
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. 902 320 320.
SARFA: Tel. 902 30 20 25.
TEISA: Tel. 972 20 02 75.
TAXI: Tel. 972 47 09 37 / 606 390 599.

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

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

ToTA l’ACTuAliTAT MuniCipAl de CAldes A:

Dissabte, 28 de maig
Entitats. Sortida de plantes.
10-12h · Des de la plaça de l’Ajuntament.
Amb Joan Puig i Margarida Vila.
Organitzat per la Xarxa de Dones.

Entitats. Teatre.
19h · Teatre Municipal · Gratuït.
“El metge a garrotades”, de Molière.
Somcomsom, de Fornells. Dirigit per Marc 
Ciurana. i organitzat per l’Espai Caixa.

Esports. Club Volei Joves Caldes.
9:00 · Torneig 4x4 “iniciació” (equips alevins, 
infantils, cadets i iniciació).
14:00 · Dinar de cloenda de temporada.

Esports. Unió Esportiva Caldes.
10:00h · Benjamí A: UE Caldes - Tordera CF B
11:00h · Aleví C: UE Caldes - CF Santa Eugènia B
12:30h · Infantil A: UE Caldes Blanes CD C
17:00h · Juvenil A: UE Caldes - Tordera CF A

Diumenge, 29 de maig
Mercats. Fira-mercat
10 - 14h  · Pl. de l’antic Ajuntament.

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

Entitats. Excursió.
Gorgs de Cogolls  (Les Planes d’Hostoles).
Organitzada pel Club Excursionista.

Dilluns, 30 de maig
Ple municipal
A les 8, a la sala de sessions, a la Casa Rosa.

Dimarts, 31 de maig
Mercats. Mercat Municipal
De 8 a 1 del matí, a la plaça de la Selva.

Entitats. Sortida gegantera
Al Pont de Vilomara · A la tarda.
Hi participa la Colla Gegantera.

Dimecres, 1 de juny
Tarda jove. Casal Jove.
Tarda jove. Casal Jove.
18h · Espai Jove. Xerrada informativa. 

Divendres, 3 de juny
Tarda jove. Club de lectura juvenil.
16:30h · Biblioteca.

Entitats. Musicoteràpia
19-20:30h · Casino · 5 €
Viatge de so i harmonització de txakres.
Marta Saubí i J. Luis Satyam. Inscripcions: 
658672307.

Dissabte, 4 de juny
Biblioteca. Hora del conte.
12h · Biblioteca.
Hora del conte: “La meravellosa medicina d’en Jordi”.
Amb Jordina Biosca. Per a totes les edats.

Entitats. Trobada de Dones 
18h · Esplai de “La Caixa”. Gratuït.
+ info: xarxadedonesdecaldes@gmail.com.
Ho organitza la Xarxa de Dones amb el suport 
de l’Esplai de “La Caixa”.

Esports. Matinal de mini-volei aleví i 
benjamí.
10:30 · Poliesportiu Municipal. Informació i ins-
cripcions: eem@caldesdemalavella / 619 708 444.
Organitzat per l’Escola Esportiva Municipal

Esports. Club Esportiu Caldes.
10:30h · Pre-inf. fem: CE Caldes - CB Sant Feliu.
12:30h · Inf. fem: CE Caldes - CB Vall d’en Bas.

Esports. Nit de campions
19h · Teatre Municipal.
Reconeixement a les entitats esportives.

Diumenge, 5 de juny
Mercats. Fira-mercat
10 - 14h  · Pl. de l’antic Ajuntament.

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

Entitats. Excursió.
Travessa Vallter-Toès.
Organitzada pel Club Excursionista Caldes.

Dimarts, 7 de juny
Mercats. Mercat Municipal
De 8 a 1 del matí, a la plaça de la Selva.

Divendres, 10 de juny
Entitats. Conferència.
19:30 · Casino Municipal· Gratuït.
“Les lleis espirituals”, amb Vicent Guillem.
Inscripció anticipada a conferenciavicentgui-
llemgirona@yahoo.com.
Organitzada Xarxa de Dones i X.Oromí.

Dissabte, 11 de juny
Esports. Club Volei Joves Caldes
19:00 · Torneig 4x4 (aficionats i practicants).

Diumenge, 12 de juny
Mercats. Fira-mercat
10 - 14h  · Pl. de l’antic Ajuntament.

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

No t’ho perdis!

15a Fira d’oportunitats

Diumenge 12 de juny:
De 10h a 14h · Parc de la Sardana.
Inscripcions: Del 16 de maig al 10 de juny a 
l’Oficina de Turisme o bé a promocioecono-
mica@caldesdemalavella.cat.
Preu: aportació d’aliments de 1a necessitat. 
Organitzat per l’Ajuntament amb la col-
laboració de Càritas.

Entitats. Excursió.
A peu de Caldes a Montserrat. Des de Sant 
Romà de Brunyola fins a Anglès. Organitzat 
pel Club. Excursionista.

Dimarts, 14 de juny
Mercats. Mercat Municipal
De 8 a 1 del matí, a la plaça de la Selva.

Per recordar

Del 16 de maig al 15 de juny

Dimarts, 17 de maig
Mercats. Mercat Municipal
De 8 a 1 del matí, a la plaça de la Selva.

Divendres 20 de maig
Tarda jove. Va d’esports.
17h ·  Pati de l’Escola St. Esteve.
Coincidint amb el Pati Obert.

Dissabte, 21 de maig

No t’ho perdis!

Visita a l’excavació 
del Camp dels Ninots i 
inauguració del circuit

11h · Visita lliure.
Explicació de les troballes fetes durant aques-
ta campanya i inauguració del circuit turístic 
del Camp dels Ninots.
Organitzat per l’IPHES i l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella.

Entitats. Curs infantil d’escalada.
10-14h · Rocòdrom del polivalent.
3a jornada matinal. Cal inscripció prèvia.
Organitzat pel Club Excursionista

Biblioteca. Presentació de llibre.
12h · Biblioteca.
“Combatents en nom d’Al·là” d’Anna Teixidor. 
Presenta l’acte, la periodista Gemma Busquets.

No t’ho perdis!

Festival de teatre 
“Toca riure”

20h · Teatre-cinema municipal · 10 €.
“La banda del Teflon”, de Marcel Tomàs & 
Cascai Teatre.
Venda d’entrades anticipades a l’Oficina de 
Turisme. A la taquilla del Teatre municipal, 
una hora abans de cada actuació. 

Entitats. Nit de l’enganyapastors
Sortida nocturna a Caldes per descobrir aquest 
ocell. Organitzada pel Club Excursionista.

Esports. Unió Esportiva Caldes.
10:00h · Benjamí B: UE Caldes - Escola F. 
Vidrerenca C. B
11:00h · Aleví B: UE Caldes - EMF Calonge - 
St Antoni B
11:00h · Aleví A: UE Caldes Cornellà del Terri AE B
12:30h · Infantil B: UE Caldes - Maçanet Selva UE A

Esports. Club Esportiu Caldes.
10:30h · Pre-inf. fem: CE Caldes - CB Llagostera
17:30h · Cadet fem: CE Caldes - GEiEG Blanc

Esports. Club Volei Joves Caldes.
18:30h · Sènior fem: CVJ Caldes - Vilafranca 

Diumenge, 22 de maig
Mercats. Fira-mercat
10 - 14h  · Pl. de l’antic Ajuntament.

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

Cinema. “Els minions” (en català).
17h · Casino Municipal · Gratuït.

Esports. Unió Esportiva Caldes.
10:00h · Prebenjamí A: UE Caldes - Quart UE A
11:30h · 3a Catalana: UE Caldes - Escola F. 
Gironès - Sàbat A

Dilluns, 23 de maig
Tarda jove.
17h · Espai Jove.
Taller de berenar saludable. 

Dimarts, 24 de maig
Mercats. Mercat Municipal
De 8 a 1 del matí, a la plaça de la Selva.

Divendres, 27 de maig
Tarda jove. Va d’esports.
17h · Pati de l’Escola St. Esteve. 
Coincidint amb el Pati Obert.

Entitats. Xerrada pedagògica
18h · Escoleta Abeona a Franciac.
“Com tenir cura dels sentits en l’educació”.
10 € per família (5 € socis).
Organitzat per Abeona.

Biblioteca. Club de lectura.
Sortida a Mallorca amb per a comentar l’obra 
de Ramon Llull: “Llibre d’amic e amat”. Amb 
Albert Pijuan, autor d’una biografia de l’autor.

Escola de Música. Audició d’alumnes.
19:00h · Escola Sant Esteve. 

Dissabte 28 i diumenge 29 de 
maig
Entitats. Trobada ferroviària.
Trobada de mòduls a Sta Maria de Palautordera.
Hi participarà el Club Ferroviari de Caldes.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
IBI Urbana- IBI Rústica- IAE: juny-juliol
Clavegueram (2n Trim. 2016) juny-juliol
Quota conservació del Llac del Cigne: maig-
juny

HORTS ECOLÒGICS
L’Ajuntament cedeix uns terrenys a Can Solà 
Gros I destinats a horts urbans ecològics a per-
sones interessades en el seu conreu per a l’auto-
consum. El termini per fer la sol·licitud s’acaba 
el 16 de maig. + info: Ajuntament (972 47 00 05 
/ ajuntament@caldesdemalavella.cat). 

PATI OBERT
Els divendres, dissabte i diumenges a la tarda 
(de 5 a 8), l’Espai Jove “Ca la Romana” obre 
el pati de l’Escola Sant Esteve per fer-hi acti-
vitats dirigides o joc lliure! Obert a tothom.

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

#ITUTAMBÉ. TALLER DE DANSA 
CONTEMPORÀNIA I HIP HOP 
El Consell Comarcal de la Selva, amb la col-
laboració de l’Ajuntament, promou un taller 
de dansa contemporània i hip hop a Can Solà 
Gros. S’emmarca dins del projecte PDC, que 
vol promoure el teixit social a les urbanitza-
cions mitjançant activitats que enguany van 
dirigides als joves. El taller es farà el juny i 
juliol al local social de Can Solà Gros. Per a 
més informació, dirigiu-vos a l’Espai jove “Ca 
la Romana”. 

INSCRIPCIONS AL CURS INTENSIU 
D’ANGLÈS CONVERSA (40H)
30 maig - 2 de juny (Espai Jove, 10h - 13h i 
16h - 18h).
El curs es farà del 27de juny al 28 de juliol, de 
dilluns a dijous (18h - 20h).
A l’Espai Jove “Ca la Romana”. Preu: 35 € / gra-
tuït per aturats.

VOLS TREBALLAR A LA BRIGADA 
JOVE?
Termini per presentar la candidatura: dis-
sabte, 28 de maig. S’hi poden presentar joves 
de 16 a 18 anys de Caldes de Malavella que 
no hagin tingut anteriorment cap experiència 
laboral. Cal presentar instància, formulari i fo-
tocòpia del DNI a l’Ajuntament.
Sorteig públic de places: Dilluns, 6 de juny a 
les 5, a la Sala de Plens de la Casa Rosa. 

INSCRIPCIONS AL CASAL J DE 
JOVE
Període d’inscripcions: de l’1 al 15 de juny, 
l’Espai Jove Ca la Romana.
Activitats de lleure i participació juvenil per a jo-
ves entre 12 i 16 anys que es farà durant el juliol.

CURSOS DE TEATRE
Carisma teatre organitza des del 2005 cursos 
monogràfics de diferents disciplines teatrals 
(cant, interpretació, cos...) per a totes les edats. 
Més informació a: carismateatre@hotmail.es / 
675 054 101.

CONVOCATÒRIA D’AJUTS SOCIALS
Ajuts per a l’escolarització de nens/es de 0 a 3 
anys que es trobin en situacions socioeconò-
miques desafavorides: Del 30/5 al 13/6. 
Adreceu-vos als Serveis Socials de l’Ajunta-
ment (c. Vall·llobera, 4, de dilluns a divendres, 
de 9 a 2. Tel 972 47 04 04 / serveissocials@
caldesdemalavella.cat).

OBERTA LA CONVOCATÒRIA 
D’AJUTS DE LLOGUER-MIFO
S’ho obert la convocatòria d’ajuts de lloguer-
MIFO, per a titulars de contractes de lloguer 
de domicili habitual i permanent. Entre altres, 
aquests són alguns dels requisits i condicions 
per accedir-hi:
- Lloguer mensual no superior a 450 euros.
- Ingressos suficients per pagar el lloguer i que 
no superin el 2,8 IRSC.
- Al corrent de pagament de les rendes del lloguer.
- Incompatible amb altres ajuts de lloguer 
(RBE, ajuts habitatge Generalitat...).
El termini de sol·licitud és el 15 de juny. 
Per a més informació:
- Oficina Comarcal d’Habitatge: c. Pg. Sant 
Salvador nº25 de Sta. Coloma de Farners: 972 
84 36 13 / 972 84 21 61 / habitatge@selva.cat / 
www.selva.cat/habitatge.
- Serveis Socials de Caldes de Malavella: Car-
rer Vall·llobera. 972 47 04 04 / serveissocials@
caldesdemalavella.cat (només informació i sol-
licitud, no s’hi realitzarà tràmit de registre).

EXPOSICIÓ: HOMES I DONES DE LA 
SELVA
De 28 de maig al 12 de juny · Balneari Vichy 
Catalan.
Sobre el Diccionari biogràfic editat pel Con-
sell Comarcal de la Selva i coordinat des del 
Centre d’Estudis Selvatans per Narcís Figueras 
i Joan Llinàs.
Inauguració: divendres, 27 de maig, a les 20h.
L’organitzen el Consell Comarcal de la Selva, el 
Balneari Vichy Catalan i l’Ajuntament.
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Notícies breus de Caldes de Malavella Els partits opinen

En els mercats municipals dels dimarts i diumenges cada cop hi ha menys parades. No són atractius 
pels nostres ciutadans i poblacions perifèriques. De les urbanitzacions, és una minoria la que ve a 
comprar. Entre tots els hauríem de potenciar, suggerir una pluja d’idees, veure com s’organitzen 
altres mercats... per aconseguir un increment de l’activitat dels nostres.
Des del PSC, continuem dient que és necessari l’increment de la plantilla de la nostra Policia Local. 

Augmenten les ocupacions d’habitatge, els robatoris, el vandalisme i només hi ha una manera de dissuadir el de-
linqüent i és amb més presència policial, més controls i més patrulles a peu. Però per això és necessari l’increment 
del número d’agents.  Quan aquest BIM es publiqui ja haurem celebrat la Festa de la Malavella amb un gran èxit 
organitzatiu i participació. Esperem que la meteorologia hagi estat respectuosa.
Ens congratulem de les obres que s’estan fent a Cal Ferrer de la Plaça, que es  recuperi aquest edifici històric i 
siguem capaços de donar-li activitat a part de la sala de plens municipals. 
Són nombroses les queixes que rebem per la falta de cobertura de mòbils en diferents urbanitzacions (destaquem 
el Llac del Cigne) així com caigudes reiterades d’internet. Es fan reclamacions a les companyies subministradores 
però sense resultat positiu.  En l’últim ple es va aprovar la contractació del servei de neteja de les dependències 
municipals per un cost inferior. Esperem que aquesta disminució no sigui en detriment del servei que ens pres-
ten ni tampoc que es passi a reduir els recursos humans.

Un bon ajuntament ha de treballar per a tothom, per a aquells que viuen al nucli, però també 
per a aquells que viuen a les urbanitzacions i als veïnats del nostre poble. Hem de tenir cura 

perquè hi hagi uns bons camins que facilitin l’accés al nucli i per serveis tan bàsics i necessaris com és tenir aigua 
potable a casa. O vetllar, per exemple, perquè el BIM arribi a totes les cases. No pot ser que veïns de les urbanit-
zacions es queixin perquè no els arriba o perquè ho fa tard.
Per això, en el darrer Ple Municipal, Esquerra Republicana va votar a favor d’iniciar el projecte d’urbanització 
del Tourist Club. Ja tocava! Quants anys porten els vens del Tourist amb carrers malmesos, amb problemes amb 
l’aigua potable, amb una depuradora que no funciona, sense poder utilitzar la vitroceràmica de la cuina pels 
problemes continus amb el subministre de la llum o patint les obres de la Nacional II...? És vergonyós que això 
passi al nostre poble. Esperem veure ben aviat l’inici d’aquestes obres i que no quedi de nou amb paper mullat 
com tantes altres coses que s’aproven al Ple.
I volem acabar recordant una de les festes que any rere any va creixent. Aquest mes d’abril el nostre poble s’ha 
tornat a mudar per celebrar la Festa de la Malavella. Gràcies a la participació de tots els caldencs i caldenques 
que feu possible aquesta festa, sabem que són moltes hores de treball i dedicació. Enhorabona i moltes gràcies!

En el moment que redactem aquesta nota, la Festa de la Malavella és a les portes. Desitgem que sigui 
un èxit i que tant els caldencs com amics i convidats en gaudeixin i se n’emportin un bon record! 
Bona Malavella!

Per altra banda, voldríem fer una crítica constructiva a l’ús dels mitjans d’informació municipals. Trobem que 
darrerament hi ha molta confusió, perquè el BIM i l’Aquae han perdut el seu sentit original. El reglament de 
mitjans de comunicació municipals diu això sobre el BIM:
“El Butlletí d’Informació Municipal donarà a conèixer les actuacions i activitats dels Òrgans de Govern de l’Ajun-
tament, i inclouran les informacions necessàries per garantir a tots els ciutadans el coneixement i les condicions 
d’accés als serveis públics municipals”.
Per tant, el BIM ha de ser un butlletí d’informació de l’activitat política del poble i les novetats o reedicions dels 
serveis públics.
En canvi, l’Aquae hauria de ser una revista de caire social, en la que s’hauria de fomentar la participació i garantir 
la imparcialitat. Mai s’hauria d’utilitzar per fer propaganda de la tasca de l’equip de govern.
Sovint es confon tot: el que és acció de Govern es publicita a l’Aquae, fent-ne un ús partidista, i algunes activitats 
surten al BIM com si fossin tasca de l’equip de govern.

Les urbanitzacions reben un servei molt deficient de connexió a Internet per part de les 
companyies de telefonia. Aquesta situació és inacceptable. Per aquest motiu, l’equip de 
govern està treballant perquè la internet d’alta velocitat sigui una realitat a tot Caldes i 

especialment a les urbanitzacions que pateixen un servei més deficient. Esperem que les reunions amb la Gene-
ralitat i amb les diferents companyies donin fruit ben aviat.
Lamentablement, la pluja no va permetre poder lluir la Festa de la Malavella com haguéssim volgut tots. Volem 
agrair un cop més, la tasca de desenes i desenes de voluntaris que sempre estan disposats a dedicar el seu temps 
i esforç per fer créixer les festes de Caldes de Malavella. Gràcies a tothom!
Recentment s’ha començat a col·laborar amb els dos balnearis per portar exposicions al poble. L’objectiu és en-
fortir l’oferta cultural a Caldes de Malavella amb exposicions periòdiques i acostar veïns i visitants als balnearis. 
Creiem que és una bona iniciativa, beneficiosa per a tots i que donarà bon resultat.
Tornen les excavacions al Camp dels Ninots. L’equip d’arqueòlegs de l’IPHES torna a estar sobre el terreny en aquest extraor-
dinari jaciment paleontològic que tenim. Els resultats de la seva recerca serà exposat en una visita el dia 21 de maig en la qual 
inaugurarem la primera fase del circuit turístic del jaciment. El patrimoni paleontològic juntament amb la resta d’atractius 
que tenim a Caldes de Malavella fan de la nostra vila una combinació perfecta per ser un referent turístic i motor econòmic.

Estat de l’aigua
Analítiques d’abril

Apta per al consum de boca: 
Al nucli, 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.

Gran Festa de la Malavella, malgrat la pluja 

La Festa de la Malavella d’enguany era més ambiciosa que mai i la resposta ha estat 
molt positiva. Malgrat la pluja, els caldencs i  visitants van sortir al carrer per gaudir 
d’una festa que Caldes s’ha fet seva.

Un Sant Jordi diferent 

Caldes ha viscut un Sant Jordi ple d’activitats gràcies a què enguany ha recaigut 
en dissabte. Durant el matí hi va haver molt d’ambient mentre que les parades i les 
activitats de la tarda van quedar deslluïdes per la pluja.

Exposicions en els balnearis

L’Ajuntament ha arribat a un acord de col·laboració 
amb els dos balnearis de la nostra vila perquè 
acullin exposicions que potenciïn la vinculació 
entre el turisme i la cultura i el patrimoni.

La primera d’aquestes exposicions va ser 
“El vescomtat de Cabrera”, que es va mostrar 
en el Balneari Prats entre el 28 d’abril i el 9 de 
maig. Estava organitzada pel Consell Comarcal 
de la Selva, el Centre d’Estudis Selvatans, 
l’Ajuntament, i el Balneari Prats i va comptar 
amb el suport d’Atri, Cultura i Patrimoni.

La següent exposició serà “Homes i dones 
de la Selva”, que té com a origen el llibre que 
va editar el Consell Comarcal de la Selva l’any 
2012 amb el mateix nom. La inauguració serà el 
divendres, 27 de maig, a les 8 del vespre.

Sergi Casas, campió 
d’Espanya per equips

El nedador caldenc Sergi Casas, de 13 anys és 
campió d’Espanya en 4 x 4 200 metres lliures 
després que el seu equip (a la foto és el de la 
dreta) s’imposés el març en el Campionat 
d’Espanya escolar. A més, va ser segon en 400 
metres lliures i sisè en 200.

En Sergi és l’únic gironí dels 16 nedadors 
de la Federació Catalana i en l’àmbit català és 
campió en 400 metres lliures i subcampió en 
200. El maig ha participat a la Copa Catalana 
amb el GEiEG i ha estat primer en 200 metres 
lliures i segon en 200 esquens. Seguirem les 
evolucions d’aquest jove campió caldenc. 
Endavant, Sergi!

Es reprèn l’excavació al 
Camp dels Ninots
El 4 de maig s’ha iniciat l’excavació al jaciment 
del Camp dels Ninots que s’allargarà fins al 3 de 
juny. Serà la primera després que l’any 2014 no 
hi hagués campanya i que l’any passat s’hi fes 
una prospecció per tenir un registre continu 
dels sediments del volcà i per conèixer-ne 
l’estructura.

Enguany doncs tornen els treballs d’excavació 
al sector de l’Argilera amb l’objectiu de recuperar 
nous fòssils. L’equip de l’IPHES (Institut de 
Paleoecologia Humana i Evolució Social) estarà 
compost per geòlegs, paleontòlegs, arqueòlegs 
i estudiants del Màster d’Arqueologia de la 
Universitat Rovira i Vigili i d’altres estudiants de 
les universitats de Vic i Barcelona.

El dissabte 21, a les 11 del matí, s’organitzarà 
una visita oberta al públic interessat a saber les 
troballes que s’hi hauran fet. A més, enguany 
s’aprofitarà la campanya d’excavació per inaugurar 
el circuit turístic de Camp dels Ninots que que 
dóna in situ una àmplia explicació de diversos 
aspectes del Camp dels Ninots a través de panells 
informatius instal·lats al llarg del jaciment.

Guanya 1.000 € comprant a 
Caldes!

L’Associació de Comerç i Serveis de Caldes de 
Malavella ha endegat recentment dues campanyes 
de dinamització del comerç de la nostra vila. 
La primera va ser el sorteig de 6 figures de la 
Malavella entre les butlletes que els compradors 
havien omplert en els establiments associats. El 
sorteig es va fer durant la Festa de la Malavella.

La segona campanya és el sorteig de 1.000 € . 
Les mateixes de l’anterior sorteig més butlletes 
més les que aneu lliurant entraran en el sorteig 
que es farà durant la Festa Major. Us animem 
doncs a participar-hi i a fomentar l’activitat 
comercial delnostre municipi. Per a més 
informació: http://www.caldescomercial.com.

Toca riure! 

L’Ajuntament de Caldes de Malavella ha 
organitzat la 8a edició del Festival de teatre 
d’humor “Toca riure”. El cicle es va encetar
amb l’espectacle de màgia gratuït “Amazing”, 
de la maga Melanie que va omplir el teatre el 
diumenge 1 de maig, en el marc de la Festa de 
la Malavella.

Les properes actuacions seran les del mediàtic 
Peyu el 14 de maig, amb l’espectacle “Planeta i 
Neptú” que ja us anunciàvem en l’anterior BIM 
i que promet posar-se el públic a la butxaca 
amb el seu humor pròxim i de carrer. Tancaran 
el cicle Marcel Tomàs & Cascai Teatre el 21 de 
maig, amb “La banda del Teflon”. Són ja tot 
un clàssic en el cicle ja que hi han presentat 
diversos dels seus espectacles histriònics.

Les entrades valen 10 € que podeu adquirir 
a l’Oficina de Turisme o a la taquilla del teatre 
des d’una hora abans de l’inici de les obres. El 
cicle “Toca riure” compta amb el suport del 
Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.

Esperem que la programació sigui del vostres 
gust i que, sobretot, que rigueu molt!

Grans colònies de l’EEM

Un total de 101 nens/es de 3 a 14 anys de 
l’Escola Esportiva Municipal (EEM) de Caldes 
de Malavella i ex-alumnes de fins a 2n ESO van 
viure un cap de setmana intens els dies 6, 7 i 8 
de maig en les colònies de l’EEM.

De divendres a diumenge, els monitors de 
l’EEM van compartir jocs, vivències, hàbits i 
àpats amb els nens, acompanyats d’una colla de 
voluntaris/es la majoria d’ells ex-alumnes de la 
mateixa EEM.

El més petits (fins a 2n de Primària) es van 
convertir en la tribu dels Nyapa-nyapa i vivien 
en un poblat de tipis, i dissabte a la tarda van 
fer sort trobant l’Arbre de la Sort amb regals 
per a tots.

Els grans (fins a 2n ESO) van gaudir de valent. 
Van jugar molt a jocs de sempre de colònies, 
combinats amb les activitats més esperades: jocs 
de nit, gimcana marrana i discoteca. Enguany 
s’ha acomiadat un grup molt nombrós de nois/
es de 13-14 anys que esperem retrobar més 
endavant com a voluntaris. Per l’organització 
és una immensa alegria i felicitat poder-les 
celebrar i fer gaudir la mainada.

Homenatge a Joan 
Vendrell, caldenc mort a 
Mauthausen

El dijous 5 de maig es van fer dos actes amb 
motiu del 71è aniversari de l’alliberament del 
camp d’extermini nazi de Mauthausen per part 
de l’exèrcit aliat: Per una banda, es va fer una 
homenatge i una ofrena floral al caldenc Joan 
Vendrell i Valentí, mort l’any 1943 en el camp 
de concentració nazi de Mauthausen. L’acte 
es va fer al costat de la placa en record seu 
situada precisament a la plaça de l’Amical de 
Mauthausen.

Prèviament, la Biblioteca va organitzar una 
xerrada sota el títol “Els deportats republicans 
als camps de concentració”, amb Rosa Toran, 
membre de l’Associació Amical de Mauthausen 
i autora de diversos llibres relacionats amb 
aquesta temàtica.

Aplec passat per aigua 

El 8 de maig es va celebrar el 67è Aplec de 
la Sardana que en aquesta edició ha retut un 
homenatjat als Gegants de Caldes de Malavella 
amb el ball de dues sardanes, “Els Gegants de 
Caldes” i “Caldes, vila gegantera 2004”, i amb un 
acte protocol·lari en què es van nomenar com 
a socis d’honor els gegants Justinià, Teodòsia, 
Claudi Calderí i Emilia Quirina, que estaven 
acompanyats dels gegantons i capgrossos.

Com cada any, es van fer sessions de matí, 
tarda i nit amb un descans per celebrar el dinar 
de germanor. En total, 32 sardanes de mà de 
les Cobles Bisbal Jove, Reus Jove i Ciutat de 
Girona. Tota una festa de la Sardana encara 
que, malauradament, la pluja va obligar a 
traslladar l’activitat al Pavelló Polivalent.

La pluja va obligar a endarrerir una hora la 
cercavila i un dels plats forts de la Festa de la 
Malavella com és la Dansa de la Malavella, que va 
omplir la plaça Amical de Mauthausen. La resta 
d’actes de la tarda es van fer sota la pluja (mercat 
esotèric, ball de l’Hereu Riera i  concert de l’Aula 
de Música). Pel que fa a la nit, es va haver de 
cancel·lar el concert The Bazaga’s i la rua i la nit 
de bruixes. L’espectacle volia fer un salt qualitatiu 
important i s’hi van posar molts d’esforços i il·lusió 
però finalment el temps va obligar a suspendre’l.

En canvi, el sol va arribar el diumenge i la Cursa 

de la Malavella i totes les activitats que la van seguir 
van tenir una molt bona assistència de públic. 

Des de l’Ajuntament volem agrair a tothom qui 
ha fet possible la Festa de la Malavella: Comissió 
de la Malavella, entitats, voluntaris,

comerços, establiments, bars, restaurants i 
allotjaments, treballadors municipals i a tots els 
caldencs que han ambientat l’exterior de casa seva 
amb banderoles o que han assistit als actes de la 
Festa. Gràcies a tots. El regust agredolç d’enguany 
ja s’ha convertit en il·lusió per celebrar una gran 
Festa de la Malavella l’any 2017!

L’Ajuntament va dissenyar un programa d’activitats 
complet començant amb els actes  tradicionals 
com són les parades de roses i de llibres. Enguany, 
una vintena d’autors van signar els seus llibres. 
I també es va celebrat l’acte de lliurament dels 
Premis de Microliteratura Joaquim Carbó. A més, 
però, s’hi van incloure tot un seguit d’activitats per 
complementar la Diada: un acte de recordatori de 
Julio Manegat i la visita a Can Manegat, recentment 
restaurada, l’actuació dels Castellers de les Gavarres 

amb uns quants components caldencs, l’audició de 
sardanes amb l’Agrupació de Sardanistes de Caldes 
i de l’obra de teatre “M de Roig: Paraules d’avui”.

Donem les gràcies a entitats, llibreries i 
escriptors per la seva entrega i per organitzar 
una diada de Sant Jordi tan lluïda i participativa 
en aquesta festa  tan especial per als catalans, que 
combina la mostra d’amor a través d’una rosa a les 
persones estimades, amb l’afició per la lectura i la 
cultura en general.


