Del 16 de juny al 15 de juliol

Per recordar

CANVI HORARI AJUNTAMENT
Obrim els dijous a la tarda
Amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015
reguladora del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, les
oficines municipals romandran tancades els
dissabtes. L’ajuntament obre els dijous de quatre de la tarda a dos quarts de set del vespre.
SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA i
CADASTRAL
Períodes de pagament voluntari de rebuts, de
venciment periòdic de l’exercici 2017:
IBI Urbana - IBI Rústica - IAE: Juny-juliol
Clavegueram (2n Trim. 2017): Juny-juliol
Quota conservació del Llac del Cigne 2017:
Maig-juny
GRUP DE CUIDADORS NO
PROFESSIONALS
Durada: 8 mesos (febrer, març, abril, maig,
juny, setembre, octubre, novembre).
Periodicitat: últim dimecres de cada mes.
Horari : 15h a 17h
Emplaçament: Local Càritas, sala formació.
Inscripció a Serveis Socials.

ACTIVITATS ESPORTIVES I DE
LLEURE ESTIU 2017
Estades esportives adreçades a nens i nenes
de primària anys 2005/2010
Cursets de Natació
Matins de jocs i esports adreçats a nens i nenes nascuts els anys 2005/2003
Casalet d’estiu adreçat a nens i nenes nascuts
els anys 2014/2015
Reunió Informativa: dimarts 16 de maig a
les 19.30h al pavelló.
Inscripcions: del 22 al 27 de maig a Cal Ferrer de la Plaça. De dilluns a divendres de 9.15
a 11.30h i de 16 a 19h. Dissabte de 10 a 13h.
BRIGADA JOVE
Les inscripcions s’han de formalitzar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de
Caldes de Malavella, mitjançant instància. El
període per inscriure’s finalitzarà el 9 de juny.
PATI OBERT
El pati de l’Escola Sant Esteve estarà obert tots
els divendres, dissabtes i diumenges de 17h a
20h per fer-hi activitats, jocs, tallers o joc lliure.
Modificació horaris de l’Espai
Jove:
A partir del 15 de juny, l’Espai Jove Ca la Romana modifica els horaris fins el setembre.

Es faran atencions personalitzades els dilluns
de 16h a 18h i els divendres de 10h a 13h,
amb cita prèvia, la resta de dies l’Espai Jove
estarà tancat.
CAMPANYA GRATUÏTA
D’IDENTIFICACIÓ I CENS D’ANIMALS
Durant la setmana del 3 al 8 de juliol podeu
identificar els vostres animals de companyia
(gats i gossos) de forma gratuïta a Uetus Veterinaris. El centre implantarà el xip i podreu fer
l’alta censal de forma gratuïta. Si a més desitgeu
donar d’alta el vostre animal en l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC), servei
del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, podreu fer-ho a meitat de preu.
Uetus Veterinais (C/ Santa Maria, 24. Tel. 972 47
11 00). Horari: De dilluns a divendres, de 9:30 a
13:30h, i de 16 a 20 h. Dissabtes només matí.
Ho organitza el Consell Comarcal de la Selva i
Uetus Veterinaris, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Caldes i la Diputació de Girona.

L’agenda
Divendres 16 de juny

Setmana de l’Energia 2017
19 h · Cal Ferrer de la Plaça
Taller de contractació elèctrica i comptabilitat
energètica.
Organitzat per l’Àrea de Medi Ambient amb el
suport de l’ICAEN.
Biblioteca. Club de Lectura
19.30 h · Biblioteca Municipal
“Germà de gel” d’Alícia Kopf
Entitats. Club excursionista.
Reunió de Programació
Esperem les vostres propostes. El que us agrada més, el que menys... el cas és aportar idees.
Els que no pugueu venir a la programació ens
envieu un mail.
Escola de música. Audicions
20 h · CEIP Benaula
Audició de les diferents agrupacions de l’escola
a la festa de final de curs del CEIP Benaula

No t’ho perdis!

Escola de música. Audicions
18 h · CEIP Sant Esteve
Audició de les diferents agrupacions de l’Escola Musical de Caldes a la festa de final de curs
del CEIP Benaula.
Esports. Club Volei Joves
8 - 20 h. Pavelló esportiu municipal
4x4 volei
Esports. Club Patí Caldes
Torneig David Cañon
8 - 20 h. Polivalent municipal
Mercats. Fira-mercat.
10 - 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament.
Visites. Visita turística guiada.
11 h · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.
Entitats. Club Excursionista.
Caminada per les cales de Tossa.
Sortida familiar caminant per les cales de Tossa. Organitzen i guien en Jordi Displàs i en
Jordi Niell. En el lloc d’arribada ens prepararan
un dinar a l’aire lliure per un preu ajustat. El
termini per apuntar-se és fins el diumenge 9 de
juny (contacte del Club).

CÀRITAS INFORMA
Càritas Caldes de Malavella i Sant Andreu
Salou amb motiu de la festivitat de Corpus Dia de la Caritat - el dissabte i el diumenge
17 i 18 de juny presentarà en format breu la
memòria corresponent a aquest darrer any.
La presentació tindrà lloc el dissabte, a les
19h i el diumenge, a les 12:40 hores a la plaça
de l’església,un cop acabada la missa.

NETEJA DE PARCEL·LES
Els propietaris de parcel·les estan obligats a
mantenir-les netes, tal com diu la legislació
de prevenció d’incendis: lliures de vegetació
seca i amb matolls i arbres aclarits, especialment durant l’estiu. L’incompliment de les
obligacions pot comportar l’obertura d’expedients d’ordre d’execució, amb les corresponents sancions econòmiques.

Taller de ratafia artesanal
9 h · Espai Jove · Inici de l’excursió
10.30 h · Esmorzar al Casino.
Taller a càrrec d’Assumpció Moreno i Oliva
Tot el que cal portar ho trobareu al nostre web
www.espaijove.caldesdemalavella.cat. Podeu
fer les inscripcions a través del formulari del
web o a l’Espai Jove abans del 15 de juny.

Diumenge, 18 de juny

Setmana de l’Energia 2017
DEL 12 AL 18 DE JULIOL:
Vestíbul del Pavelló: Exposició “El vehicle
elèctric”. Vine a conèixer els principals avantatges dels vehicle elèctric. Organitzat per
l’Àrea de Medi Ambient amb el suport de
l’ICAEN

regeneració urbana del Grup
d’Habitatges de Nostra Sra.
de la llum
Aquest mes de juny s’iniciarà la primera fase
d’actuacions per la regeneració urbana del
Grup d’Habitatges de Nostra Sra. de la llum
i de l’entorn del Camp dels ninots de Caldes.

Dissabte 17 de juny

Divendres, 23 de juny

Revetlla de Sant Joan amb ball
21. 15 h · Plaça Amical Mauthsusen
Organitza Colla Gegantera

Dissabte, 24 de juny

Audició de nou sardanes
19 h · Rambla d’en Rufí
Concert a la fresca. Embolingats,
President Xai i Tambòrian’s.
21.30 h · Batucada des de la plaça de l’Esglèsia
fins a la Font de la Vaca.
Hi haurà servei de barra i botifarrada a preus
populars.

Presentació del llibre Quaderns de la
Selva, núm. 28
19 h · Ermita de Sant Grau. A càrrec de Marc
Martinez, autor de l’article “Noves hipòtesis sobre l’origen, els límits i les advocacions de la parròquia de Caldes” que surt editat en aquest llibre. Comptarà també amb la presència de Joan
Llinàs, president del Centre d’Estudis Selvatans.

Diumenge, 25 de juny

Mercats. Fira-mercat.
10 - 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament.

ment i programant visites personalitzades si
cal.
Escola de música. Cantata de final
18 h · Teatre Municipal

Dimecres, 28 de juny

Revetlla de Sant Pere
19.30 h · Plaça de l’aigua. Ball amb David Casas. Organitzat Gent de la 3a edat Casa Rosa

Dijous, 29 de juny

Tarda Jove. Nit de crispetes a la fresca
22 h · Pel·lícula a l’exterior de Ca la Romana.
Organitza Àrea de Joventut.
Glopets d’Estiu 2017
Fireta de llibres usats amb la visita de la Srta.
Muntanyetes
18 h · Biblioteca Municipal

Parlem de residus
19 h · Nova Sala de plens de Cal Ferrer de la Plaça.

Dijous, 6 de juliol

BiM

Glopets d’Estiu 2017
El viatge d’en James a càrrec de Teatre Aula
19 h · Biblioteca Municipal

Divendres, 7 de juliol

Glopets d’Estiu 2017
Club de lectura amb Albert Roig
12 h · Biblioteca Municipal

No t’ho perdis!

Butlletí d’Informació Municipal
Juny 2017 · Número 117 · Caldes de Malavella

Divendres 30 de juny

Entitats. Esplai La Caixa
20 h · Casino Municipal. Representació de l’obra
“Low Cost” com a Cloenda del Taller de Teatre.

Dissabte 1 de juliol

Entitats. Associació IKALD.
Taller de ratafia
16 h · Casino Municipal. Demostració i elaboració de ratafia. Cal apuntar-se 8 dies abans
. Places limitades. Organitza: Associació
IKALD. Per més informació al tel. 972-470319
(Dolors)
Esports. Club Patinatge
Festival patinatge
17 - 20 h. Pavelló esportiu municipal
Entitats. Agrupació de Sardanistes
Diada del soci amb sardanes, sopar i havaneres. Plaça Amical Mauthsusen.
Entitats. Xarxa de dones
Taller de sabó.
Reciclem oli i aprenem a fer sabó pel cos i per
la roba. A càrrec d’Assumpció Moreno Imprescindible fer inscripció: xarxadedonesdecaldes@gmail.com

Diumenge 2 de juliol

Dimarts, 27 de juny

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

Punt informatiu sobre el mosquit tigre
9-13 h · Plaça de la Selva
Tècnics del Programa de Vigilància i Control
del Mosquit Tigre atendran directament als
veïns del nostre municipi donant assessora-

Mercats. Mercat Municipal.
08-13 h · Plaça de la Selva.

Entitats. Esplai La Caixa
17 h · Local Esplai La Caixa
“Berenar i demostració de Ball en línia”.

Visites. Visita turística guiada.
11 h · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.
Mercats. Mercat Municipal.
08-13 h · Plaça de la Selva.

Dimarts, 4 de juliol

Mercats. Fira-mercat.
10 - 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament.

Entitats. Club Excursionista
Puigsacalm pels ganxos
Sortirem de Joanetes per pujar al cim per
aquest vessant del sud-est.

Concert: Steve Smyth
22 h · Al Jardí d’en Pere Vidal de la biblioteca

Dissabte 8 de juliol

Entitats. Colla Gegantera
Tarda · Xa Trobada Comarcal a La Cellera

Diumenge 9 de juliol

Mercats. Fira-mercat.
10 - 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament.
Visites. Visita turística guiada.
11 h · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.

Dimarts, 12 de juliol

Mercats. Mercat Municipal.
08-13 h · Plaça de la Selva.

Dijous, 14 de juliol

Entitats. Esplai La Caixa
Excursió de 3 dies “Tren dels Llacs”
Visitant Manresa, Lleida, Pobla de Segur i Parc
del Montseny.
Glopets d’Estiu 2017
Club de Lectura: “El país pintat” de Jèssica Pujol
19.30 h · Biblioteca Municipal
Glopets d’Estiu 2017
Cineclub. Citizen Kane
22 h · Biblioteca Municipal

Dissabte 16 de juliol
Entitats. Casa Rosa
Dinar a la pista

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.
I també els dijous tarda de 4 a 2/4 de 7.
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.
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.
JUNY:
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 i agost:
Matins: de dimarts a divendres, de 2/4 d’11 a 2
Tardes: de dilluns a divendres de 2/4 de 4 a 2/4 de 9.
Dissabtes: tancat.
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.
Av. Onze de setembre, 19
SES CALDES: Tel. 972 48 02 25.
Av. dels Països Catalans, s/n.
DEIXALLERIA MUNICIPAL: Tel. 872 012 018
C. Ponent, s/n.
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.

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

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

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

Els partits opinen

Notícies breus de Caldes de Malavella
Visita del Conseller Sant Vila al Camp dels Ninots
El Conseller de Cultura, ha visitat l’espai AQUAE el centre de recerca i educació del
jaciment del Camp dels Ninots de Caldes Malavella. La planta superior d’aquest
edifici ha estat acondicionada per tal d’allotjar l’equip de recerca i el laboratori.
Això ha de permetre realitzar treballs de consolidació i restauració del material paleontològic extret. El conseller de Cultura, Santi Vila,
acompanyat de l’alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu i els directors de l’excavació,
Bruno Gómez i Gerard Campeny, varen poder
conèixer de primera mà alguna de les peces
més rellevants que s’han trobat al jaciment del
Camp dels Ninots. Aquest equipament està previst que estigui plenament actiu a la primavera
de l’any que ve.
Seguidament, el Conseller de Cultura, Santi

Vila, va visitar el jaciment del Camp dels Ninots,
on l’Institut Català de Paleoecologia Humana i
Evolució Social ha desenvolupat des del 15 de
maig al 9 de juny la campanya d’excavació, que
enguany ha descobert un nou esquelet de bòvid
de fa 3,1 milions d’anys.
Juntament amb la recerca científica, les diferents administracions públiques, en col•laboració
amb l’equip de recerca, estan desplegant un Pla
de Patrimonialització del jaciment per tal de dotar-lo d’una sèrie d’equipaments i recursos logístics orientats al turisme cultural i a l’educació.

Emotiu homenatge a Lola
Pajares

Trobada Consell Consultiu
de la Gent Gran

Logo per la samarreta i els
gots de la Festa Major 2017

Caldes disposa d’un Cine
Club, obert a tothom

Homenatge a Lola Pajares Alonso,
víctima de violència domèstica el 28
de maig de 2013.

Dos itineraris diferenciats, un dinar
de germanor i una sessió de música
i ball.

Us presentem el guanyador del
concurs de disseny de la samarreta
i got per la Festa Major 2017.

L’acte va començar amb un minut de silenci en
el seu record i en el de totes les víctimes de violència de gènere i domèstica. La cerimònia va
estar acompanyada per l’Escola de Música i es
va llegir un manifest narrat en forma de conte
molt emotiu. A l’acte hi van assistir els seus familiars i amics i també un centenar de veïns que
van voler acompanyar i mostrar el seu suport a
la família. Hi va assistir també l’alcalde, Salvador
Balliu i els regidors de l’equip de govern.

El Consell Consultiu de la Gent Gran de la Selva
ho va organitzar el 18 de maig amb la participació
d’unes 250 persones. Hi havia dos itineraris
diferenciats: d’una banda el nucli antic i Camp dels
Ninots; i de l’altra, el Camp del Ninots i la pujada
a Sant Maurici. Després es va fer un dinar i una
sessió de música i ball. A la festa hi va participar
l’alcalde, Salvador Balliu i les representants de
la Casa Rosa i Esplai Caixa. La festa es va cloure
amb un concert a càrrec del cantant J. Garanger
acompanyat al piano per A. Comalada.

El passat dilluns 15 de maig el jurat del concurs
va seleccionar per unanimitat els 3 guanyadors
del concurs. El jurat va estar format per la
Regidora de Joventut, la Regidora de Festes,
el Dinamitzador Juvenil del consistori i cinc
representants dels Joves Intrèpids, organitzadors
de la Festa Major de Caldes. En aquesta edició
del concurs, s’hi han presentat 14 dissenys molt
creatius i d’alt nivell. El guanyador del concurs
amb pseudònim Mamba Negra, s’emporta 200€
i el seu disseny lluirà en les samarretes i gots
d’aquesta Festa Major que sempre destaquen per
la seva originalitat.

La sessió inaugural va celebrar-se
fa poques setmanes amb el clàssic
“Mon Oncle” de Jackes Tatti, amb
l’assistència d’unes 25 persones.
Aquesta activitat està vinculada a la Biblioteca
municipal i és totalment gratuïta i oberta a
qualsevol afeccionat al cinema. El periodista i
cineasta caldenc Mateu Ciurana n’és el seu director.
La idea és projectar un títol cada dos mesos,
escollint sempre pel·lícules en funció del seu interès
cinematogràfic, al marge del seu tema o gènere.
La pròxima sessió serà a la biblioteca el dijous, 14
de juliol a les 10 del vespre amb la projecció de
“Ciutadà Kane” (Orson Wells, 1941). Hi pot assistir
tothom qui vulgui, no cal apuntar-s’hi.
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Marató de donació de sang
Caldes de Malavella va acollir el 27
de maig una concurreguda Marató
de donació de sang.
La Marató de donació de sang va omplir el
passat 27 de maig d’activitat l’Escola Benaula en una jornada marcada per la solidaritat.
Durant tota la setmana anterior comerços i
entitats esportives van col·laborar fent-se fotos amb samarretes i la pancarta de la marató. Destaca especialment la col·laboració dels
alumnes de 6è de l’escola La Benaula que l’endemà d’arribar del seu viatge de final de curs
van estar fent de voluntaris durant la jornada.
Com ja és tradicional diverses entitats van
col·laborar-hi de manera activa i diverses empreses hi van fer aportacions. La campanya,
organitzada pel Banc de Sang i Teixits i que
compta amb la implicació de l’Ajuntament de
Caldes de Malavella i l’Associació de Donants
de Sang de Girona, va finalitzar amb 179 donacions. Un agraïment a tots els voluntaris i a
tots els donants.

La Coral Cantaires celebra
el seu 20è aniversari amb
un gran concert simfònic
El 20 de maig el teatre de les Germanes
Hospitalàries van ser l’escenari d’un esplendorós
concert simfònic commemoratiu del 20è aniversari
de la Coral Cantaires de Caldes. La direcció va
anar a càrrec de l’Assumpta Fontanals i d’en Joan
Casas, aquest darrer autor dels arranjaments per
a orquestra simfònica. El programa constava
d’alguns dels temes més emblemàtics del cor
des dels seus inicis fins l’actualitat. L’orquestra,
formada especialment per aquest concert estava
integrada per 21 músics que van oferir a la Coral
un acompanyament majestuós, acompanyats
també al piano per en Marc Torres. El concert va
oferir moments emocionants amb interpretacions
de peces com Nessum dorma de Puccini o País
petit de Lluís Llach. Al final, després d’incorporar
ex-cantaires han format part de la coral i algunes
components de la coral juvenil, van oferir
conjuntament Boig per tu i Bella fantasia en un
final emocionant i molt aplaudit. La sardana Doll
de Catalunya també van ser una de les peces més
aplaudides. Per molts anys, cantaires!

Ascens del primer equip de
l’UE Caldes

Visita al Parc
Mediambiental de la Selva

Quatre anys després la Unió
Esportiva Caldes assoleix l’anhelat
ascens a Segona Catalana com a
millor sotscampió dels grups de
tercera catalana gironina.

Alumnes i professors de l’institut van
participar a la visita amb moitu del
Dia Mundial del Medi Ambient.

L’ascens ha estat gràcies a una gran feina
d’equip des de la directiva, el cos tècnic i d’uns
jugadors que han demostrat una gran qualitat
tant futbolística com humana i una enorme capacitat d’esforç.
Un dels fets destacables és el recolzament
que l’equip ha rebut per part de l’afició que
sempre els ha recolzat i seguit. Amb aquest ascens el primer equip de la Unió Esportiva Caldes torna al grup gironí de Segona Catalana la
categoria que per història i dimensió del club
i del poble que té darrera mereix. El club està
preparant la propera temporada per seguir assolint bons resultats seguint la línia de foment
de l’esport de base.

A primera hora del matí, a la plaça de la Selva
hi van poder veure com es fa la recollida selectiva dels diferents contenidors de residus i
com es fan les inspeccions per detectar males
pràctiques. Seguidament, es van desplaçar cap
al Parc Mediambiental de la Selva.
En el transcurs de la visita van poder comprovar el contingut d’un contenidor de rebuig,
el de color gris, i quins residus es podrien haver reciclat. També van poder veure com es fa
la caracterització de la matèria orgànica, dels
contenidors marrons, per què és fa i quins materials no s’hi haurien d’haver llençat. Seguidament van visitar el parc on van poder veure les
instal·lacions de NORA, empresa la planta de
compostatge de la Selva i la deixalleria comarcal.
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Inici dels tractaments
contra el mosquit tigre a la
via pública
L’Ajuntament de Caldes ja ha
iniciat els tractaments larvicides als
embornals dels carrers que poden
acumular aigua i esdevenir punts de
cria del mosquit tigre.
S’han programat un total de 3 tractaments entre els mesos de juny i octubre, època durant
la qual aquest insecte es reprodueix i pot provocar molèsties. El producte que s’aplica és un
formulat biològic, té una permanència d’unes 6
setmanes i elimina les larves, impedint el naixement de nous mosquits.
Cal recordar que, tal com diu l’ordenança
municipal, cadascú és responsable de mantenir correctament els espais privats per tal
d’evitar les condicions de proliferació del
mosquit tigre: eliminar els objectes que puguin acumular aigua o buidar-los sovint
(plats, pots, galledes, bidons, etc.), tapar o posar teles mosquiteres en dipòsits d’aigua pel
reg, evitar l’acumulació d’escombraries, netejar de fulles les canaleres, revisar embornals,
piques, desaigües, etc., posar cap per avall
carretons, remolcs, etc., controlar l’aigua de
fonts ornamentals (podem posar-hi peixos de
colors perquè es mengin les larves, etc.). Per
a més informació podeu trucar al tel. 972 451
231 (Servei de Control de Mosquits) o a www.
mosquittigregirona.cat.

Crida de voluntaris per la
Festa Major
L’Ajuntament de Caldes de Malavella i els Joves
Intrèpids fan una crida a totes les persones
que vulguin col·laborar en els actes que
s’organitzaran durant la Festa Major d’enguany.
Ja sabeu que la nostra festa és de les més lluïdes
de les nostres contrades i perquè això sigui
així fan falta molts de voluntaris. Per sort, a
Caldes de Malavella n’hi ha molts i per això us
demanem un cop de mà en l’organització de la
Festa Major. A part de passar-vos-ho molt bé,
amb la vostra tasca ajudareu a què els caldencs
i visitants també gaudeixin d’una gran Festa.
Us convidem a la reunió de voluntaris que
es farà el dijous 6 de juliol a les 8 del vespre, al
Casino Municipal. Us hi esperem!

Estat de l’aigua
Analítiques de maig

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.

Ja tenim el referèndum per la independència de Catalunya a la vista. El millor d’un referèndum és
que tothom pot dir-hi la seva i animem a participar-hi a tothom. Sobre aquesta qüestió poden haver-hi moltes opinions, totes acceptables, però al final la resposta ha de ser Sí o No. Des del Partit
Demòcrata PDeCAT defensem que hem de dir Sí a la independència perquè si donem aquest Sí
estem donant un Sí a unes pensions més justes i assegurades, Sí a una societat més equitativa, Sí a una sanitat de
més qualitat i universal, Sí a unes millors infraestructures, Sí a una escola moderna i estarem dient que Sí a un
grapat de qüestions que ens faran viure molt millor a nosaltres i als nostres fills i filles.
La campanya d’excavacions al Camp dels Ninots d’aquest any ha tornat a ser excel·lent. L’equip de recerca de
l’IPHES, encapçalat per dos caldencs, Gerard Campeny i Bruno Gomez, segueixen una any més, i en portem
catorze, confirmant la importància d’aquest jaciment. En aquesta edició ens han visitat el Conseller de Cultura
de la Generalitat Santi Vila i el Diputat de Cultura de la Diputació de Girona Albert Pinyeira que en van destacar
la seva importància i col·laboraran amb l’Ajuntament en la seva difusió.
Com cada any els mesos de maig i juny bullen d’activitat a Caldes de Malavella. Volem animar a tothom que surti
al carrer i participi de les diferents activitats que s’organitzen des de les entitats i l’Ajuntament. El clima concòrdia
i vitalitat que es viu a Caldes és admirat per moltes poblacions veïnes que veuen en el nostre un poble un exemple
de vigor i vivacitat.

En el Ple municipal de finals de maig s’ha aprovat una apujada del valor cadastral d’un 8 % dels habitatges de Caldes per ajustar-los al seu valor real. Això implica, entre altres coses, que l’any que ve
pagarem un 8% més de IBI. Però es podria evitar abaixant el tipus impositiu de manera que al final
acabéssim pagant el mateix que aquest any. Vam demanar a l’equip de govern que ho fes d’aquesta manera però,
de moment no s’hi ha compromès. Per aquest motiu hi vam votar en contra. Encara hi ha temps i continuarem
insistint en aquesta opció que no perjudiqui als contribuents caldencs
Per altra banda en el pressupost de 2017 hi ha prevista la venda d’una parcel·la de propietat municipal del golf.
Amb el nou POUM ja vigent l’import obtingut s’hauria de destinar a habitatge social, i això a l’equip de govern
no li sembla be. Per això, quan ja estava tot a punt, han aturat aquesta operació. Ara hi ha la intenció de modificar el POUM per poder destinar els diners altres tipus d’inversions. Nosaltres, com ja vam manifestar al Ple,
intentarem que, com a mínim, es dediqui un percentatge important a habitatge social per a la gent de Caldes,
que bona falta fa.
Quan al Ple o a les comissions es parla de Sant Maurici el Sr Balliu, guardant les formes, s’excusa i no hi participa,
per incompatibilitat. Aquesta incompatibilitat, però, no la va tenir en compte a la hora de fer la compra pels seus
negocis.

El Pla Especial de Sant Maurici s’aprovarà per la via exprés que l’equip de govern utilitza sempre que pot, la Junta de Govern, sense passar pel Ple Municipal. Des d’Esquerra pensem que
aquest Pla Especial neix de la necessitat de tapar la manca d’ètica i la gestió dubtosa i poc
transparent en les dues compres simultànies de la casa i el paratge. A més, l’equip de govern va fent gala d’una
participació ciutadana que en realitat, no ha pogut decidir res. L’equip de govern es va comprometre a fer-ne un
retorn als participants un cop redactat, però aquest encara no ha arribat, s’aprovarà a porta tancada i sense explicar com ha quedat. Un motiu més per pensar que tot era i és una gran cortina de fum per tapar les vergonyes
d’una compra que encara no ens ha quedat clara.
El que sí es va votar en el darrer Ple va ser una modificació del POUM pel Paratge de Sant Maurici. Des d’ERC,
de nou vam ser coherents amb allò que hem defensat sempre i ens hi vam oposar. Ens crida especial atenció com
amb aquesta modificació es renuncia a l’expropiació. Si aquesta era la voluntat inicial, per què hi renunciem ara?
Amb aquesta modificació estem facilitant la venda de la casa?
Nosaltres seguim treballant, insistint i defensant que Sant Maurici és tot, paratge, castell, casa i ermita. No volem
un joc al que li falten peces, i ens comprometem a recuperar pel poble la totalitat de Sant Maurici quan governem,
perquè Sant Maurici és TOT.

Aquesta és la tercera o la quarta vegada que demanem ja sigui a través del BIM o bé en el Ple Municipal per mitjà del nostre regidor, la urgència que d’una vegada per totes el projecte de construcció
de la rotonda de l’entrada de la urbanització del Llac del Cigne sigui una realitat. Malauradament fa
poques setmanes hi va haver un altre accident en el punt actual de l’entrada d’aquesta urbanització,
malauradament amb la mort d’un motorista, que va topar contra una protecció. El nostre més sentit
condol a la família del difunt. En el ple del passat 29 de maig, en el torn de precs i preguntes el grup del PSC va
preguntar a l’alcalde perquè faci arribar la petició corresponent el conseller corresponent perquè dins de les rotondes que ja estan fetes, es doni prioritat a la del Llac del Cigne. La Generalitat de Catalunya ja té coneixement
de la perillositat viària i dels continus accidents que hi han hagut al llarg del temps.
Aprofitant que parlem d’aquesta urbanització esperem que aquesta sigui recepcionada, se segueix marejant la perdiu des de fa més de trenta anys. Els veïns no mereixen aquest tracte i és urgent que, entre altres coses, es reordeni
el transit rodat pels carrers, es delimiti els dies d’aparcament per quinzenals i es marqui les direccions del sentit del
trànsit. Els veïns mitjançant les quotes anuals contribueixen amb els seus ingressos al manteniment però no es suficient, s’ingressa una contribució més elevada en la seva quantia -casi el doble- que qualsevol altre vivenda del nucli
urbà i com a compensació es reben menys prestacions per part de l’Ajuntament. Solució: Reunió amb la Junta del
Llac del Cigne i rececionar aquesta urbanització pasant els acords presos per l’assemblea de veïns.

