II FESTIVAL DE
TEATRE D'HUMOR

TOCA RIURE
■ DIVENDRES, 14 DE MAIG
INAUGURACIÓ a càrrec d'“Els Guies
Ufissials”. A les 9 del vespre a la
Terrassa del Casino Municipal.

l’agenda de maig
CALENDARI DEL CONTRIBUENT
De l'1 de Maig al 30 de juny, quotes de conservació de la urbanització del Llac del Cigne
(anual 2010)
MERCAT MUNICIPAL
Tots els diumenges, de 10 a 2, a la plaça de l'antic Ajuntament
El diumenge, 30 de maig, es farà una fira mercat temàtica sobre el formatge, el vi i el bolet
de primavera. Se'n repartirà programa a part.
FIRA MERCAT
Tots els diumenges, de 10 a 2, a la plaça de l'antic Ajuntament
S'OBRE EL PERÍODE D'INSCRIPCIÓ DELS CURSOS DE L'ELABORA'T 2010
En breu apareixerà el programa explicatiu dels cursos dels que podem destacar pel mes
de maig:
■ Informàtica bàsica i avançada, adreçat a persones treballadores i/o en situació d'atur.
■ Auxiliar administratiu polivalent de PIMES i auxiliar d'infermeria en geriatria/hospitalització i/o zelador sanitari (per determinar), adreçat exclusivament a persones en situació d'atur.
Per a més informació i/o inscripcions podeu enviar un mail a solc@caldesdemalavella.cat
o bé trucar al 972480103 (excepte dimecres) i demanar per Mar Valencia.
INSCRIPCIONS AL CASAL D'ESTIU 2010
Del 17 al 22 de maig a Ca la Romana. De dilluns a divendres, de 9 a 1 i de 4 a 8. El dissabte,
de 10 a 1. Amb les inscripcions es podran sol·licitar les beques i ajuts per al casal d'Estiu.
INSCRIPCIONS A LA SORTIDA XVè ANIVERSARI DE L'ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Inscripció i pagament el dimecres 2 i divendres 4 de juny, de 6 a 9 al pavelló. La sortida es
farà el 12 de juny, a Sant Feliu de Guíxols. Circuits d'aventura penjats dels arbres - orientació - circuit de patinets - caiac a mar - esports i jocs a l'aire lliure. Activitats en funció de
les edats. Sortida a les 9 i arribada a les 8 al poliesportiu municipal.
EXPOSICIÓ DE PROJECTES FINALISTES DEL CONCURS D'IDEES SOBRE
EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA BIBLIOTECA
Dies 22, 23, 29 i 30 de maig. Horari: dissabtes, de 12 a 2 i de 6 A 8. Diumenges, de 12 a 2.
Al Casino Municipal. Ho organitza l'Ajuntament de Caldes de Malavella.

“AUDIÈNCIA I-REAL” a càrrec de Toni
Albà. A les 10, al Teatre Municipal.
Preu entrada: 12 € (anticipada), 15 €
(taquilla) i 10 € (joves fins a 25 anys i
pensionistes). Veieu els abonaments.
■ DISSABTE, 15 DE MAIG
“REUGENIO”, a càrrec de Cia. El
saben aquel que diu...Producciones. A
les 10 al Teatre Municipal
I a continuació, al Casino Municipal,
sessió golfa amb “SWELLEN TAPER
SEX”, a càrrec de Cia. Clinclonclown.
Entrada gratuïta amb invitació.
■ DIVENDRES, 21 DE MAIG
XOCOLATADA POPULAR elaborada
pel Casal d'Avis i Jubilats “Casa
Rosa”. A 2/4 de 6 a la plaça de
l'Ajuntament vell.
A continuació, a 2/4 de 7, ESPECTACLE DE CARRER “CARAVAN” a càrrec
de Tot Circ.
■ DISSABTE, 22 DE MAIG
“INDIANA JOAN'S. CONTES D'ARREU
DEL MÓN”. A càrrec de Joan Boher. A
Les 12 a la Biblioteca Ferrer i Guàrdia.
“CUINA DE NASSOS”. A càrrec de Cia.
Fadunito. A les 6, al Teatre municipal.
■ DIUMENGE, 23 DE MAIG
“PALLASSADES” amb en MIQUELET
PALLASSO.
A les 12, al Teatre Municipal.
Preu entrada adults (excepte
Audiència I-Real): 8 € (anticipada), 10
€ (taquilla) i 6 € (joves fins a 25 anys i
pensionistes).
Abonaments adults
Abonament 2 espectacles (Audiència
I-Real i un altre a escollir): 20 €.
Abonament 3 espectacles: 25 €.
Invitacions per a la sessió Golfa
Es lliurarà una invitació per la compra
d'un abonament o dues entrades soltes
de
qualsevo
altre
espectacle.
L'aforament és limitat.
Preu entrada espectacles infantils
Cada espectacle: 5 €
Abonament dos espectacles: 7 €
Ho organitza l'Ajuntament de Caldes
de Malavella, amb el suport: Diputació
de Girona, el Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya i Llar
d'Avis i Jubilats “Casa Rosa”.

■ DIUMENGE, 2 DE MAIG
EXCURSIÓ
Per les ribes de la Muga. Apta per a tota la
familia. Sortida a 2/4 de 9 des del Parc de la
Sardana. S'aconsella portar esmorzar,
beguda i gorra per protegir-se del sol. Ho
organitza el Club Excursionista Caldes.
■ DIVENDRES, 7 DE MAIG
TAULA RODONA
Salut i malaltia. A càrrec de Maria Massa
(llevadora del CAP de Caldes) i Paulí Boada. A
2/4 de 8 de la tarda a la sala Annexa de la
Casa Rosa. Ho organitza la Xarxa de Dones de
Caldes amb la col·laboració de l'Institut
Català de les Dones i de l'Ajuntament.

■ DEL 14 AL 16 DE MAIG
ESPORTS
X EDICIÓ DE LES COLÒNIES DE L'ESCOLA
ESPORTIVA MUNICIPAL Sortida de cap de
setmana a la Instal·lació Juvenil Hernando
- Fierro - La Vall de Pujarnol (Porqueres)
per a realitzar unes jornades de convivència
entre tots els participants de l'Escola
Esportiva.

■ DISSABTE, 8 DE MAIG
XERRADA: "PROJECTE DE CUSTÒDIA DEL
TERRITORI A CALDES DE MALAVELLA.
A les 7, a l'annex de la Casa Rosa. Ponent:
Marc Franch Quintana

■ DISSABTE, 15 DE MAIG
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “EL CAMP
DELS NINOTS. RASTRES DE L'EVOLUCIÓ”
Anirà a càrrec dels editors, Gerard
Campeny i Bruno Gómez, i comptarà amb la
presència de l'arqueòleg Eudald Carbonell,
director de l'Institut de Paleoecologia
Humana i Evolució Social (IPHES).
Al Casino municipal, a les 7 de la tarda. Ho
organitza l'Ajuntament de Caldes de
Malavella i l'Institut de Paleoecologia
Humana i Evolució Social (IPHES).

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICPAL
TROBADA DE MINIVOLEIBOL DE L'EEM.
Durant el matí. Categories aleví i benjamí.

VIII MILLA URBANA “FRANCESC SALA”
Al passeig de Ronda, al costat de l'Oficina
de Turisme. A les 5 de la tarda. Ho organitza el Club Atletisme Caldes de Malavella

CLUB ESPORTIU - PGA GOLF DE CATALUNYA
Júnior femení, a les 4: CE Caldes - CB Roses

ESPORTS
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Juvenil, a les 4:
CV Joves Caldes - CV Premià de Dalt
Sènior, hora per determinar:
CV Joves Caldes - CV Vilassar

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví, a les 10: Olímpic Malgrat CE A
Cadet, a les 4: UE Caldes - Fornells UE A
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
15È ANIVERSARI ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
De 9 a 1 i de 4 a 8. Al Casino Municipal. Ho
organitza l'Ajuntament de Caldes de
Malavella
VIGÍLIA DE L'APLEC
CONCERT DE LA COBLA CIUTAT DE GIRONA
A les 10 de la nit al Teatre-cinema municipal.
Ho organitza l'Agrupació de Sardanistes.
Amb el suport de l'Ajuntament de Caldes de
Malavella.

■ DIUMENGE, 16 DE MAIG
ESPORTS
Infantil, a les 10:
UE Caldes - Olímpic Malgrat, CE A
■ DISSABTE, 22 DE MAIG
ESPORTS
CLUB ESPORTIU - PGA GOLF DE CATALUNYA
Cadet masculí, a les 9:
CE Caldes - CB Breda
TROBADA DE PARES ESCOLA ESPORTIVA
D'1 a 6, al polivalent. Organitzat pels pares
de l'Escola Esportiva Municipal

■ DIUMENGE, 9 DE MAIG
APLEC DE LA SARDANA
Durant el matí, tarda i nit al Parc de la
Sardana i pl. de l'Ajuntament. . Amb la participació de les Cobles Ciutat de Girona,
Mediterrània, Bisbal Jove i Reus Jove. En cas
de pluja, es farà al polivalent. Ho organitza
l'Agrupació de Sardanistes amb el suport de
l'Ajuntament de Caldes de Malavella.

■ DIUMENGE, 23 DE MAIG
BOTINETEJA
Neteja dels boscos de Caldes. A partir de
les 9, a la plaça de la Selva. Acabament amb
una botifarrada, cap a la 1 del migdia
Apunteu-vos-hi a l'Oficina de Turisme (972
48 01 03) abans del dia 21 de maig.
Organitzat pel Club Excursionista Caldes.

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Primera Territorial, a les 5:
UE Caldes - Abadessenc, CE

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Primera Territorial, a les 5:
UE Caldes - Ripoll, CF

■ DIVENDRES, 14 DE MAIG
INTRODUCCIÓ A LES FLORS DE BACH I ELS
SEUS USOS
A les 9, a la sala annexa de la Casa Rosa. A
càrrec de Núria Arrufat Gallardo. Preu: gratuït. Obert a tothom. Organitzat per
Associació de Dones per Caldes.

■ DIVENDRES, 28 DE MAIG
CONSELL DE POBLE
De 8 a 10 del vespre, a la sala annexa de la
Casa Rosa (convocatòria exclusiva a membres). Sessió de proposta de solucions a les
problemàtiques detectades a l'anterior

sessió. També, valoració de les propostes
de nom recollides per a la nova plaça del
costat del CAP.
■ DISSABTE, 29 DE MAIG
2a. CAMINADA CAMÍ DE RONDA
DE PLATJA D'ARO A SANT ANTONI DE
CALONGE.
Sortida a les 9 del matí des de la plaça de la
Sardana. Esmorzar a la platja. Tornada al
voltant de la 1. Ho organitza la Xarxa de
Dones de Caldes.
CICLE TASTETS TEMÀTICS
A les 8 del vespre. Tema: Truites. Gratuït.
Obert a tothom, cal inscripció prèvia al
629975273 o a donespercaldes@hotmail.com
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Aleví masculí bàsquet, a 2/4 d'1:
EEM B.Castelló A
CLUB ESPORTIU - PGA GOLF DE CATALUNYA
Infantil masculí, a 3/4 d'11:
CE Caldes- CB Tordera
De les 6 de la tarda fins a mitjanit, cloenda
de temporada. Al pavelló i al polivalent.
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UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Cadet, a les 4: U Caldes - Celrà, UCE A
De les 9 a les 2 de la tarda, cloenda de temporada. A Can Bernadí
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Cadet, a les 4:
CV Joves Caldes - AE Jaume Callís
Juvenil, a les 6:
CVJ oves Caldes - CV Sant Boi
■ DIUMENGE, 30 DE MAIG
ESCALADA
Organtizada pel Club Excursionista.
■ DILLUNS, 31 DE MAIG
PLE MUNICIPAL
A les 8, a la sala de sessions, a la Casa Rosa
■ DIVENDRES, 4 DE JUNY
ENTREGA PREMIS MEDI AMBIENT
A les 7 de la tarda, als jardins d'en Pere
Vidal.
■ DISSABTE, 5 DE JUNY
ESPORTS. DIADA DE L'ESPORT
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Aleví masculí bàsquet, a 2/4 d'1:
EEM - BC Torroella
CLUB ESPORTIU - PGA GOLF DE CATALUNYA
Infantil masculí, a 3/4d'11:
CE Caldes- Sant Gregori
■ DIUMENGE, 6 DE JUNY
VISITA GUIADA ALS ESPAIS HUMITS DE
CALDES
Sortida a les 11, des de davant de
l'Ajuntament. Ho organitza l'Ajuntament de
Caldes de Malavella i la Fundació Emys.
Guia: Marc Franch Quintana

adreces i serveis d’interes
OFICINES MUNICIPALS 972 47 00 05
Fax 972 47 05 25 . Carrer Vall-llobera, s/n
ajuntament@caldesdemalavella.cat
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 2
i dissabtes de 9 a 1
OBRES I SERVEIS
Horari: de dilluns a divendres de 12 a 2 de la tarda.
Industrials i població.
POLICIA LOCAL
Mòbil d’urgències: 619 70 45 46
Comissaria: 972 47 09 02
policialocal@caldesdemalavella.cat
JUTJAT DE PAU 972 47 02 25
Casa Rosa. Carrer de Sant Grau, nº19
Dimarts i dijous, de 10 a 1
CAP 972 47 01 09. Ctra. Llagostera, 4
URGÈNCIES 972 46 38 82 (CAP Cassà)
AMBULÀNCIES 972 41 00 10 / 061
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
C. Vall·llobera, 4. Per demanar hora: 972470005
Telèfon: 972470404.
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 2
CALDES FM 107.9
Casa Rosa. 972 47 13 09
BIBLIOTECA MUNICIPAL 972 47 23 50
Carrer de la Llibertat, 6
Matins: dimarts a divendres, de 2/4 d'11 a les 2
Tardes: dilluns a divendres, de les 4 a les 9
Dissabtes: de 10 a 2 Dilluns al matí, tancat.
TEATRE – CINEMA MUNICIPAL
Carrer Jacint Verdaguer
SERVEI DE RECAPTACIÓ
Casa Rosa.
972 47 20 09 Horari: De 9 a 2
ESPAI JOVE CA LA ROMANA
Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n
972480266. calaromana@caldesdemalavella.cat
OFICINA DE TURISME 972 48 01 03
Carrer Onze de setembre, s/n
turisme@caldesdemalavella.cat
Horaris: Cada dia de 10 a 2 de dilluns a diumenge. Els
divendres també de 3 a 6

SERVEI D’AIGÜES 972 20 20 78
CORREUS 972 47 14 20 / C. Sta. Maria, 11
FARMÀCIA
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 dues setmanes)
Festius: d'11 a 1 (llevat de Nadal i Cap d'Any).
Fora d'aquest horari i cada dues setmanes hi ha guàrdia les 24 hores.
FOLCH (c. Sta. Maria, 28; tel. 691207767)
Laborables: de 9 a 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9
Dissabtes: de 5 a 8 (un cop cada dues setmanes )
Fora d'aquest horari i cada dues setmanes hi ha guàrdia localitzada al tel. 691207767: de 2 a 2/4 de 5 i de 2/4
de 9 a 10.
ZONA ESPORTIVA 972 47 22 76 / 669 29 25 81
Av. de Caldes s/n
LLAR D’INFANTS NINOTS 972 47 10 38
C.Garrotxa s/n
CEIP SANT ESTEVE 972 47 23 44
C. Vall·llobera, nº 62
CEIP LA BENAULA 972 47 28 31
C. de la Pau s/n
SES CALDES DE MALAVELLA
972 48 02 25 Av. dels Països Catalans, s/n
DEIXALLERIA MUNICIPAL
C. Ponent, s/n (antic escorxador municipal)
Horaris del 16 de setembre al 15 de juny:
Dilluns, de 3 a 6 de la tarda
Dimarts, dimecres i divendres, de 10 a 1 i de 3 a 6
Dijous i dissabtes, de 10 a 1
RECOLLIDA MOBLES I ESTRIS VELLS
972 47 00 05. Cada últim dimecres de mes.
Truqueu fins al dia anterior.
RENFE
902 24 02 02
SARFA
902 30 20 25
TEISA
972 20 02 75

www.caldesdemalavella.cat

accio de govern
CALDES, PRESENT AL SALÓ INTERNACIONAL DE TURISME DE CATALUNYA (SITC)
Per primer cop, Caldes de Malavella ha
participat, juntament amb el Consorci de
Viles Termals de Catalunya, al Saló
Internacional del Turisme de Catalunya

(SITC), que s'ha portat a terme del 15 al 18
d'abril al recinte de Fira de Barcelona.
La presència de les viles termals al Saló
s'ha fet a través d'un estand en què s'ha
potenciat la marca “Viles Termals
Catalanes. Terra i Aigua” i el web
www.catalunyatermal.cat. D'altra banda,
s'ha informat als visitants sobre les característiques singular i propietats medicinals
de les aigües mineromedicinals a diferència
d'altres tipus d'aigües que utilitzen Als anomenats “spas urbans”.
A l'estand, a més de Caldes de Malavella,
han estat representats els municipis de
Benifallet, Caldes d'Estrac, Caldes de
Montbui, El Vendrell, La Garriga, Sant Hilari
Sacalm, Sant Climent Sescebes i Santa
Coloma de Farners.
Durant aquests dies, El Consorci de Viles
Termals de Catalunya ha facilitat a prop de
2.000 visitants informació sobre el patrimoni cultural i termal, museus, festes tradicionals, gastronomia, senders i activitats
culturals diverses dels 9 municipis representats. A més, s'ha fet difusió de la
infraestructura turística: allotjament, balnearis, restaurants, comerços que ofereixen productes típics i locals, entre d'altres.
Cal destacar que s'han establert contactes
amb agències majoristes per promoure les
viles termals a arreu de Catalunya i també a
França. El dijous i divendres s'han atès més
visites de caire professional i, en canvi, el
cap de setmana ha transcorregut més
públic familiar.
LA FESTA DE LA MALAVELLA
La Festa dedicada a la bruixa Malavella va
esdevenir un èxit de participació: El mercat
esotèric nocturn, el sopar de graelles i calders, els tallers infantils, la presentació de
la gegantona Malavella però, sobretot, la
implicació de molts caldencs penjant la
banderola de la Malavella, van fer que
aquesta festa identificativa del nostre poble
tingui la continuïtat que es mereix.
Des d'aquestes línies volem agrair a tots els
voluntaris i a les botigues que van col·laborar decorant els seus aparadors, a la Colla
Gegantera de Caldes, a l'AMPA de la Llar
d'Infants, a la Societat Gastronòmica de
Caldes, i al personal de l'Ajuntament que va

treballar de valent perquè la festa fos un
èxit. A tots ells, moltes gràcies!.
ADJUDICACIONS
S'han adjudicat les obres de la primera fase
Rehabilitació de Cal Ferrer de la Plaça a
Art i Construcció S.L. per un import de
377.000€ i la pavimentació del camí d'enllaç del cementiri amb la urbanització
d'Aigües Bones a l'empresa Germans
Cañet Xirgu S.L. per un import de
69.190,26€. Aquestes dues obres tan
necessàries podran començar, un cop finalitzats els tràmits administratius de contractació, en les properes setmanes.
Corregint la informació apareguda en el
número anterior, l'import d'adjudicació de
les obres d'urbanització del Puig de Sant
Grau i les Termes Romanes ha estat de
405.779,24€.
CEIP LA BENAULA
La Generalitat de Catalunya ja ha tret a concurs la redacció del projecte i l'execució de
les obres del CEIP La Benaula amb un pressupost, sense IVA, de 3.472.887,93€. El termini de presentació de sol·licituds finalitza
el dia 10 de maig. Segons les previsions del
Departament d'Ensenyament, les obres
podrien començar abans de finalitzar
aquest any. Perquè això sigui possible, s'ha
planificat per aquest estiu el trasllat dels
mòduls que estan ocupant l'espai on es
faran les obres.
PREMIS MEDI AMBIENT 2010
Amb motiu de la celebració del dia Mundial
del Medi Ambient, el proper 5 de juny es
farà la tercera edició dels premis Medi
Ambient. Enguany estaran dedicats novament a potenciar els valors naturals del
nostre poble i especialment a dedicar a
fomentar espais que serien òptims per a
signar acords de custòdia. Tornarà a haverhi un premi infantil, un de juvenil i un adult.
Aquest any proposem un concurs adult de
tria d'espais d'interès. Participen en el
premi la fundació Emys que farà una conferència el proper dissabte 8 de maig a les 7
del vespre a l'annex de la casa rosa en la
que es presentarà el projecte de custodia
del territori a Caldes de Malavella. Les
bases i els premis s'explicaran en programes a part. Animeu-vos a participar-hi.
2a. EDICIÓ DEL FESTIVAL DE TEATRE
D'HUMOR TOCA RIURE
L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament ha programat la segona edició del Festival de
Teatre d'humor “Toca riure”, que es desenvoluparà en diversos espais de la població
entre els dies 14 i 23 del mes de maig.
La inauguració del Festival anirà a carrec
dels “Guies ufissials” de Caldes amb l'espectacle “Tret de sortida”, el divendres 14
de maig a la terrassa del Casino Municipal.
Enguany, el festival compta amb destacades
companyies que provocaran el somriure a
petits i grans, caldencs i visitants, que s'acostin a alguna de les funcions programades.
En destaquen (vegeu agenda) companyies

com Toni Albà i Cascai Teatre, la gran
triomfadora de la 1a. edició, que repeteix la
seva assistència a Caldes, amb la preestrena del seu nou espectacle, “Zirocco”.
LLIBRE SOBRE EL CAMPS DELS NINOTS
L'Ajuntament de Caldes i l'IPHES han coeditat el llibre “Camp dels ninots, els rastres
de l'evolució”, que s'ha posat a la venda
coincidint amb la diada de Sant Jordi, i que
retrata la investigació paleontològica que
es duu a terme al Camp dels Ninots.
El llibre es presentarà de manera oficial el
proper dia 15 de maig en un acte públic al
Casino i es comptarà amb la presència de
diversos autors del mateix, entre ells els
caldencs Gerard Campeny i Bruno Goméz, i
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el director de les excavacions d'Atapuerca
Eudald Carbonell.
L'edició del llibre ha comptat amb subvencions del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i del Centre
d'Estudis Selvatans.
PROJECTE DE LA NOVA BIBLIOTECA
L'Ajuntament de Caldes ha escollit, a traves d'un concurs d'idees, el projecte de la
que serà la nova biblioteca pública de la
nostra vila. El projecte guanyador, redactat
per l'arquitecte ¿? ha estat l'escollit entre
les més de 80 idees participants en el concurs i planteja una biblioteca de 1.400 m2,
en tres plantes, i dividida en zones o àrees
de lectura de diaris i revistes, zona infantil,
zona multimèdia, sales de reunions, una
sala d'actes de 65 m2 i un pati interior que
donarà lluminositat a tot l'edifici.
Es tracta d'un gran pas endavant pel que fa
a equipaments de caire cultural, donat que
substituirà un espai actualment obsolet i
esdevindrà el centre neuràlgic de la vida
cultural i associativa de Caldes.
L'edifici s'integra perfectament en el carrer
de Girona i es preveu eixamplar i rehabilitar
d'aquest carrer. Per altra banda, es tancarà
la Plaça Amical Mathaussen.
L'Ajuntament de Caldes va decidir convocar
aquest concurs d'idees, novedòs en el nostre municipi, per tenir, com així ha estat, un
ampli ventall de possibilitats a l'hora d'es-

collir un projecte al qual se li han valorat la
solidesa arquitectònica, l'adequació en
l'entorn, la funcionalitat i la sostenibilitat
ambiental, entre altres aspectes.
Van formar part del jurat per decidir el projecte guanyador representants del col·legi
d'arquitectes, tècnics del servei de biblioteques de la Generalitat, arquitecte del
Departament de Cultura de la Generalitat,
així com tècnics municipals i representants
de l'equip de govern del municipi.
Durant les properes setmanes l'equip
guanyador del concurs haurà de redactar el
projecte executiu de l'obra, la qual es desenvoluparà al llarg del proper any 2011.
En properes dates (vegeu agenda) al casino
municipal s'exposaran algunes de les obres
presentades al concurs, així com la guanyadora, per al coneixement de tota la població.
ADJUDICACIÓ DE LES SUBVENCIONS A
LES ENTITATS I ASSOCIACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE 2010
Enguany la presentació dels documents
detallats per la tramitació de la sol·licituds
per l'adjudicació de subvencions a les entitats
i associacions esportives de 2010 ha tingut en
compte les següents consideracions:
a. Foment de l'esport base.
b. Interès general de l'activitat per al municipi i la seva projecció exterior.
c. Nombre d'associats de l'entitat o associació esportiva.
d. Nombre de participants de l'activitat.
e. Estabilitat i continuïtat de l'activitat.
f. Grau d'autofinançament de l'entitat o
associació esportiva.
g. Foment de l'esport femení.
h. Foment de activitats esportives en l'àmbit del lleure.
i. Grau de formació dels tècnics.
L'increment associatiu del nombre d'entitats, de vuit de l'any passat a deu d'enguany
i l'increment del nombre de participants en
l'oferta esportiva variada de Caldes, és tota
una satisfacció per la Regidoria d'Esports.
La comissió avaluadora del dia 6 d'abril i la
junta de govern del 26 d'abril va acordar i
ratificar concedir les subvencions per a l'exercici 2010, a les següents entitats esportives locals.
ENTITAT/ASSOCIACIÓ
SUBVENCIONS 2010
CLUB TENNIS CALDES
2.860 €
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
12.061 €
CLUB EXCURSIONISTA CALDES
1.800 €
CLUB ATLETISME CALDES DE MALAVELLA 1.308 €
CLUB ESPORTIU CALDES DE MALAVELLA
8.169 €
CLUB VOLEIBOL JOVES CALDES
7.211 €
CLUB PATÍ CALDES
7.150 €
CLUB PATÍNATGE ARTÍSTIC CALDES
6.090 €
UNIÓN DEPORTIVA AIGÜES BONES
319 €
CLUB CALDENC D'ESCACS
798 €

AIGUA
Les analítiques realitzades indiquen que
l'aigua és apta per al consum humà en tots
els sectors excepte el Tourist Club. En
aquest sector la qualitat de l'aigua ha
millorat però encara és no apta pel consum
degut a l'alteració per nitrats. Per tant es
mantenen les restriccions d'us indicades
els darrers mesos. Les dades complertes
es poden consultar al web municipal i al
tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

els partits opinen
El BIM inclou en aquest espai les opinions dels grups municipals que desitgen intervenir-hi

els plens
PLE MUNICIPAL ORDINARI DE 26 D'ABRIL DE 2010
■ El ple ha aprovat amb 6 vots a favor (PIC i
PSC) i 6 abstencions (3 de CiU, 2 d'ERC i 1
d'ICV- EUiA) una modificació de crèdit que
serveix per finançar 3 actuacions:
- El trasllat dels mòduls prefabricats de
l'Escola Benaula que permetrà començar
les obres de l'edifici passat l'estiu. S'hi destinaran 57.348,71€, dels quals 43.000 provenen d'una subvenció de la Diputació.
- Equipament per a la Casa Rosa. La constatació que les feines d'adequació de l'edifici han estat de més envergadura del que es
pensava inicialment ha fet que s'hi aportin
20.000¤ més, dels quals 9.000 estan subvencionats per la Diputació.
Els 25.321,71€ no finançats per subvenció
(14.321,71€ en el cas del trasllat dels
mòduls i els 11.000€ de la Casa Rosa)
l'Ajuntament els obté a partir de la modificació de la partida per a l'adequació del
camí d'Aigües Bones, que passa d'uns aproximadament 115.000€ als 69.190,26€ (amb
un coixí de 20.000€ en cas que fessin falta).
- La construcció d'un pou a Can Carbonell.
En aquest cas es finançarà l'obra a través
de les tarifes que pagaran els abonats, amb
el benentès que es procurarà mantenir o
abaixar les quotes en els trams de menys
consum i encarir els trams de més consum.
■ El ple ha aprovat per unanimitat la destinació del Fons de Cooperació de Catalunya
per a l'any 2010 que atorga la Direcció
General d'Administració Local i que s'ha de
destinar a organismes supramunicipals. La
dotació puja a 13.341,87€ i el repartiment
que s'ha aprovat és d'un 50% pel Consorci
per a la protecció i gestió del Massís de
Cadiretes; un 25% pel Consorci de Viles termals de Catalunya i un 25% pel Consell
Comarcal de la Selva.
■ El ple ha aprovat inicialment per unanimitat la nova ordenança de circulació viària.
Aquest és un tràmit obligatori ja que l'ordenança s'ha d'adequar a les modificacions de
la Llei d'àmbit estatal sobre trànsit, circulació de vehícles a motor i seguretat viària. El
canvi més important és que s'instaura un
nou procediment sancionador més àgil.
■ El ple ha aprovat definitivament i per unanimitat la proposta d'estatuts de la Junta de
Conservació del Tourist Club. En el document s'hi ha introduït una modificació per la
qual es fixa que la durada màxima de la
Junta de Conservació és de cinc anys a partir de la recepció total o parcial de les obres
d’urbanització.

■ El ple ha aprovat per unanimitat fer la
recepció de les obres i instal·lacions de les
xarxes d'aigua i clavegueram i de la depuradora de la urbanització Can Solà Gros I, i la
seva incorporació als serveis d'aigua i clavegueram del municipi. L'Ajuntament ja
havia recepcionat la resta de serveis però
en el cas de l'aigua, l'Associació de
Propietaris havia preferit fer-ne la gestió. A
finals de l'any passat, però, l'Associació de
Propietaris va cedir-ne la gestió a la Junta
de Compensació perquè en sol·licités la
recepció per part de l'Ajuntament.
■ El ple ha aprovat per unanimitat participar en els Plans Extraordinaris d'Ocupació
Locals. Aquests plans estan promoguts pel
SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya) i
tenen com a objectiu fomentar l'ocupació de
persones aturades. Per altra banda, el
Consell Comarcal de la Selva s'encarregarà
de la contractació i de la formació dels 11
treballadors que durant 6 mesos actuaran
en diferents àmbits: adequació d'habitatges
de gent gran amb problemes de mobilitat,
guals d'accés a la llar d'infants, reparació
de canonades d'aigua, rehabilitació de l'antic dispensari), rehabilitació de les façanes
de l'Escola Sant Esteve i del Teatre
Municipal i digitalització de documents de
l'Arxiu Municipal.
■ El ple ha aprovat per unanimitat les
al·legacions a presentar al projecte de Pla
Territorial de les comarques gironines ja
que algunes de les propostes que s'hi presenten entren en contradicció amb el nou
POUM (Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal). Les al·legacions demanen que
es consideri nucli històric Aigües Bones i el
Llac del Cigne i que diverses zones del
municipi no tinguin consideració de protecció i passin a ser urbanitzables (zona entre
el nucli de Caldes i el Llac del Cigne, sector
Butano, cruïlla de la N-II, zona sud del nucli
i Santa Ceclina).
■ El ple ha aprovat per unanimitat concórrer
a la convocatòria dels programes d'adequació per a les urbanitzacions Malavella Park,
Tourist Club i Llac del Cigne. L'Ajuntament
ja va fer-ne la petició en una primera ocasió
i ara torna a fer-ho en aquesta segona convocatòria que fa al Generalitat.
■ El ple ha aprovat de forma provisional i per
unanimitat el POUM. El document es trametrà ara a Urbanisme que h haurà de donar el
vistiplau per a l'aprovació definitiva.

En aquest ple s'ha aprovat provisionalment el POUM, després de resoldre més de 90
al·legacions i d'adequar-lo a una dotzena d'informes de diversos organismes públics.
S'ha treballat molt per tal de trobar l'equilibri entre les diverses opcions plantejades
pels grups polítics, les al·legacions rebudes i la necessària adequació a les exigències d'altres
administracions. La opinió de la PIC, com a grup majoritari, ha estat la més important però mai
no s'ha volgut imposar, s'ha buscat sempre el màxim consens. Per això podem dir que tenim un
bon pla urbanístic, que ha de ser útil per regular el creixement de Caldes en els propers anys un
cop entri definitivament en vigor després de ser avaluat per Urbanisme.
El govern de la PIC, en un exercici de responsabilitat, ha assumit una part del cost del trasllat
dels mòduls del CEIP Benaula per tal de fer possible la propera construcció de l'edifici definitiu. D'aquesta manera s'ha posat remei al nyap que es va fer quan es van deixar posar els
mòduls on hi havia d'anar l'edifici.
Per iniciativa de CIU, l'any 2003 va començar la redacció del pla general. Finalment,
després de 8 anys, s'ha arribat al final de la redacció. Ara, l'aprovació definitiva la té
Urbanisme. Des de CIU es va recriminar que no es contestessin les al·legacions
abans de l'aprovació.
Un altre punt del ple va ser la modificació de crèdit. La mala negociació de l'equip de govern
amb Educació comporta que els veïns de Caldes haurem de pagar 57.348€ pel trasllat dels
barracons del CEIP La Benaula. D'aquesta manera no es defensen els interessos de Caldes.
L'Ajuntament vol fer un nou pou d'aigua a Can Carbonell amb un pressupost de 141.000€. El curiós
és que no saben qui el pagarà ni com repercutirà en els veïns (d'això se'n diu mala planificació).
També volem felicitar els veïns de Caldes per la seva participació a la consulta popular del dia
25 d'abril pel dret a decidir. L'equip de govern hauria de prendre nota que les activitats populars portades a terme per entitats del poble tenen sempre una gran resposta dels veïns.
L'exemple el tenim amb la Fira de la Malavella.
.
Esquerra vol felicitar els caldencs que diumenge 25 d'abril varen participar en la
consulta popular sobre la independència de Catalunya. També aplaudim la bona
tasca duta a terme pels membres de la coordinadora Caldes Decideix en l'organització d'aquesta consulta. Una plataforma formada per voluntaris, amb pocs mitjans i sense
suport institucional. Més de 1.100 persones a Caldes van opinar, democràticament, sobre el
futur de Catalunya. El primer pas cap el dret a decidir està assolit. Les lleis estan per servir a
les persones i no les persones per servir les lleis. Esquerra en pren nota: més de mil persones vam votar “sí” a la independència de Catalunya a Caldes. Compartim, doncs, un mateix
objectiu i la idea que amb un estat propi viurem molt millor. Pels qui encara no ho teniu clar,
entreu en aquest web unpaisdesomni.cat i calculeu la nòmina que tindríeu en una Catalunya
independent si els diners que es queda l'Estat Espanyol i no retornen, anessin a parar al vostre sou. Allò que la ideologia desuneix, potser que la butxaca ho uneixi.

Dels 11 punts del darrer ple, dos són cabdals. Un és l'aprovació provisional del
POUM. Entrem (per fi!) en la recta final d'aquest procés que tan llarg se'ns ha fet.
Quan estigui definitivament aprovat, s'haurà establert el retrat del Caldes dels
propers 20 anys o més. S'haurà definit com serà el creixement i per on, la mobilitat, les infraestructures viàries i els equipaments i s'haurà preservat per les properes generacions tot allò no urbanitzable. Però el més important, es crea habitatge protegit, que fins ara
era nul i, d'altra banda, ens acosta a la consecució dels terrenys on ubicar el tan anhelat institut. L'altre punt és la modificació de crèdits, en concret la partida pel trasllat dels mòduls del
CEIP La Benaula. Els nens deixaran de fer classes en barracons per fer-les en unes
instal·lacions dignes. Esmenant-se un dels errors històrics dels politics caldencs, l'ocupació
del 100% d'un terreny on després s'havia de construir l'escola. A on? Sobre dels barracons? I
els responsables d'aquest nyap encara es van abstenir, retraient que no s'havia negociat bé.
Pel PSC, és prioritari solucionar les necessitats primàries dels ciutadans (la salut, l'educació,
l'atenció social...) i trobem imperdonable que es jugui a fer d'aprenent de bruixot de la política
amb elles. L'aportació econòmica a fer és ínfima comparada amb el benefici obtingut.
Des d'ICV-EUiA entenem perfectament la necessitat d'aigua que té el veïnat de
Can Carbonell i aprovem i esperem que per al pròxim estiu la solució que presenta l'equip de govern el resolgui. Però altrament considerem que la mida es de protocol a curt
termini i, per tan, de provisionalitat, basada en raons d'urgència. La solució definitiva no pot ser una
altra que la d'incloure a aquest veïnat en la xarxa d'aigua potable municipal i, per tant, ja des d'ara
s'ha de manifestar aquesta voluntat de contemplar i preveure una nova xarxa.
D'altra banda, considerem acceptable l'aplicació d'un quart tram, en la baremació del consum d'aigua, entre altres coses per abaratir el consum responsable del primer tram. El que ja no considerem de rebut i mai millor dit, es carregar la totalitat de la inversió a costa dels veïns.
Des d'EUiA-ICV celebrem que en breu s'iniciarà la pavimentació del camí entre el cementiri i la
urbanització d'Aigües Bones i esperem que l'altra meitat del camí de la serradora no trigui tants
anys a ser acabada.

