordinàries de
la Junta de Govern s’estableixen els dimecres a 2/4
de 9 del matí.
El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat la
delegació de competències del Ple Municipal a la
Junta de Govern.
El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat la
constitució dels grups municipals que es conformen de la següent manera:
- Grup municipal del PSC- CP: José Fernández Celada (portaveu).
- Grup municipal de la PICaldes: Joan Colomer i
Llinàs (portaveu), Anna Maria Sàbat Mir i Lídia Antonio Trobat.
- Grup municipal de CiU: Salvador Balliu i Torroella,
Sergi Miquel Mir (portaveu), Maria Mercè Rossell
Rius, Maria Subirana Armengol, Maria Isabel Reig
Montero, Àngela Maria Frigolé Bagudanch i Gemma Alsina Mir.
- Grup municipal d’ERC-AM: Isabel Lozano i Ruiz
(portaveu) i Esther Domínguez i Tarré.
El Ple municipal ha aprovat amb 7 vots a favor
(CiU), 2 en contra (ERC) i 4 abstencions de la PIC
(3) i del PSC (1) la proposta de creació de comissions informatives ordinàries. Se’n creen dues que
són:
- Comissió d’Economia i Ciutadania. Inclou les àrees d’Hisenda i Ciutadania i la de Polítiques de Benestar. Es convocarà cada dos mesos, el penúltim
dilluns de mes, a les 7 de la tarda.
- Comissió de Territori. Inclou les àrees d’Alcaldia
i Territori, la d’Àrea de Seguretat i Convivència i la
d’Espai Públic i Promoció. Es convocarà cada dos
mesos, el penúltim dilluns de mes, a les 8 del vespre.
En els dos casos, estaran presidides per l’alcalde, 3
representants de CIU, 2 representants de la PIC i
1 representant tant d’ERC com del PSC.
El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat la Junta de Portaveus i la Comissió de Delegats.
El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat la
designació de representants de l’Ajuntament a les
entitats urbanístiques col·laboradores.
El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat la designació de representants a diferents organismes
supramunicipals.
El Ple Municipal ha aprovar per unanimitat el
sistema de notificacions de les convocatòries dels
Plens als grups municipals.
El Ple Municipal ha aprovat l’assignació de retribucions, assistències i indemnitzacions als membres de la corporació. Ho ha fet amb els 7 vots
favorables de CiU, els 5 contraris de la PIC (3) i
ERC (2) i l’abstenció del PSC (1).

Fa dies que la gent de Convergència estem en plena feina. Els nous regidors i els que ja formaven part del darrer consistori van prendre possessió dels seus respectius càrrecs i estan
treballant intensament en les seves respectives àrees de govern. Estem molt satisfets de com està evolucionant
la feina amb els preparatius de la Festa Major, seguiment de projectes existents i la preparació de noves propostes. Aquests primers dies ens hem reunit amb un munt de ciutadans i entitats i continuarem fent-ho. Forma
part de la nostra manera de fer. L’Ajuntament continua tenint les portes obertes i si us hi adreceu, us trobareu
els regidors i regidores disposats a escoltar a tothom. Hi ha partits de l’oposició però que han començat a
criticar-nos. Tanmateix, no ens distreuen del nostre objectiu, treballar amb ganes i il·lusió per tots els veïns del
municipi. Hem de tenir present també que tindrem un estiu políticament intens amb la vista posada a les eleccions del 27S. Des de Convergència treballarem per fer d’aquestes eleccions un plebiscit democràtic que ens
faci enfilar el tram final del camí cap a la independència de Catalunya.
Finalment us volem desitjar una molt bona Festa Major. Tenim una festa amb un cartell molt destacable i que és
un èxit gràcies a la col·laboració de molts veïns i veïnes que hi participen com a voluntaris. Moltes gràcies als
Joves Intrèpids per la seva passió i dedicació i a tots els voluntaris que hi participen. Us desitgem a tots i totes
molt bona Festa Major!

La nova legislatura ha començat amb un Ple extraordinari en el qual s’han definit les àrees i les
retribucions dels regidors. Les de l’equip de govern sumen més de 150.000 € anuals.
Això representa un 60% més del sou del govern fins ara, que era de 92.000 €.
També supera les recomanacions de l’Associació Catalana de Municipis (ACM, http://www.acm.cat) que dóna
orientacions per a unes retribucions correctes a manca de cap més regulació, i que fins ara s’havien seguit. Com
que aquí no tenim prou espai, suposem que s’informarà detalladament en els mitjans de comunicació municipals de les responsabilitats i les retribucions de cadascú. A l’oposició ens hem quedat igual, cobrant
4.500 € anuals per regidor, incloent-hi les despeses pel funcionament del grup municipal.
A la PIC, som partidaris de la remuneració justa dels càrrecs electes. Està bé que alcaldes i regidors cobrin
unes retribucions dignes i ajustades a la seva dedicació. A la política no s’hi pot anar a guanyar més
diners, s’hi ha d’anar amb vocació de servei amb una remuneració ajustada a la feina que es fa.
La contrapartida de la retribució és clara: s’ha de treballar pel poble que ens paga, s’ha de ser eficient, aportar
idees i dur-les a terme. Hem de ser capaços de donar comptes de la feina feta, no n’hi ha prou
posant-hi bona voluntat. Per la nostra part, treballarem des de l’oposició per vetllar que l’Ajuntament compleixi amb els seus compromisos, tiri endavant les inversions necessàries i atengui les necessitats dels caldencs.

Una xifra: 152.062 euros anuals. Aquest és l’import que pagarem entre tots a l’actual equip
de govern. En la darrera legislatura el cost salarial era de 92.989,80€. Per tant, estem parlant
d’un increment d’un 63,53%. Indignant... Estem parlant de 59.000€ de més! I mentrestant,
sabem que hi ha famílies a Caldes que s’ho estan passant realment malament...
Des d’Esquerra hem denunciat aquest increment tan elevat dels salaris dels regidors. Per tota resposta se’ns
ha dit que a partir d’ara dedicaran més hores a l’Ajuntament... No entenem que hagin de dedicar més hores
quan ara l’equip de govern compta amb un regidor més i tampoc entenem que ens parlin d’horaris. Des de
quan la tasca d’un regidor es quantifica per hores? No es tracta de 40 hores al mes, ni de 100. Un càrrec polític
ha d’estar sempre al servei del poble, un regidor ho és els set dies de la setmana. O almenys això és el que
hauria de ser. També denunciem unes comissions informatives cada dos mesos i una setmana abans dels plens.
Aquestes reunions serveixen per debatre, consultar, aportar iniciatives. Donar la informació la setmana abans
del ple és una mostra més de la manca de transparència i de voluntat de diàleg de Convergència. Sabem que
una majoria absoluta ja no necessita d’acords amb els grups de l’oposició per poder tirar endavant els temes.
Per als regidors que estem a l’oposició també representem una part important de la població de Caldes.
Pensem-hi, us convidem a fer números...

Iniciem una nova legislatura, la 2015-2019. El vot del ciutadà ha decidit que Convergència tingui majoria
absoluta i que, en conseqüència, no li sigui necessari haver de pactar amb cap altra formació política per
poder governar amb tranquil·litat. Per tant, el Partit Socialista continuarà present a l’Ajuntament però en
aquesta ocasió ho farà des de l’oposició.
Estem a Facebook com a PSC Caldes de Malavella perquè contacteu amb nosaltres i ser portaveus de les queixes i
suggeriments que cregueu convenient fer.
La nostra política és i serà sempre municipal i estarem en totes les reivindicacions que siguin de caire municipalista.
No farem política partidista i tampoc no estarem en assumptes que no es refereixin als interessos dels caldencs.
En l’últim Ple Municipal es van aprovar els sous per majoria absoluta del govern municipal. El PSC s’hi va abstenir
ja que la justificació de l’augment dels sous a rebre per part dels regidors (que representa un 50% més que no
pas a l’anterior legislatura) que se’ns va donar va ser la major dedicació que cada regidor dedicarà a les àrees de a
seva competència per poder així aconseguir millors resultats. No serem nosaltres els que posem traves a aquest
argument. El temps i el transcórrer de la legislatura ens donarà els resultats de la gestión de l’equip de govern. Els
ciutadans de Caldes, que som els que paguem les seves retribucions, direm i veurem en el seu moment si realment
s’hauran complert les propostes i si s’aprecien les millores promeses.

