l’agenda
del 15 de Juny al 15 de juliol 2011
CALENDARI DEL CONTRIBUENT
De l'1 de juny al 31 de juliol
IBI Urbana (anual 2011)
IBI Rústica (anual 2011
IAE (anual 2011)
Clavegueram (2n trimestre 2011)

FIRA MERCAT
Tots els diumenges, de 10 a 2, a la plaça de l’antic Ajuntament
PISCINA MUNICIPAL
La piscina municipal obrirà les seves portes del 18 de juny a l'11 de setembre. L’horari d’obertura serà els dies feiners, d’11 a 7, i els festius i cap de setmana, de 2/4 d'11 a 7.
L’Àrea d’Esports dóna continuïtat a la promoció dels carnets familiars i de temporada que
tenen com a beneficiaris les persones empadronades i residents a Caldes. Cal justificar-ho
mitjançant carnet acreditatiu o volant d'empadronament. Els carnets seran emesos a partir del 18 de juny exclusivament des de la piscina.
La documentació necessària per a formalitzar el carnet és la següent: volant d’empadronament, fotografia carnet de cadascun dels beneficiaris i abonar l’import final.
CURSETS DE NATACIÓ, AERÒBIC I NATACIÓ LLIURE
Període d’inscripció, del 7 al 18 de juny a l’Ajuntament. De dilluns a divendres, de 9 a 2. Inici
de les activitats i cursets, el dilluns, 4 de juliol. Places limitades.
PROGRAMACIÓ D'ESTIU DE L'ESPAI JOVE "CA LA ROMANA"
Consulteu al butlletí Info-Jove o a la pàgina web: espaijove.caldesdemalavella.cat
CASAL JOVE: “UN ESTIU DIFERENT!”
Adreçat a joves entre 12 i 16 anys. Horari: de 2/4 de 10 a 2/4 de 2. Hi ha 25 places disponibles i és possible inscriure-s'hi per setmanes. Inscripcions: del 30 de maig al 17 de juny a
l’Espai Jove “Ca la Romana”
Preu: 142€ tot el mes; 39€ setmanes eventuals. Descompte per a germans.
Ho organitza l'Àrea de Joventut de l'Ajuntment de Caldes de Malavella.

recordeu...
■ DISSABTE, 11 DE JUNY

• PLE DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT
A les 12 del migdia, a la sala de sessions a la Casa Rosa
• II TORNEIG DE L'AMISTAT
Al camp de futbol de Can Bernadí. A partir de les 9. Amb la participació dels següents
equips: CF Aigües Bones, FC Palamós, At. Can Borell i Ca l'Aguidó. L'organitza el
Club de Futbol Aigües Bones, amb el suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

EXPOSICIÓ DEL PROJECTE DE LA NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Al Casinet de la Font de la Vaca. Presentació a càrrec de l'equip redactor el proper
dijous, 9 de juny, a les 8 del vespre. L'exposició estarà oberta els següents dies:
• Divendres, 10 i 17 de juny, de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 del vespre.
• Dissabtes, 11 i 18 de juny, de 10 a 1 del migdia.
Ho organitza l'Ajuntament de Caldes de Malavella

CLUB DE LECTURA
A 2/4 de 8, a la Biblioteca. Comentari del
poemari “Dos dies més de sud” amb el seu
autor, Francesc Parcerisas. Organitzat per
la Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia.

AUDICIÓ DE 9 SARDANES A CÀRREC DE LA
COBLA CIUTAT DE TERRASSA
A les 10 de la nit, a la plaça de l'Ajuntament.
L'organitza l'Agrupació de Sardanistes.
4t TORNEIG 4X4 DE VOLEIBOL
Al Pavelló esportiu, a partir de les 9.
L'organitza el Club Volei Joves Caldes amb el
suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

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

■ DIVENDRES, 17 DE JUNY
CLOENDA DE L'ESCOLA ESPORTIVA
Al pavelló i polivalent esportiu, a partir de
les 6.

de la Selva i del Grup de Mim del CEIP Aulet
de Celrà. L'organitzen l'Aula de Teatre i
l'Ajuntament de Caldes de Malavella.

■ DISSABTE, 18 DE JUNY
OBERTURA PISCINA MUNICIPAL
Més informació a l'inici de l'agenda
1A. TROBADA DE GRUPS DE TEATRE
INFANTIL I JUVENIL
A les 11 del matí al Teatre-cinema municipal. Amb la participació de l'Aula de Teatre
de Caldes de Malavella infantil i juvenil, del
Grup de Teatre CEIP Puig d’Arques de Cassà

■ DIUMENGE, 19 DE JUNY
CINQUENA FIRA D’OPORTUNITATS I BROCANTERS A CALDES DE MALAVELLA
A la plaça de la Sardana, de 10 a 2 de la
tarda. Hi poden participar les persones i entitats interessades en vendre, intercanviar i/o
regalar objectes de la seva propietat. Les
condicions de compravenda i/o intercanvi les
establirà cada parada i l’Ajuntament posarà a
disposició de qui ho sol·liciti en el moment de
la inscripció, taules i cadires.
Inscripcions voluntàries, mitjançant instància, en forma d’un quilo/litre d’algun producte de primera necessitat (ex: arròs/llet/...)
que donarà a Càritas de Caldes per a les
famílies necessitades. Durant la fira, Càritas
tindrà una parada on es podran deixar aportacions en metàl·lic i/o espècies.
La Xarxa de Dones tindrà també una parada
durant la fira, si hi voleu col·laborar us podeu
posar en contacte a xarxadedones@hotmail.com
Informació i inscripcions: Oficina de Turisme
(Tel: 972480103) i promocioeconomica@caldesdemalavella.cat
La promou l'Ajuntament de Caldes de
Malavella i la Xarxa de dones. Amb la
col·laboració de Càritas.
HOMENATGE A DAVID CAÑÓN
Al polivalent esportiu, a partir de les 10.
L'organitza el Club Patí Caldes amb el suport
de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
EXCURSIÓ AL CASTELL DE MONSORIU
Es mirarà de fer una visita guiada al castell. Cal
apuntar-s'hi abans del 13 de juny.Organitzada
pel Club Excursionista Caldes.
■ DILLUNS I DIMARTS, 20 i 21 DE JUNY
AUDICIONS FINALS AULA DE MÚSICA
A les 6, al Teatre-cinema municipal. Les organitza l'Aula de Música de Caldes de Malavella i
l'Ajuntament de Caldes de Malavella.
■ DIMECRES, 22 DE JUNY
ÚLTIM DIA DE L’ESCOLA ESPORTIVA
MUNICIPAL
■ DIJOUS, 23 DE JUNY
REVETLLA DE SANT JOAN
A 2/4 de 10 a la plaça Amical de Mauthausen.
Sopar de revetlla amb menú especial de Sant
Joan. En acabat el sopar, ball amenitzat pel
Grup Sharazan.
L'organitza la Colla Gegantera de Caldes de
Malavella i l'Ajuntament de Caldes de
Malavella.
■ 24, 25 I 26 DE JUNY
EXCURSIÓ ALS BESSIBERRIS I A LA PUNTA ALTA

Nits al refugi Ventosa i Calvell. Cal tenir lli-

cència –C- com a mínim. Organitzada pel
Club Excursionista Caldes.
■ DISSABTE, 25 DE JUNY
TALLER DE DEMOSTRACIÓ I ELABORACIÓ
DE RATAFIA
A les 4 de la tarda, al Casino de Caldes de
Malavella. Si voleu fer-vos vosaltres mateixos la ratafia, allà tindrem tots els ingredients necessaris per elaborar-la. Places
limitades. Heu de confirmar l’assistència al
telèfon: 972 47 03 19 (Dolors). L'organitza
l'Associació IKALD
■ DILLUNS, 27 DE JUNY
INICI DEL CASAL D’ESTIU 2011
De 8 a 5, al Pavelló esportiu. L'organitza
l'Ajuntament de Caldes de Malavella.
■ DIVENDRES, 1 DE JULIOL
GLOPETS D’ESTIU: CONCERT DE MARIA
RODÉS
A les 10 de la nit, al Jardí d'en Pere Vidal
(Biblioteca)
Organitzat per la Biblioteca Municipal
Francesc Ferrer i Guàrdia. Amb el suport de
la Diputació de Girona i del Departament de
Cultura de la Generalitat (Gires de Cultura).
■ DISSABTE, 2 DE JULIOL
DIADA DEL SOCI DE L'AGRUPACIÓ DE SARDANISTES DE CALDES
- Audició de sardanes a càrrec de la Cobla
Bisbal Jove. A les 8 del vespre, a la plaça
Amical de Mauthausen.
- Havaneres, a càrrec de La Garota
d'Empordà. A les 11, a la plaça Amical de
Mauthausen.
Actes organitzats per l'Agrupació de
Sardanistes.
■ DILLUNS, 4 DE JULIOL
INICI DELS CURSETS D’ESTIU 2011
A la piscina municipal. Horaris en funció del
curset. L'organitza l'Ajuntament de Caldes
de Malavella. Per a més informació, consulteu l'inici de l'agenda.
■ DIVENDRES, 8 DE JULIOL
GLOPETS D’ESTIU (INFANTIL): “MOMENTS
MÀGICS”, A CÀRREC DE CHARLIE MAG
A les 7 de la tarda, al jardí d'en Pere Vidal.
Organitzat per la Biblioteca Municipal
Francesc Ferrer i Guàrdia. Amb el suport de
la Diputació de Girona.
■ DIJOUS, 14 DE JULIOL
CINEMA AL CARRER (Pel·lícula pendent de
determinar)
A les 10 del vespre, a la plaça de
l'Ajuntament
nou..
Organitzat
per
l'Ajuntament de Caldes de Malavella.
■ DIVENDRES, 15 DE JULIOL
GLOPETS D’ESTIU: CONCERT D'ÉLENA
A les 10 de la nit, al jardí d'en Pere Vidal
(biblioteca). L'organitza la Biblioteca
Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia. Amb el
suport de la Diputació de Girona.
■ DISSABTE, 16 DE JULIOL
AUDICIÓ DE 9 SARDANES A CÀRREC DE LA
COBLA CONTEMPORÀNIA
A les 10 de la nit a la plaça de L’Ajuntament.
L'organitza l'Agrupació de Sardanistes.
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adreces i serveis d'interès
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 localitzada 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 juny al 15 de setembre
Dilluns, de 5 a 8 de la tarda
Dimarts, dimecres i divendres, de 10 a 1 i de 5 a 8
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

acció de govern i
notícies de Caldes

els partits
opinen

terístiques principals del projecte en
l’exposició informativa que es farà al
Casinet de la Font de la Vaca a partir
del dia 9 de juny (consulteu l’agenda)

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

NOVA COMISSARIA
La Junta de Govern ha aprovat el projecte per a l’adequació dels locals de
nova comissaria de la Policia
Municipal. Aquest projecte contempla
les obres de reforma necessàries per
adaptar l’edifici que ara ocupa l'Oficina
de Turisme, un cop aquesta es traslladi a Cal Ferrer de la Plaça. D’aquesta
manera, la Policia podrà oferir un
millor servei als ciutadans que el que pot
donar en les dependències actuals.

L’AJUNTAMENT DE CALDES PRESENTA UN
RECURS A LA RESOLUCIÓ DE MINES
SOBRE L'EXPEDIENT DE LA FONT RAIG
DE’N MEL
El mes d’octubre de 2010 es va aportar a la
Direcció General d’Energia i Mines de la
Generalitat de Catalunya tota la informació
tècnica per tal d’obtenir la sol·licitud de
declaració d’aigua mineromedicinal de la
font Raig de’n Mel, propietat municipal.
Aquest mes de maig passat es va rebre la
resposta de la Generalitat desestimant la
sol·licitud de l’Ajuntament de Caldes de
Malavella de Malavella per la qual cosa s’ha
decidit presentar un recurs de reposició.
Considerem que estem legitimats a reclamar la declaració d’aquesta font i poder
gaudir en el futur de l’aprofitament d’aquesta aigua, ja que consta en el registre
com a propietat municipal i és d’obligació
per tant exigir-ho.

al de sortida, ha estat de 171.190 € i inclou
la redacció del projecte i la direcció de les
obres. El projecte, d’acord amb el conveni
signat amb l’Entitat de Conservació, inclourà les obres necessàries per tal que
l’Ajuntament faci la recepció definitiva de la
urbanització.
PROJECTE DE LA NOVA BIBLIOTECA
En el darrer Ple es va aprovar provisionalment el projecte executiu de la nova biblio-

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 per al consum a
causa de l’alteració per nitrats. Per tant, es
mantenen les restriccions d’ús indicades en
els darrers mesos.
SIGNATURA DEL CONVENI AMB EL CENTRE
DE DIA DE RIUDELLOTS
A l’espera que a Caldes puguem gaudir del
nostre centre de dia públic, l’Ajuntament ha
signat un conveni amb el Centre de Serveis
de Riudellots de la Selva per subvencionar
totes aquelles persones grans que hi vulguin
assistir. Els possibles usuaris cal que es
posin en contacte amb els nostres Serveis
Socials, que us informaran del servei, les
condicions i el transport.
CONVENI AJUNTAMENT DE CALDES I IPHES
L'Ajuntament de Caldes, de la mà de
l'Alcalde Joan Colomer, i l'IPHES (Institut de
Paleoecologia Humana i Evolució Social),
representat per Eudald Carbonell, han signat aquest mes de maig un conveni per a la
utilització del Castell de Caldes (antic dispensari).
El conveni preveu la cessió d'espais en
aquest indret pel desenvolupament de tas-

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORES
DEL LLAC DEL CIGNE
La redacció del projecte per a la correcció
de deficiències d’urbanització del Llac del
Cigne ha estat adjudicada definitivament a
l’empresa SERPRO. El preu de l’oferta presentada per aquesta empresa, molt inferior

teca. Aquest projecte ha
estat redactat pel prestigiós equip format per
Adrià Felip, Olga Felip i
Josep Camps, guanyador del concurs d’idees.
Durant el mes de juny
es realitzarà l’exposició
pública d’aquest projecte. Tots els caldencs
podran veure les carac-

ques de recerca relacionades amb el jaciment
del Camp dels Ninots durant els anys 2011 i
2012. L'equip de recerca de l'IPHES podrà utilitzar aquest equipament com a allotjament
durant les campanyes d'excavació així com a
lloc de treball i emmagatzematge.
En el mateix conveni, l'IPHES es compromet
a realitzar tasques de desenvolupament de
projectes científics de cara a la promoció de
Caldes de Malavella.

CAMPANYA D'EXCAVACIONS AL CAMP
DELS NINOTS
A llarg del passat mes de maig s'ha dut a
terme la campanya anual d'excavacions al
jaciment del Camp dels Ninots. Enguany hi
han intervingut uns 25 arqueòlegs provinents d'universitats i centres de recerca
estatals (Girona, Barcelona, Madrid,
Salamanca i Burgos) com internacionals
(França, Algèria, Armènia i Grècia). La campanya d'enguany ha donat un altre cop fruits
de gran rellevància paleontològica i arqueològica.
A la vessant sud del volcà (Ca l'Argilera)
s'han recuperat dos esquelets complets
(bòvid i tapir) i de grans dimensions. A la
vessant nord (Nostra Senyora de la Llum) i a
nivells arqueològics d'aproximadament
20.000 anys s'hi han recuperat abundants
restes de pedra tallades per antics humans.
Totes aquestes troballes corroboren el
Camps dels Ninots com a un dels millors
jaciments paleontològics d'Europa.

En el darrer BIM d’aquesta legislatura (esperem que n’hi continuï havent) volem,
en primer lloc, donar les gràcies als més de 800 votants i les mostres de suport
rebudes durant la campanya i després de les eleccions. Ens ha faltat molt poc
per aguantar la pujada generalitzada de CiU a tot el país. Els guanyadors s’han buscat
altres socis i ens toca, per tant, fer oposició. El balanç d’aquests 4 anys de govern de la PIC
creiem que és molt positiu. Tot i els errors comesos, dels quals també n’hem après, deixem el govern amb l’Ajuntament i el poble molt millor que fa quatre anys. No cal recordar
les moltes obres realitzades i les millores en els serveis als ciutadans. Ens preparem per
fer una oposició seriosa, responsable i treballadora. Sempre buscant el millor per Caldes,
defensarem les nostres idees, que són les de molts, i farem totes les aportacions que
puguem per tal que es continuï portant a la pràctica el nostre projecte per Caldes.

El grup de CIU us vol donar les gràcies pel suport que ens heu donat en aquestes eleccions. Us expliquem que la situació ens empeny a una política de pactes
per poder donar el millor servei al nostre poble. A partir de l'11 de juny de 2011
esperem estar a la vostra disposició. Moltes gràcies a tothom.

Després d’analitzar el resultat de les darreres eleccions municipals, Esquerra a
Caldes de Malavella, hem decidit per unanimitat, mantenir-nos a l’oposició
durant els propers 4 anys, descartant qualsevol pacte que es pugui plantejar.
Considerem que la forta davallada que hem sofert no ens avala per fer cap tasca de govern.
A vegades s’ha de fer un pas enrere per fer-ne dos endavant. S’ha d’aprendre dels errors,
acceptar les conseqüències i continuar treballant per recuperar la confiança de la població.
Agraïm el suport de tots aquells que han confiat en nosaltres i ens han votat, que no són pocs.
Volem transmetre un missatge positiu, com positiva i constructiva serà la nostra oposició,
votant a favor d’aquelles propostes bones per la població i d’acord amb el nostre programa
electoral i també, per què no, oposant-nos a allò que considerem que no defensi els drets
dels caldencs. Comencem doncs un nou període, un nou camí amb un futur ple d’incerteses però disposats a continuar treballant.

Vull agrair el suport que hem trobat en tants caldencs al llarg d’aquests 12
anys de política municipal. Han estat anys treballant i lluitant, tot i que sempre
des de l’oposició, per un model de poble que el fes el millor lloc per viure i on
cada caldenc se’n sentís orgullós de pertànyer. Hem defensat fins a l’indefensable el PSC
com a partit català, municipalista i de progrés. Fins que enguany ha aparegut la gent del
PSOE, desconeguts per la immensa majoria, sense integració en xarxes socials o entitats
municipals i desconeixedors, per tant, del seu entorn social, natural i històric. En definitiva, sense aportar res més que les sigles d’un partit amb marcat caràcter espanyolista.
S’han presentat a les eleccions municipals al marge d’aquells que ja hi érem des de fa 12
anys. Amb 205 vots han tret el pitjor resultat de la història, per sota del PP! Això si, disposats a pactar amb aquells que fins ara érem antagònics pel que fa al model de poble i la
forma de fer. I a partir d’ara... un poble paralitzat o en retrocés.

Passades les eleccions, és evident que es produirà un canvi important de
govern, tot i que sense majoria absoluta. Això farà possible un major consens a l’hora de prendre unes decisions que afecten a la totalitat del poble.
No oblidem el que els caldencs ens demanen; que els representem, a tots.
Des de l’agrupació d’ICV-EUiA us volem agrair la vostra confiança per fer possible amb els
vostres vots que puguem participar 4 anys més en la vida municipal. Volem ser fidels a les
nostres conviccions i al nostre programa. Per aquest motiu no descartarem pactes puntuals
que resolguin problemes als caldencs i mirarem de fer una oposició constructiva i respectuosa. Serem un grup obert al diàleg però ferm davant les accions que vagin en contra del
nostre programa. Estem a la vostra disposició, per un Caldes més solidari i sostenible.
Segueix-nos a http://elcalidoscopicaldenc.blogspot.com.

