
CALENDARI DEL CONTRIBUENT

De l'1 de febrer al 31 de març:
• Clavegueram (4t trimestre 2010) 
• Quotes de conservació de Malavella Park (1r
semestre 2011)
De l'1 de març al 30 d'abril:
• IVTM (anual 2011) 
• Recollida d'escombraries (1r semestre 2011) 
• Mercat setmanal (1r semestre 2011) 
• Clavegueram (1r trimestre 2011)

MERCAT MUNICIPAL
Tots els dimarts, de 8 a 1, a la plaça de la Selva

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

SUBVENCIONS A LES ENTITATS I 
ASSOCIACIONS ESPORTIVES I CULTURALS

La Junta de govern local del proppassat 31 de
gener va aprovar la convocatòria de les sub-
vencions a entitats tant esportives com cultu-
rals per a l'exercici 2011. El termini de pre-
sentació és el dimecres 9 de març i el lloc, les
oficines municipals (C/ Vall-llobera, s/n). Per
a més informació us podeu dirigir a tecnices-
ports@caldesdemalavella.cat  i cultura@cal-
desdemalavella.cat.

8è. PREMI DE MICROLITERATURA JOAQUIM
CARBÓ. CALDES DE MALAVELLA-2011

S'acceptaran textos de creació literària
(conte, relat, aforisme, poesia, bonsai de
paper…), escrits en català i d'una extensió no
superior a 300 paraules. Han de ser originals
i inèdits. Com a màxim es podrà presentar
una obra.
Hi ha tres categories: infantil (de 9 a 12 anys),
juvenil (de 13 a 18 anys) i adults (a partir de 18
anys).
Es concediran 7 premis de 100€ (lots de lli-
bres, música i regals) en categoria infantil, 6
premis de 120€ (lots de llibres, música i
regals) en la categoria juvenil i dos premis en
la categoria d'adults de 250€ per al millor text
i 200€ per al millor text d'àmbit local.
Les obres s'han d'enviar abans del dia 7 d'a-
bril a la Biblioteca Municipal Francesc Ferrer
i Guardia, c. Llibertat, 6, 17455 Caldes de
Malavella, o per correu electrònic a bibliote-
ca@caldesdemalavella.cat, abans del dia 8
d'abril.
Els mots que han d'aparèixer forçosament
aquest any en els textos de creació que pre-
senteu són "Molta roba i poc sabó...”, sense la
pretensió que hagin de tenir cap caràcter
temàtic ja que segons les bases del concurs el
tema és lliure. Ho fem només per vincular el
concurs amb la figura que hem triat aquest
any que és l'escriptora Montserrat Roig.
Precisament enguany se celebra el 20è. ani-
versari de la seva desaparició malaurada i
prematura.

CURSOS DONA I SALUT

■ GRUP D'ACOMPANYAMENT AL POST-PART
I MASSATGE INFANTIL
A càrrec de Maria Massa (llevadora) i Núria
Cortés (doula i educadora de massatge infan-
til). S'obre el període d'inscripció per al nou
curs.
Tots els dijous, de 10 a 12, al Dispensari muni-
cipal - CAP de Caldes. Preu:  30 €. Per a més
informació i inscripcions, podeu trucar al 639
02 71 01 (dilluns i dijous al matí).  Ho organit-
za l'Ajuntament de Caldes de Malavella amb
el suport del CAP de Caldes.

■ TALLER “CONNECTA AMB EL TEU CICLE
MENSTRUAL”
A càrrec de Sophia Style.
Dia: 19 de març.
Hora: de 10:00 h. a 19:30 h.
Preu: 70 € (amb descompte per a les associa-
des a la Xarxa de Dones).
Lloc: Aula Pavelló municipal d'esports.
Per a informació i inscripcions podeu trucar al
639 02 71 01.
Organitza: Xarxa de Dones. Amb el suport de:
Ajuntament de Caldes de Malavella.  

TALLER D'IL·LUSTRACIÓ

Dimarts 8, 15 i 22 de març a les 6 de la tarda.
Organitzat per Ca La Romana.
Inscripcions a calaromana@caldesdemalave-
lla.cat

FORMA'T - PROGRAMA DE FORMACIÓ DE
L'OFICINA JOVE DE LA SELVA

Taller de generació d'idees de negoci
14 de març, a les 7, a Ca la Romana 
Xerrada d'habitatge sobre ajudes pel lloguer 
5 d'abril, a les 6, a Ca la Romana 
Inscripcions a http://www.selva.cat/joventut/
o calaromana@caldesdemalavella.cat

CALENDARI D'INSCRIPCIÓ 
A LA LLAR  D'INFANTS

Preinscripció:
Del  7 al  18 de març, tots dos inclosos.
Places vacants:
• 39 (nens/nenes nascuts/nascudes el
2010) - P1
• 20 (nens/nenes nascuts/nascudes el
2009) - P2
Publicació de la llista provisional d'ad-
mesos i obertura del període de recla-
macions: Del 4 al 8 d'abril   
Publicació llistes definitives d'adme-
sos: 18 d'abril  
Matriculació: Del 2 al 13 de maig  

B M

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
REGISTRE CIVIL A les oficines municipals
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
SERVEI D'ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
solc@caldesdemalavella.cat
Servei amb cita prèvia
Tel: 972480103 (cada dia excepte dimecres)
Te: 972480266 (dimecres)
CALDES FM 107.9
Casa Rosa. 972 47 13 09
BIBLIOTECA MUNICIPAL 972 47 23 50
Carrer de la Llibertat, 6
Matins: de dimarts a divendres de 10:30 a 14h.
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 21h.
Dissabtes: de 10 a 14h.
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. 972472794 )
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 loca-
litzada al tel. 691207767: 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, nº 62
ESCOLA 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 
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CLUB ESPORTIU CALDES - PGA GOLF
CATALUNYA
Sènior masculí, a 1/4 de 8 del vespre:
CE Caldes - CB Bescanó B

■ DIUMENGE, 27 DE MARÇ
INAUGURACIÓ DE LES OBRES
D'URBANITZACIÓ DEL PUIG DE SANT
GRAU I PRESENTACIÓ DELS TREBALLS DE
RESTAURACIÓ DE LES TERMES ROMANES
A les 12 del migdia als Jardins de les
Termes Romanes. Amb la presència del
Subdelegat del Govern de l'estat a Girona,
Sr. Francesc Francisco - Busquets i Palahí i
de l'Il·ltre. Sr. Roger Zamorano i Rodrigo,
Vicepresident de la Diputació de Girona.

XIV BOTINETEJA
Trobada a les 9 del matí a la pl. de la Selva
per anar a recollir deixalles als boscos dels
encontorns de Caldes. Inscripcions al Club
Excursionista i a l'Oficina de Turisme.
Botifarrada a la 1 del migdia, a la zona
esportiva.
Ho organitza el Club Excursionista de
Caldes, amb el suport de l'Ajuntament de
Caldes de Malavella i de la Colla Gegantera
de Caldes de Malavella.

ESPORTS
UE CALDES
Primera territorial, a les 5:
UE Caldes - Sant Hilari-Font Vella CE

CLUB VOLEI JOVES CALDES
CV Joves Caldes - AE Molins

■ DILLUNS, 28 DE MARÇ
PLE MUNICIPAL
A les 8, a la sala de sessions, a la Casa Rosa

■ DIVENDRES, 1 D'ABRIL
DONACIÓ DE SANG
Al Casino Municipal, de 2/4 de 5 a 2/4 de 9. Ho
organitza la Germandat de Donadors de Sang

CLUB DE LECTURA
Sobre “L'hora violeta”, de Montserrat Roig,
amb el guiatge d'Albert Mestres, escriptor.
A 2/4 de 8, a la Biblioteca municipal. Ho
organitza la Biblioteca F. Ferrer i Guàrdia.

SORTIDA A BIRMINGHAM
Activitat complementària al curs
“Diverteix-te aprenent anglès”. Tornada el
diumenge, 3 d'abril. 
Inscripcions a donespercaldes@hotmail.com
o bé al tel. 629 975 273. Ho organitza
l'Associació  Dones per Caldes

TEATRE PER A ADULTS
“Préssec en almívar”, de M. Mihura. A
càrrec de Guspira Teatre, de Cassà de la
Selva. A les 10 de la nit, al Teatre-cinema
municipal. Preu: 5€. Ho organitza
l'Ajuntament de Caldes de Malavella.

■ DISSABTE, 2 D'ABRIL
ESPORTS
UE CALDES
Infantil, a les 10:
UE Caldes - La Salle Girona UE A

Cadet, a les 4: UE Caldes - Bisbalenc At. B
Prebenjamí A, a 2/4 de 12: UE Caldes - UE
Breda A

CLUB ESPORTIU CALDES - PGA GOLF
CATALUNYA
Preinfantil masculí, a les 9:
CE Caldes - Unió Sant Josep
Infanti femení, a 3/4 d'11:
CE Caldes - CB Olot

■ DIUMENGE, 3 D'ABRIL
PICAMINADA
TROBADA I DINAR
A les 9 del matí, davant de l'Oficina de
Turisme. Dinar al Polivalent municipal. Ho
organitza la Plataforma Independent per
Caldes (PIC).

■ DISSABTE, 9 D'ABRIL
VARI-ART 2011 
Nou format d'activitats que substitueix el
Dispar-So.
• A les 4, al carrer de Sant Grau, davant de
la Casa Rosa, Espectacle de circ, malabars
i acrobàcies amb la companyia Circo Los. 
•Tot seguit, a la plaça de l'Aigua, demostra-
ció de Break Dance.
• En acabat, rua amb el grup de percussió
Tamborians 
• Per acabar, als Jardins de les Termes
Romanes, cicle de concerts del Vari-Art  i
tastets d'arreu del món. 
Organitzat per l'Àrea de Joventut i
l'Assemblea de Joves de Caldes. 

ESPORTS
UE CALDES
Aleví A, a les 10:
UE Caldes - Esc. Sant Feliu de Guíxols A
Aleví B, a les 10: Escola Esp. Vidrerenca C B
Perbenjamí B, 2/4 de 12:
UE Caldes - CF Tordera
Juvenil, a les 4: UE Caldes - Bescanó CD B

ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Infantil B de voleibol: EEM- La Salle

CLUB ESPORTIU CALDES - PGA GOLF
CATALUNYA
Sènior masculí, a 1/4 de 8 del vespre:
CE Caldes - CB Sant Gregori

■ DIUMENGE, 10 D'ABRIL
ARROSSADA POPULAR A FRANCIAC
A les 2 a la pista esportiva de les escoles de
Franciac. L'organitza l'Associació de Veïns
de Franciac.

ESPORTS
3x3 DE BÀSQUET
5a. edició del Torneig 3x3 de bàsquet
Caldes de Malavella. De 2/4 de 9 a 3, al
pavelló polivalent I al polivalent esportiu.
Organitzat pel Club Esportiu Caldes amb la
col·laboració de l'Ajuntament.

CINEMA FAMILIAR
Pel·lícula sense determinar. A les 5 al
Teatre-cinema municipal. Preu: 5 €. Ho
organitza l'Ajuntament de Caldes de
Malavella.

■ DISSABTE, 12 DE MARÇ
CONCENTRACIÓ I MANIFESTACIÓ A FAVOR
DE LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES DE LA
N-II
A les 11 del matí a l'esplanada del restau-
rant Touring. Ho organitza el Consell
Comarcal de la Selva amb el suport dels
ajuntaments de Caldes de Malavella,
Maçanet de la Selva, Sils i Vidreres. 

■ DIJOUS 17 I DIVENDRES 18 DE MARÇ
AUDICIONS DE L'AULA DE MÚSICA
Els alumnes de l'Aula de Música interpreta-
ran diferents peces musicals. A les 2/4 de 7,
al Teatre-cinema municipal. Ho organitzen
l'Aula de Música i l'Ajuntament de Caldes
de Malavella.

■ DIJOUS 17 I DIVENDRES 18 DE MARÇ
REUNIÓ DE TREBALL INTERNACIONAL
DEL CAMP DELS NINOTS
Reunió de treball internacional dedicada al
Camp dels Ninots. 22 especialistes provinents
d'universitats i centres de recerca nacionals i
internacionals es reuniran a l'Hotel Balneari
Vichy Catalán per tractar el projecte de recer-
ca científic. Es posarà en comú tota la infor-
mació geològica, paleontològica, botànica i
arqueològica que ha proporcionat aquest
important jaciment i s'establiran les línies de
recerca científica pels propers anys. 

■ DIVENDRES, 18 DE MARÇ
CONSELL DE POBLE
De 8 a 10 del vespre a la Sala Annexa de la
Casa Rosa.
Sessió inaugural del nou curs 2011. Debat
entorn a les mancances i problemàtiques
de Caldes de Malavella que cal millorar.
Obert als membres del Consell de Poble.

XERRADA-COL·LOQUI
“Darreres aportacions sobre les excava-
cions al camp dels ninots”. A càrrec d'in-
vestigadors de l'IPHES. A les 8 del vespre,
al Casino municipal. Ho organitza l'Institut
Català de Paleoecologia Humana i Evolució
Social i Ajuntament de Caldes de Malavella.

■ DISSABTE, 19 DE MARÇ
L'ALCALDE A LA RÀDIO
A 2/4 d'11 del matí, en directe, a Caldes FM
107.9FM

TALLER “CONNECTA AMB EL TEU CICLE
MENSTRUAL”
Més informació, a l'apartat de cursos

NOCTURNA AL BASTIMENTS
Segon intent després de l'ajornament del
22 de gener per motius meteorològics.
Organitzada pel Club Excursionista Caldes.

ESPORTS
UE CALDES
Infantil, a les 10: UE Caldes - Flaçà CD A
Prebenjamí B, a 2/4 de 12:
UE Caldes - CF Lloret C
Benjamí, a 2/4 d'1:
UE Caldes - CE Can Fornaca
Cadet, a les 4:
UE Caldes - La Salle Girona UE A

ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Aleví femení de bàsquet, a 2/4 d'1:
EEM - Pare Coll

CLUB ESPORTIU CALDES - PGA GOLF
CATALUNYA
Cadet masculí, a les 9:
CE Caldes - CB Arbúcies
Preinfantil masculí, a 3/4 d'11:
CE Caldes - CB Castelló

■ DIUMENGE, 20 DE MARÇ
CELEBRACIÓ DEL PROGRAMA NÚMERO 500
DE L'ALTELL SARDANISTA DE CALDES FM
A les 12 del migdia, a la plaça del nou
Ajuntament. Audició de sardanes a càrrec
de la Cobla Contemporània i programa
especial  en directe. Ho organitzen Caldes
FM, emissora municipal i l'Ajuntament de
Caldes de Malavella.

CINEMA FAMILIAR
Pel·lícula sense determinar. A les 5 al
Teatre-cinema municipal. Preu: 5€. Ho
organitza l'Ajuntament de Caldes de
Malavella.

■ DIMARTS, 22 DE MARÇ 
CALDES FM

■ DIJOUS, 24 DE MARÇ
DIADA DEL SOCI DE L'ESPLAI DE CALDES-
FUNDACIÓ LA CAIXA
Concert del grup musical Calidae. A les 5,
al Teatre-cinema municipal i Casino muni-
cipal. Ho organitza l'Esplai de Caldes-
Fundació “la Caixa”.

■ DIVENDRES, 25 DE MARÇ
REUNIÓ SOBRE LA REURBANITZACIÓ DE
LA PLAÇA SANT ESTEVE
De 8 a 10 del vespre al Casino Municipal.
Sessió de participació ciutadana per replan-
tejar el procés, conèixer els condicionants en
el disseny i donar la opinió sobre com cal que
sigui la nova Plaça Sant Esteve de Caldes de
Malavella.Tothom hi pot participar.

■ DISSABTE, 26 DE MARÇ
ESPORTS
UE CALDES
Aleví A, a les 10: UE Caldes - Girona FC A
Aleví B, a les 10: UE Caldes - La Cellera CF B
Prebenjamí A, a 2/4 de 12:
UE Caldes - CF Lloret B
Juvenil, a les 4: UE Caldes - Sant Gregori AE B

ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Infantil A de voleibol, a les 9:
EEM - Baix Empordà A
Infantil B de voleibol, a les 9:
EEM - St. Pere Pescador

www.caldesdemalavella.cat

l'agenda 
de MARÇ



CONCENTRACIÓ I MANIFESTACIÓ A FAVOR
DE LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES DE
L'N-II
Dia: dissabte, 12 de març de 2011 a les 11
del matí
Lloc: esplanada del restaurant Touring
A iniciativa de l'Ajuntament de Caldes, el
Consell Comarcal de la Selva, amb la
col·laboració dels ajuntaments de Maçanet
de la Selva, Sils i Vidreres, ha convocat un
acte pacífic per exigir d'una vegada per
totes el desdoblament de l'N-II al seu pas
per la comarca de la Selva.
L'acte consistirà en una concentració i
manifestació al peu de carretera de l'N-II,
sense que això representi cap tall de tràn-
sit. En aquest acte s'hi ha convidat, a més
dels alcaldes, diputats, senadors i repre-
sentants polítics de les diverses adminis-
tracions.
Després de diverses manifestacions públi-
ques i mocions presentades, els alcaldes de
la Selva han decidit passar a l'acció amb
actuacions concretes i contundents per tal
que s'escoltin les seves reivindicacions.
Altres accions concretes són: exigir que
mentre la situació actual de l'N-II perduri
amb les obres aturades, i que ha comportat
una alta sinistralitat, embussos, mala sen-
yalització i alt índex de sinistralitat, el peat-
ge de l'autopista de l'AP-7 sigui gratuït en
el tram que va entre Sarrià de Ter i Maçanet
de la Selva. Finalment, també els alcaldes
afectats es desplaçaran a Madrid amb
representants polítics del Parlament de
Catalunya, del Congrés de Diputats i del
Senat, per fer sentir la seva veu al Ministeri
de Foment. Entre les conclusions extretes
d'aquest darrer Consell d'Alcaldes es
demana que es consideri prioritari el des-
doblament en aquest tram que afecta a la
comarca de la Selva per seguretat, trànsit i
impacte econòmic. Cal recordar que en els
darrers dies s'han produït diversos acci-
dents que han provocat la mort de diverses
persones. A més, pel que fa el volum de
trànsit, és una de les carreteres de la pro-
víncia de Girona on circulen més cotxes.

INAUGURACIÓ DE LES OBRES
D'URBANITZACIÓ DEL PUIG DE SANT
GRAU I PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
DE RESTAURACIÓ DE LES TERMES ROMA-
NES
El proper diumenge dia 27 de març, a les 12
del migdia, es farà un acte conjunt entre
l'Ajuntament , la Diputació  de Girona i el
Govern de l'estat a les Termes Romanes.
Per una banda, el Subdelegat del Govern de
l'estat a Girona, Sr. Francesc Francisco-
Busquets i Palahí inaugurarà les obres
d'urbanització del  Puig de Sant Grau.
Aquestes obres executades els darrers
mesos han consistit en la recuperació d'un
espai en estat d'abandó per a la creació
d'una nova plaça pública, així com la res-
tauració d'un nou tram de muralla i dels
cupulins existents a la zona. Això converteix
aquesta nova plaça en un perfecte mirador
al monument de les Termes Romanes. Les
obres tenen un  cost aproximat de 600.000
euros, finançats en un 75% pel Ministerio
de Fomento a través de l'1% cultural.
Per altra banda, l'Il·ltre. Sr. Roger
Zamorano i Rodrigo, Vicepresident de la
Diputació de Girona, presentarà els treballs
efectuats per la Diputació de Girona en les
Termes Romanes. En els darrers temps la
col·laboració entre l'Ajuntament i la
Diputació ha permès la construcció de la
coberta que actualment protegeix les ter-
mes i la restauració del monument. La bri-
gada de restauració i manteniment de
monuments de la Diputació ha estat efec-
tuant una intensa campanya  de recupera-
ció. Aquests treballs encara s'allargaran
uns mesos i un cop acabats significaran la
recuperació total d'aquest monument i per-
metran al mateix temps un recorregut pel
seu interior.

LÍNEA ADSL AL LOCAL SOCIAL 
DE CAN SOLÀ
A partir del present mes de març l'extensió
de la Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
situada al local social de Can Solà Gros I
compta amb connexió gratuïta a internet.
Tots els usuaris que així ho desitgin s'hi
poden adreçar per tal de poder navegar per
internet de forma gratuïta, en els horaris
d'obertura d'aquest equipament (el diven-
dres, de 5 a 8) 

CURSOS DE FORMACIÓ PER A LA
PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ
Des de l'àrea de Serveis Socials i Promoció
Econòmica  editem  un nou Pla de Formació
per a la promoció de l'ocupació. Elabora'TIC
està destinat a   persones interessades en
millorar   i perfeccionar les seves  habilitats
en  noves tecnologies, per millorar el currí-
culum, per superar la prova ACTIC i així
augmentar les possibilitats de trobar feina.

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

PENSANT EN CALDES
En aquest darrer escrit que us podem fer arribar des del BIM per culpa de la nova llei
electoral volem fer incís en diversos temes d'actualitat. Per una banda, volem animar

a tothom a l'acte pacífic i reivindicatiu del dia 12 a l'N-II que, a iniciativa de l'Ajuntament de
Caldes, s'ha organitzat conjuntament amb el Consell Comarcal i els Ajuntaments de Vidreres,
Sils i Maçanet. Esperem que s'hi sumin moltes autoritats i ciutadans per fer tota la pressió
possible. Ja  n'hi ha prou!. També volem destacar la inauguració de les obres d'urbanització
del puig de Sant Grau i la presentació dels treballs que s'estan fent a les Termes Romanes.
Mai no s'havia fet tant en tant poc temps com en aquesta legislatura per a la conservació  i el
gaudi d'aquest monument únic que tant ens estimem. Finalment, volem aprofitar aquest espai
per, com cada any, convidar-vos a venir a la Diada de la PIC el dia 3 d'abril, tant a la camina-
da pels voltants de Caldes com al dinar popular.

S'apropen les eleccions, s'ha de notar en aquest últim ple. Tots el punts del ple han
estat de tràmit però per altre costat també és hora d'anar fent balanços de la feina
feta. Des de l'oposició, el grup municipal, durant aquests quatre anys, ha contribuït

en molts projectes i ha aportat moltes idees. En algunes no ens han fet cas, con en el camp
de futbol. Hem fet control de l'economia del nostre poble (factures endarrerides sense pagar
de 240.000 €) i hem insistit amb un centre de dia o geriàtric per a la gent gran (no en han fet
ni cas). Per l'altra banda, ara farà quatre anys, l'Ajuntament de Caldes era dels més sanejats.
Ara, amb aquest últim préstec a retornar a quinze anys, han endeutat l'Ajuntament fins a un
màxim històric (el que vingui després, que es foti). Podríem anar seguint però el nostre grup
municipal te unes directrius clares: lògica, seny i treballar per fer el millor pel poble Ara és
doncs el moment de fer un bon canvi dins de la política de Caldes de Malavella.

Aquest serà, segurament, el darrer BIM d'aquesta legislatura. Per sort, no tindrà
temps, el partit que governa Caldes, ja que la convocatòria d'eleccions municipals
és al caure, de tornar a fer un mal ús d'aquest butlletí. Diem això, perquè en el

BIM del mes passat, la PIC va fer servir, lamentablement, el BIM per fer propaganda explíci-
ta del seu partit de cara a les properes eleccions municipals, cosa que el reglament de mit-
jans de comunicació local, promogut per la PIC, prohibeix taxativament. Per això, el Grup
Municipal d'Esquerra ho ha denunciat. A més, hem demanat un informe jurídic per aclarir el
tema i n'exigim responsabilitats. Ha estat manifest l'ús inadequat i antireglamentari d'un
mitjà de comunicació local. El Reglament de mitjans de comunicació municipals ho deixa ben
clar, en el seu article 7è, on textualment diu: “Les informacions dels grups municipals es
referiran exclusivament a la seva activitat en la Corporació i en el municipi i no podran utilit-
zar-se per a la propaganda dels partits polítics (…) pels quals es presenten a les eleccions
municipals.”

Un any més arriba el 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora. Les
societats igualitàries, solidàries, avancen cap a la Pau. Són societats on no s'ac-

cepta l'explotació i on homes i dones estan reconeguts com a iguals.
Al llarg de molts anys hem anat caminant cap a la igualtat. I hem assolit avanços: Lleis del divor-
ci, d'avortament; contra la violència de gènere i domèstica, d'igualtat...
En aquest període de crisi, la retallada en polítiques socials fa que aquests avanços assolits recu-
lin i és per això que des d'ICV-EUiA celebrem el suport de tots el grups a la moció presentada en
defensa dels dret de les dones.
S'acaba la legislatura 2007-2011. Aquest és l'últim BIM en què apareixen les nostres opinions. ICV-
EUiA mai no podrà agrair prou la confiança que els caldencs han concedit a aquest grup, personi-
ficat en la figura d'en Victoriano, pel qual ha estat un honor servir-vos. I si el proper mes de maig
decidiu que segueixi, aquí ens tornarem a trobar.
Fins llavors, a http://elcalidoscopicaldenc.blogspot.com/ apareixeran les nostres opinions.

Aviat farà 4 anys que vàrem presentar la candidatura i el nostre programa amb la
il·lusió i ganes de sempre. Érem persones capacitades, motivades per treballar,
integrades i involucrades, generadores de confiança i que apreciàvem el nostre

poble com el millor lloc per viure. Coneixedors del municipi, de la seva gent i de les seves
peculiaritats i problemàtiques. Teníem allò que cal tenir per governar però els nostres convi-
latans no ens van fer confiança.
Ha estat un llarg període de 4 anys d'oposició responsable, tot i que la resta de partits prego-
nin que ens hem venut al partit en el poder. Si fos així, hauríem fet coalició i entrat en el
govern, la millor oportunitat per demostrar la nostra vàlua. Però el partit en el govern, des del
cim del “pedestal de la puresa”, en comptes de voler sumar esforços i fer coalició va preferir
aprofitar-se de la nostra actitud d'oposició responsable i del fet que el nostre objectiu princi-
pal hagi estat sumar i que Caldes tiri endavant. És el darrer escrit d'opinió dels partits del BIM
i té la intenció d'aportar criteris per la reflexió i el debat de cara a les properes eleccions.
GRÀCIES.

Pròximament trobareu més informació en
els tríptics que s'editaran. S'hi podran  trobar
cursos per a totes les necessitats bàsiques
de formació en el camp de la informàtica.

REUNIÓ DE TREBALL INTERNACIONAL
DEL CAMP DELS NINOTS
Entre els dies 17 i 18 de març es realitzarà
un Reunió de treball Internacional dedicat
al Camp dels Ninots. Durant aquests dies,
22 especialistes provinents d'universitats i
centres de recerca nacionals i internacio-
nals es reuniran a l'Hotel Balneari Vichy
Catalán per tractar diferents aspectes rela-
cionats amb el projecte de recerca científic.
S'espera que aquesta reunió de treball ser-
veixi per posar en comú tota la informació
geològica, paleontològica, botànica i
arqueològica que ha proporcionat aquest
important jaciment i s'estableixin les línies
de recerca científica pels propers anys. 
Les reunions de treball acabaran amb un
acte públic al Casino el divendres 18 de
març (vegeu l'agenda) en forma de col·loqui
entre alguns dels científics participants i
tota la gent interessada en el tema del
Camps dels Ninots.

ADJUDICACIÓ DE LES SUBVENCIONS A
LES ENTITATS I ASSOCIACIONS ESPORTI-
VES I CULTURALS DE 2011
Enguany, com cada any, es promou l'adjudi-
cació de subvencions tant esportives com cul-
turals a les entitats i associacions de Caldes

de Malavella. La Junta de govern local del 31
de gener va aprovar la convocatòria d'aques-
tes subvencions per a l'exercici 2011.
El període de presentació de sol·licitud és
del dimarts, 15 de febrer fins al dimecres, 9
de març i us podeu adreçar  a les oficines
municipals (C/ Vall-llobera, s/n). Per a més
informació us podeu dirigir a:
tecnicesports@caldesdemalavella.cat  i
cultura@caldesdemalavella.cat.

VOLS BALLAR AMB LA MALAVELLA?
La Festa de la Malavella va néixer l'any 2010
fruit de diverses voluntats i iniciatives de
recuperar i promoure la llegenda de la
Malavella, i lligar-la així amb el món imagina-
ri i ocult. El patrimoni intangible de Caldes és
un bé nostre que hem de cuidar i preservar
perquè és únic. Així, la Festa de la Malavella
és una eina amb la que hem de projectar el
nostre patrimoni, i fer-ho sense vergonya, tot
potenciant la nostra identitat col·lectiva.
El dia 30 d'abril a la tarda volem aplegar la
major quantitat de públic a la festa, l'acte
central de la qual serà el Ball de la
Malavella, una representació de la llegen-
da, on hi participaran els gegantons i tot
aquella gent que tingui ganes d'actuar-hi
activament .
Si voleu participar-hi envieu un e-mail a
rgispert@caldesdemalavella.cat o dirigiu-
vos a l'Oficina de Turisme al 972 480 103. La
Festa de la Malavella és una festa que s'ha
de veure, però sobretot s'ha de viure! 

acció de govern i
notícies de Caldes

■ El ple ha aprovat declarar com a entitat d'in-
terès municipal l'Associació de Veïns del
Polígon V de Caldes de Malavella (Aigües
Bones). Ho ha fet per majoria absoluta amb
els 12 vots favorables de la PIC (6), CiU (3), ERC
(1), PSC (1) i amb el vot contrari d'ICV-EUiA  

■ El ple ha aprovat per unanimitat declarar
com a entitat d'interès municipal l'Associació
de Veïns d'Aigües Bones.

■ El ple ha aprovar per unanimitat autorit-
zar que una Tècnica d'Administració
General que treballa a temps parcial a
l'Ajuntament pugui compatibilitzar les seves
tasques amb les d'advocacia.

■ El ple ha aprovat per unanimitat signar el
conveni de col·laboració entre els ajunta-
ments de Caldes i de Llagostera per a l'exe-
cució de les obres de connexió de l'abasta-
ment d'aigua Potable de Caldes de
Malavella des de l'artèria Costa Brava -
Centre. Com que bona part de l'obra passa
pel terme municipal de Llagostera l'acord

contempla que sigui aquest consistori qui
faci el restabliment de servituds i les expro-
piacions corresponents en seu terme muni-
cipal a benefici de l'Ajuntament de Caldes
que per la seva banda n'assumirà els costos.
Els dos municipis es comprometen a fer
conjuntament el seguiment de tot el procés.

■ El ple ha aprovat per unanimitat delegar
les competències per la prestació de serveis
socials bàsics i especialitzats al Consell
Comarcal. Els serveis delegats són els
corresponents els de treballador social,
educador social, atenció domiciliària, tele-
assistència, servei de transport adaptat, pla
de dones i pla de ciutadania i immigració.

■ El ple ha aprovat per unanimitat un mani-
fest redactat per ICV-EUiA-EpM amb motiu
de la commemoració del dia 8 de març, el
Dia Internacional de la dona treballadora. El
document aposta per garantir el dret al tre-
ball a dones i homes en igualtat de condi-
cions i insta l'Ajuntament a aplicar diverses
polítiques de gènere en l'àmbit municipal. 

PLE MUNICIPAL ORDINARI DE 28 DE FEBRER DE 2011

els plens

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 l'aigua no és apta pel consum
a causa de l'alteració per nitrats. Per tant,
es mantenen les restriccions d'ús indicades
els darrers mesos. Aprofitem per recordar
que aquestes restriccions són en determi-
nades persones i en alguns grups de pobla-
ció. Aquests grups més sensibles són les
dones embarassades i els lactants i els
adults amb acidesa gàstrica reduïda. Es
recomana que les persones incloses dins
d'algun grup de risc dels esmentats, s'abs-
tinguin de consumir aigua de la xarxa per a
beure o cuinar. El grup de més risc són els
lactants alimentats amb llet artificial, per la

qual cosa, a l'hora de preparar biberons, cal
utilitzar aigua envasada.  Es pot utilitzar
l'aigua sense problema per a dutxar-se,
rentar roba o rentar estris de cuina sense
cap risc per a la salut. Les dades completes
es poden consultar al web municipal i al
tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

ESTAT FONTS AIGUA TERMAL
S'ha aprofitat per fer tasques de manteni-
ment a la font de la Mina i s'estan fent ajus-
tos a la font dels Bullidors i Sant Narcís. Les
conseqüències del terratrèmol del 19 de
desembre encara es perceben en petites
alteracions del cabal que poden provocar
problemes puntuals en el funcionament de
les fonts. S'està treballant perquè la situa-
ció es normalitzi en breu.


