AGENDA
Del 15 de maig al 15 de juny

CALENDARI DEL
CONTRIBUENT
De l’1 de juny al 31 de juliol:
- IBI Urbana (anual 2012)
- IBI Rústica (anual 2012)
- Clavegueram (2n trimestre 2012)
- IAE (anual 2012)
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
VISITES TURÍSTIQUES
GUIADES: Tots els diumenges, a les 11
del matí. Cal fer una inscripció prèvia a
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.

CURSOS I TALLERS ADK
Ninjutsu: dissabtes a Sant Maurici. Art dirigit a l’autoprotecció integral de la persona.
Djembé: tots els dimarts, a Sant Maurici,
curs de percussió africana a càrrec de Txiqui
Garcia.
Reiki: cursos a càrrec del mestre Paulí Boada. El Reiki és la canalització de l’energia
Universal, a través de les mans.
Reflexologia: curs d’introducció a la reflexologia podal a càrrec de Gregori Lisbona.
Taller de dj: curs orientat a joves sobre
les tècniques bàsiques de mesclar música
dels dj.
Organitzat per ADK. Per a més informació
sobre els tallers i activitats, contacteu a través de:
associacioadk@gmail.com / tel. 972 48 02 22.

CURSOS D’INFORMÀTICA PER A DESOCUPATS
L’Ajuntament oferirà a finals de maig un curs gratuït d’informàtica bàsica per a persones
sense feina que els donarà els coneixements per obtenir el certificat ACTIC (Acreditació
de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) que emet la Generalitat. Els interessats han d’estar inscrits en el Servei d’Orientació Local de Caldes de
Malavella. Les classes es faran de dilluns a dijous, dues hores al dia. Passat l’estiu es preveu
la realització d’un altre curs més avançat. Per a més informació, adreceu-vos a l’Àrea de
promoció econòmica de Cal Ferrer de la Plaça (Tel: 972 48 01 03; promocioeconomica@
caldesdemalavella.cat) o bé al Servei d’Orientació Laboral (solc@caldesdemalavella.cat).
INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ DEL CASAL D’ESTIU I CURSETS DE
NATACIÓ 2012
El primer període d’inscripcions serà del 4 al 9 de juny a l’Oficina de Turisme, de
dilluns a divendres de 9 a 1 i de 4 a 8. Els dissabtes, de 10 a 1.
El segon període d’inscripcions serà del 9 al 13 de juliol a l’Ajuntament i al pavelló
d’esports, de dilluns a divendres, de 9 a 1 i de 3 a 5 (en aquest últim cas, només en el
pavelló esportiu).
Aquest any no s’acceptaran inscripcions fora dels períodes establerts.
DIJOUS, 17 DE MAIG
XERRADA: “SANA EL DOLOR.
MILLORA LA TEVA SALUT I LA TEVA
VIDA”.
A les 8, al Casino Municipal. A càrrec de Sarfisek Romero, graduada en naturopatia, renaixement i creixement personal. Organitzada per
la Xarxa de Dones de Caldes. Amb el suport
de l’Ajuntament de Caldes de Malavella i de
l’Institut Català de les Dones.
DISSABTE, 19 DE MAIG
L’HORA DELS CONTES
“Un grapat d’històries i un polsim de birimboies”, a càrrec d’El Borinot groc
A les 12 del migdia, a la Biblioteca municipal.
Organitzat per la Biblioteca Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia.
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL

Pre-minibàsquet femení, a 1/4 de 10: EEM
Caldes – CB Banyoles
Minibàsquet femení, a 2/4 d’1: EEM Caldes Campdevànol
CLUB ESPORTIU
Infantil masculí, a 3/4 d’11: CE Caldes – CB
Castelló
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví, a 2/4 de 12: UE Caldes – Llagostera UE B
Juvenil, a les 4: UE Caldes – La Salle Girona UE B
DIUMENGE, 20 DE MAIG
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia
a l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.
PASSEIG PER LA RIERA
D’ARBÚCIES
Passejada per la riera i visita al museu dendro-

lògic el Roquer d’Arbúcies.
Matinal familiar. Organitzat pel Club Excursionista Caldes.
DIVENDRES, 25 DE MAIG
ESPAI EXPERIÈNCIES A CA LA
ROMANA
“Cooperació per al desenvolupament”. Has
participat mai en un projecte de cooperació?
T’agradaria viatjar a Sud Amèrica? Aquest
mes l’experiència parla de cooperació pel
desenvolupament a Guatemala i Mèxic. Vine
i coneix opcions per viatjar i conèixer món
mentre col·labores en l’àmbit social.
A les 6, a l’Espai Jove Ca la Romana
CLUB DE LECTURA
“Parlem de l’Odissea”, amb Jaume Pòrtulas,
traductor de la Il·líada i gran coneixedor de
l’obra d’Homer.
A 2/4 de 8, a la Biblioteca Municipal. Organitzat per la Biblioteca Municipal Francesc
Ferrer i Guàrdia.

8 € (anticipada) i 10 € (taquilla). L’Orquestra
de Cambra de l’Empordà (OCE) presenta
un concert molt especial: teatralitzat en clau
d’humor surrealista, típicament empordanès,
d’alt nivell musical i que us farà somriure
permanentment.
Venda d’entrades el dia de la funció: des d’1
hora abans de la funció a les taquilles del Teatre municipal.
Venda d’entrades anticipades: A l’Oficina de
Turisme de ¨Caldes de Malavella, de dilluns a
diumenge de 10 h a 14 h. i dissabtes de 15
h. a 18 h.
Organitzat per l’Ajuntament de Caldes de
Malavella amb el suport del Departament de
Cultura de la Generalitat i de la Diputació
de Girona.

DISSABTE, 26 DE MAIG
PLATAFORMA D’ARTISTES
EMERGENTS
A la tarda, a Sant Maurici. Plataforma és
una programació periòdica mensual que té
com a objectiu donar a conèixer els artistes
emergents de la zona. Organitzat per ADK.
ESPORTS
CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamí, a les 4: CP Caldes - CH Lloret B
DISSABTE 26 I DIUMENGE 27 DE
MAIG
ESPORTS
CLUB DE GOLF CALDES DE MALAVELLA
Participació individual i per equips en el
Rànquing i Interclubs de Pitch & Putt de Catalunya. En el camp Castell Godmar P&P, a
Badalona
DIUMENGE, 27 DE MAIG
MARATÓ PER LA POBRESA
Amb la participació de diverses entitats del
municipi. Se’n repartirà un programa a part.
Per a més informació, contacteu amb la Carme Barceló (Ajuntament, 972 47 00 05, extensió 25; cbarcelo@caldesdemalavella.cat).

VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.
INICIACIÓ A LA MARXA NÒRDICA
Sortida a les Gavarres per iniciar-se a aquesta disciplina que ha evolucionat de l’esquí
nòrdic. Material indispensable: bastons de
caminar. Organitzada pel Club Excursionista
Caldes.
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Primera territorial, a les 12: UE Caldes –
Abadessenc, CE
DILLUNS, 28 DE MAIG
PLE MUNICIPAL
A les 8, a la sala de sessions, a la Casa Rosa

DIJOUS, 31 DE MAIG
XERRADA: “COM APRIMAR-SE
SEGONS L’ALIMENTACIÓ
ENERGÈTICA”
A les 8, al Casino Municipal. A càrrec de
4t. FESTIVAL D’HUMOR “TOCA
Gema Hernández, naturòpata, homeòpata
RIURE 4”
i terapeuta de shiatsu. Organitzada per la
“Concert desconcertant”, a càrrec de l’OrXarxa de Dones de Caldes. Amb el suport
questra de Cambra de l’Empordà
de l’Ajuntament de Caldes de Malavella i de
Al Teatre municipal, a les 6 de la tarda. Preu:
l’Institut Català de les Dones.

DIVENDRES, 1 DE JUNY
INSCRIPCIONS A LES COLÒNIES
D’ESTIU DEL CENTRE D’ESPLAI
SANT ESTEVE
Als baixos de la rectoria, de 7 a 9 del vespre.
Les inscripcions d’aquest dia estan adreçades
als socis. Les colònies es faran del 7 al 15 de
juliol i les places són limitades.

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Pre-minibàsquet femení, a 2/4 d’1: EEM Caldes – CB Verges.

TALLER DE RATAFIA A CA LA
ROMANA
A les 4 de la tarda, a Ca la Romana. A càrrec
d’Assumpció Moreno i Oliva. Sessió teòrica
i sortida per recollir les plantes. El dissabte
DISSABTE, 2 DE JUNY
INSCRIPCIONS A LES COLÒNIES següent, dia 16 de juny es farà una sessió
D’ESTIU DEL CENTRE D’ESPLAI pràctica amb les plantes recollides. L’organitza l’Espai Jove Ca la Romana i la Xarxa de
SANT ESTEVE
Als baixos de la rectoria, de 7 a 9 del vespre. Dones de Caldes
Les inscripcions d’aquest dia estan adreçades
als no socis. Les colònies es faran del 7 al 15 DIUMENGE, 10 DE JUNY
7a FIRA D’OPORTUNITATS
de juliol i les places són limitades.
De 10 a 2, a la pineda de la Malavella. Espai
ESPORTS
per intercanviar, vendre o regalar tota mena
CLUB ESPORTIU
de productes que no siguin d’alimentació. El
Infantil masculí, a 3/4 d’11: CE Caldes – CB mercat està obert tant a professionals com a
Castelló
particulars.
La inscripció és obligatòria i es podrà fer a
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
partir del 14 de maig mitjançant una instància
Pre-minibàsquet femení, a 1/4 de 10: EEM a l’Ajuntament de Caldes de Malavellla o bé
Caldes – CB Adepaf
a promocioeconomica@caldesdemalavella.
Minibàsquet femení, a 2/4 d’1: EEM Caldes – cat .
BC Maçanet
El pagament es farà el mateix dia 10 a base
d’aliments de primera necessitat (arròs, pasDIUMENGE, 3 DE JUNY
ta, oli, llet, conserves...) a la parada de Càrites
VISITA TURÍSTICA GUIADA
que hi haurà a la fira. Aquests aliments es reA les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia partiran a les famílies caldenques necessitaa l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona. des. A la mateixa parada de Càrites també es
podran efectuar donacions en metàl·lic
CAMINADA DES DEL PORT DE LA Organitzat per l’Àrea de promoció econòmiSELVA A CALA TAVALLERA
ca de l’Ajuntament de Caldes de Malavella i
Sortida de tot el dia, en autobús i apta per a la Xarxa de Dones de Caldes. Amb el suport
tota la família. Apunteu-vos-hi abans del 30 de Càrites.
de maig. Organitzada pel Club Excursionista
Caldes.
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia
DISSABTE, 9 DE JUNY
a l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.
VII DIADA DE L’ESPORT
Activitats esportives durant tot el dia per CURSA D’ORIENTACIÓ
part de les diferents entitats caldenques. Amb motiu de la diada esportiva del municiAquest any tindrem com a novetat impor- pi. Cursa popular amb molt d’èxit l’any antetant la celebració de la 10a Milla Esportiva de rior i que inclou una categoria familiar. OrgaCaldes. Es farà a la tarda.
nitzada pel Club Excursionista Caldes. Més
informació, a http://www.caldesdemalavella.
PRESENTACIÓ DE LLIBRE I
cat/Associacionisme/ClubExcursionista.htm.
ITINERARI
Organitzada pel Club Excursionista Caldes.
Presentació del llibre “Quaderns de la Selva
Núm. 23”, editat pel Centre d’Estudis Selva- DIVENDRES, 15 DE JUNY
tans. El llibre conté un article de Lluís Bayona TALLER PRÀCTIC DE SÒL PELVIÀ
i Lluís Buscató sobre la restauració i condi- PER A DONES
cionament de les Termes romanes de Caldes. A les 8, al Casino Municipal.A càrrec de Marta
La presentació anirà a càrrec de Joan Llinàs, Jiménez Xiberta, fisitoerapeuta especialitzada
arqueòleg i president del Centre d’Estudis en Reeducació Postural Global, Fisioteràpia
Selvatans. A continuació de la presentació hi Uroginecològica... Cal portar roba còmoda i
haurà un itinerari comentat per les Termes un aïllant i manteta o tavallola. Preu: 15 €.
romanes i el seu entorn més immediat.
Inscripció a xarxadedones@hotmail.com.
A la Sala annexa de la Casa Rosa, a les 11 del Pagament a través d’un ingrés al nº de compmatí.
te de la Caixa: 2100 8181 71 230044063, esOrganitzat pel Centre d’Estudis Selvatans i pecificant nom i cognom.
l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

BIM
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Serveis i adreces 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. Industrials i població.
POLICIA LOCAL
Mòbil d’urgències: 619 70 45 46
Comissaria: 972470902
policialocal@caldesdemalavella.cat
JUTJAT DE PAU 972 47 02 25
Casa Rosa. Carrer de Sant Grau, núm 19
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.
Telèfon: 972 47 04 04.
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 2.
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
solc@caldesdemalavella.cat
Servei amb cita prèvia
Tel: 972 48 01 03 (cada dia excepte dimecres)
Te: 972 48 02 66 (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 2/4 d’11 a 2.
Tardes: de dilluns a divendres, de 4 a 9.
Dissabtes: de 10 a 2.
TEATRE – CINEMA MUNICIPAL
Carrer Jacint Verdaguer
SERVEI DE RECAPTACIÓ
Casa Rosa.
972472009 Horari: De 9 a 2.
ESPAI JOVE CA LA ROMANA 972 48 02 66 Plaça de l’Ermita
de Sant Grau s/n calaromana@caldesdemalavella.cat
OFICINA DE TURISME 972 48 01 03 Carrer Onze de setembre, s/n turisme@caldesdemalavella.cat. Horaris: De dilluns a
diumenge, de 10 a 2. El dissabte, 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 tres setmanes)
Festius: d’11 a 1 (llevat de Nadal i Cap d’Any).
Fora d’aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia les 24h.
• FOLCH (c. Sta. Maria, 28; tel. 972 47 27 94) Laborables: de 9 a
2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9
Dissabtes: de 5 a 8 de la tarda (un cop cada tres setmanes).
Fora d’aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia localitzada
al tel. 691207767: de 2 a 2/4 de 5 i de 2/4 de 9 a 10.
• X. PLANAS (Ctra Llagostera, 29; tel. 972 47 11 10)
Laborables: de 2/4 de 9 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9.
Dissabtes: de 9 a 2/4 de 2 i de 5 a 8 ( a la tarda, un cop cada tres
setmanes)
Fora d’aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia localitzada
al tel 639547204: de 2/4 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, nº62
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
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
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS
902 103 493. Per a qualsevol aspecte relacionat amb la recollida
de resta, d’orgànica, de selectiva (paper, envasos, vidre), de contenidors de vegetal (barques), de trastos vells o amb la Deixalleria
municipal
RENFE 902 24 02 02
SARFA 902 30 20 25
TEISA 972 20 02 75
TAXI 972 47 09 37 / 606 390 599

www.caldesdemalavella.cat

Els partits opinen

Acció de govern i notícies de Caldes
ÈXIT DE LA FESTA DE LA MALAVELLA
La 3a edició de la Malavella ha estat un èxit i es reivindica com a
una de les celebracions més nostrades. La gent s’hi identifica cada
cop més i això es reflecteix amb les banderoles i ornamentacions
penjades i amb l’assistència dels caldencs als actes organitzats.
Des de l’Ajuntament volem agrair als voluntaris, als centres educatius, a les AMPA, als comerços i empreses de serveis, als hotelers i
als restauradors.
També a les entitats col·laboradores amb gran implicació: l’Esplai
de la Gent Gran “La Caixa”, el Casal d’Avis “Casa Rosa”, la Colla
Gegantera i els Grallers Escaldats, el Grup de ball de l’Hereu Riera,
la Xarxa de Dones, el Club Excursionista, el Club Patinatge Artístic, l’AMPA de la Llar d’infants Els Ninots,
ADK Sant Maurici i la Societat Gastronòmica de Caldes.
Agraïm igualment al Pub Tèrmic, al Bar Termal i a El Petit Fornet, a la pubilla Roser Riera i a l’hereu Eduard
Salcedo.
Especialment, a l’Enric Mundet i en Marc Ciurana.
I, finalment, a Vichy Catalan i a les Germanes Hospitalàries que van oferir les seves instal·lacions per si la meteorologia ens forçava a un pla alternatiu. Finalment, la pluja va fer que la celebració de l’Aquelarre s’ajornés
al dissabte, 5 de maig.
GUANYADORS DEL 9è PREMI DE MICROLITERATURA
Us facilitem la llista de guanyadors del 9è Premi de Microliteratura Joaquim Carbó. En el proper número de
l’Aquae hi podreu llegir els textos complets:
1r premi absolut: Josep Ma. Codina Tobías
Premi Local: Gemma Casanovas
Categoria juvenil
Premi 1r nivell: M. Carme Urios Martín
Premi 2n nivell: Laura Casanovas Díez
Categoria infantil
1r Premi 6è curs: Irina Casas Castaño
Accèssit 6è curs: M. del Mar Villa
Accèssit 6è curs: Marc Font Aranda
1r Premi 5è curs: Ainhoa Gorrea Arboleda
Accèssit 5è curs: Alba Calderón Dilmé
1r Premi 4t curs: Paula Padilla Fernández
Accèssit 4t curs: Andreu Guilayn Sàbat
1r Premi 3r curs: Aleia Jou Vergés
Accèssit 3r curs: Júlia Mirabet
NOVES TANQUES DE PROTECCIÓ AL PONT DE LA RIERA SANTA MARIA
L’Ajuntament ha instal·lat unes tanques protectores de reforç
a l’avinguda de Caldes, concretament en el pont que passa
per sobre de la riera de Santa Maria, entre la zona esportiva i
l’accés a l’estació de tren. Les tanques inicials eren perilloses
ja que l’espai entre els barrots permetia de travessar-les i suposava un perill de caure a la riera. Aquestes segones tanques
impedeixen aquest risc.
ARRANJAMENT DE LES VORERES I DEL PARC INFANTIL DE LA PLAÇA AMICAL
DE MATHAUSEN
El consistori continua adequant els passos de vianants en diverses zones del municipi. L’última actuació consisteix en rebaixar les voreres a la plaça Amical de Mathausen per facilitar l’accés pel pas de zebra a persones
amb problemes de mobilitat. La brigada realitza les obres a través dels operaris que l’Ajuntament ha contractat
gràcies a un conveni
signat amb el SOC
(Servei d’Ocupació
de Catalunya) pel
qual és aquest organisme qui paga les
nòmines d’aquests
treballadors.

CONDICIONAMENT DE LA RIERA A CAN SOLÀ
GROS I
La Fundació Onyar ha fet per encàrrec de l’Ajuntament una actuació de desbrossament de la llera i de les vores de la riera que
passa per Can Solà Gros I que forma part del condicionament
que l’Ajuntament fa dels cursos fluvials arreu de Caldes de Malavella durant tot l’any.
PRESENTACIÓ DEL SIAD
El dia 13 d’abril es va fer la presentació del SIAD (Servei
d’Informació i Atenció a les Dones) a l’Ajuntament amb representants del Consorci de Benestar Social de la Selva, de la
Xarxa de Dones i amb la presència de l’Alcalde i la regidora
de Benestar Social. El SIAD té com a objectiu satisfer les
necessitats de les dones del municipi i per això se’ls atendrà
i se’ls informarà en totes aquelles qüestions i necessitats que
siguin del seu interès. Per a més informació, podeu adreçar-vos als Serveis Socials.
ADJUDICADES LES OBRES DE MILLORA DE CAN BERNADÍ
L’Ajuntament ha adjudicat a Construccions Joaquim Comas Currius les obres de millora del camp de futbol de Mas Bernadí, que consistiran en fer una tanca perimetral nova i més resistent, construir un porxo
que permeti al públic aixoplugar-se en cas de pluja o vent i d’ampliar les xarxes de darrera de les porteries
per minimitzar la possibilitat que les pilotes vagin a les parcel·les del voltant del camp. Les obres s’iniciaran
un cop s’hagi redactat el Pla de Seguretat.
PERSONAL DE REFORÇ A CAL FERRER DE LA PLAÇA
Les Àrees de Turisme i de Promoció Econòmica disposen de personal de reforç gràcies a un conveni signat
entre la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Caldes de Malavella pel qual
dues estudiants realitzaran tasques diverses sense cap cost per a l’Ajuntament.
L’Eva Martorell farà fins al 30 de juny la redacció d’un pla estratègic sobre el turisme i el màrqueting gastronòmic vinculat a Caldes de Malavella a través del projecte ja existent de la Cuina Termal i, puntualment,
farà atenció al públic. Pel que fa a Natàlia Ponsatí, s’ocuparà del manteniment i de la gestió de l’Oficina de
Turisme durant els mesos de maig i juny.
S’ESTABILITZA EL NOMBRE DE GOSSOS ABANDONATS RECOLLITS A CALDES
Segons dades del Servei d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS), durant l’any 2012 s’han recollit a Caldes
un total de 48 gossos abandonats, només 3 més que durant l’any passat. Tot i això, en l’àmbit comarcal
hi ha hagut un descens de 6,5% respecte el nombre de gossos recollits l’any 2011. Gràcies a la creixent
conscienciació i campanyes d’identificació dutes a terme en anys anteriors, el 29% dels animals recollits
són retornats als seus amos (un 7% més que l’any passat).
Tots els gossos i gats perduts o abandonats que es recullen van al Centre d’Acollida d’Animals de la Selva
que hi ha a Tossa de Mar. Respecte els 5 darrers anys, el 2011 ha estat el pitjor en adopcions, ja que dels
751 gossos abandonats a la comarca, un total de 419 han trobat una nova llar, mentre que els altres anys
es superaven els 480. Qui estigui interessat en adoptar un gos pot trucar al 972 34 08 13 o bé entrar a la
web http://www.selva.cat/caas, on es pot trobar informació actualitzada dels animals que tenen al centre,
amb fotos incloses, i dels serveis que s’hi ofereixen (tallers, visites, voluntariat,...).
Cal recordar que tots els animals domèstics de companyia (gossos, gats i fures) han d’estar censats a
l’Ajuntament, identificats mitjançant microxip, ben alimentats, han de tenir totes les atencions veterinàries, etc. En definitiva, cal complir tots els
aspectes regulats per l’Ordenança Municipal sobre tinença d’animals de
companyia i tenir-los de forma responsable.
Us facilitem la informació i una foto d’un dels últims gossos abandonats
que s’han recollit a Caldes i que es poden adoptar:
Nom: Stanley. Raça: gos d’atura. Sexe: Mascle. Mida: mitjana. Edat: 2 anys
i 2 mesos.
ALERTA AMB EL MOSQUIT TIGRE!
Es preveu que entre els mesos d’abril i maig comença la temporada d’activitat del mosquit tigre, que tindrà el seu punt culminant els
mesos d’agost i setembre. Per evitar-ne l’expansió el màxim possible,
l’Ajuntament endega una campanya informativa a través de Caldes FM,
l’Aquae i el BIM i es començaran a fer els tractaments d’embornals de
la via pública.

El mosquit tigre és una mica més petit que el mosquit comú i se’n diferencia sobretot perquè té unes
franges blanques i fosques més marcades a les potes de darrera.A diferència del mosquit comú, també pica
de dia. El seu radi d’acció és petit i això vol dir que si ens pica està criant molt a prop.
Per prevenir-ne la cria, és recomanable evitar qualsevol petita acumulació d’aigua en galledes, plats, cendrers, dipòsits, bidons... Demanem doncs la col·laboració de tots els vilatans perquè revisin els horts,
jardins, patis, terrasses, terrats... per tal d’evitar els focus de cria del mosquit tigre. Cal esmentar que no
cria en rieres o basses naturals.
Si teniu cap dubte sobre el mosquit tigre, podeu adreçar-vos a l’Ajuntament de Caldes (972 47 00 05).
NOVA CAMPANYA D’EXCAVACIONS AL CAMP DELS NINOTS
Una trentena d’especialistes i estudiants estan realitzant una nova campanya d’excavacions al Camp dels
Ninots fins al 31 de maig. Ho estan fent als indrets de Ca l’Argilera i al pati de l’antiga Escola i economat
dels pisos del Butà, que es van enderrocar fa uns mesos. Les actuacions estan realitzades per l’Institut
Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i
compten amb el suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella. El consistori facilita diverses dependències de Cal Ferrer de la Plaça perquè l’equip en pugui fer ús durant les seves actuacions. Esperem que
obtinguin tants bons resultats com en els anys anteriors.
ÈXIT DEL CONCERT DEL GRUP CANDELA
L’actuació de Candela, un grup gironí de rumba, flamenco i fusió va omplir el
teatre-cinema de Caldes de Malavella i va confirmar la bona acceptació de part de
públic caldenc i de fora. L’acceptació del grup farà que toquin com a teloners de
Raimundo Amador el divendres 8 de juny a Quart.
SIGUEM NETS AMB ELS GOSSOS
Apel·lem de nou al civisme de tothom per mantenir els carrers, jardins, parcs... netes d’excrements de
gossos i esperem que no calgui arribar a l’extrem d’aplicar les sancions d’entre 100 i 900 € que es preveuen en casos de no recollir les seves deposicions. Agraïm igualment als propietaris que des de fa temps
ja actuen de manera cívica.
INSTÀNCIES DE LES ENTITATS
Preguem a les entitats que presentin les instàncies de petició de material, espais... amb 15 dies d’antelació
i degudament complimentades. D’aquesta manera podrem atendre les vostres necessitats d’una manera
més ràpida i àgil, sense haver de reclamar dades que no s’han facilitat o haver d’afegir informació que no
constava en el primer moment. Gràcies pel vostre esforç i comprensió.
ESTAT DE L’AIGUA
Les analítiques d’abril indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca al nucli, Llac del Cigne, Can Solà
Gros I i II, Aigües Bones i Can Carbonell. Per altra banda, la concentració de nitrats per sobre del límit
permès a la xarxa del Tourist Club fa que l’aigua es consideri no apta en aquesta urbanització.

Els Plens

Ple extraordinari de dilluns, 31 d’abril de 2012
El ple ha aprovat per unanimitat incorporar el romanent de tresoreria de l’any 2011 en els
pressupostos d’aquest any. L’equip de govern tenia previst fer-ho durant el transcurs d’aquest
any però va convocar el ple d’urgència ja que el decret llei del Partit Popular de 27 d’abril
obligava als Ajuntaments que tenien romanent de crèdit a data de 2 de maig a destinar-lo a
saldar crèdits als bancs. D’aquesta manera, els 196.231€ de què disposava l’Ajuntament es
podran destinar a les actuacions que l’equip de govern tenia previstes (inversions i partides).

L’equip de govern presentarà un pla per activar l’economia local vinculat amb el camp de Golf de
la PGA. Es tracta de promoure que bona part de la demanda de productes i serveis que generen
els clients en el camp recaigui en empreses i comerços de Caldes de Malavella. El camp de golf hi té
bona predisposició i esperem que aquesta sigui una bona sortida per al comerç i els serveis del nostre municipi.
Per altra banda, estem en contacte permanent amb el Departament d’Ensenyament per trobar una sortida
a la desena de nens i nenes que sobrepassen les places que ofereix la llar d’infants de cara al curs vinent.
Paral·lelament, les aportacions que la Generalitat fa per a les llars d’infants es redueixen any rere any, cosa que
fa que l’Ajuntament hagi de suportar bona part del pes econòmic que suposa el manteniment del servei de la
llar. Estem treballant per solucionar aviat aquests dos problemes que se’ns presenten.

L’educació, la cultura, la cohesió, les noves tecnologies i el progrés són valors directament relacionats
a una biblioteca del segle XXI, concebuda com a un servei a la comunitat. Caldes es mereix i necessita
disposar d’un equipament a l’alçada d’aquests principis. Més de 7.000 habitants i unes arques capaces
de continuar el desenvolupament local iniciat en els últims anys ho avalen. Amb la gestió correcta, el projecte
defensat per la PIC és realista i factible; no podem perdre 1.018.000 euros de subvenció que vam aconseguir
(per a un pressupost de 2.100.000) amb l’excusa d’una crisi econòmica duríssima però no motiu permanent
de paràlisi.Tot i aparcar el projecte, l’ajuda econòmica encara no està perduda perquè la Generalitat ha allargat
fins al juny de 2013 el termini per adjudicar l’obra. L’Ajuntament té temps suficient per preparar la licitació i
buscar noves fonts de finançament. És una qüestió de voluntat, capacitat i dedicació que la PIC posaria sense
dubtar-ho ni un segon.

Ja és habitual trobar-se cada divendres amb noves retallades econòmiques i socials
que els populistes ens preparen amb nocturnitat i traïdoria. Alguns pensen que allò
que es decideix lluny del nostre municipi no ens afecta però la incertesa arriba cada cop a més caldencs. Qui
pot sentir garantit el seu dret a un lloc de treball? Veiem com amics o familiars engreixen les llistes de l’atur,
com ens retallen els salaris i ens augmenten els impostos i repagaments. Com que no era suficient, ara ens
enfonsen l’estat del benestar. Sense anar més lluny, al CAP no agafen mostres sense la targeta sanitària o veiem
impotents com els alumnes de la Benaula hauran de patir un any més de precarietat. Aviat es preveuen pujades
de quotes als usuaris de la llar d’infants... És d’agrair que CiU i PP pensin en tots nosaltres, legitimats com es
creuen gràcies als vots que han obtingut per no dir abans la veritat del que farien.

Gràcies a una proposta d’Esquerra sobre l’estat de la tanca que protegeix la riera Santa Maria
pel seu pas i encreuament amb la carretera, just abans d’arribar a la zona esportiva, s’ha arranjat el tema i, per tant, ho celebrem. Era patent que la tanca que protegia des de la vorera a la
riera no era segura i vam proposar que se’n donés una solució, donada l’afluència de pas de nens i adults, per
la seva proximitat amb la zona esportiva, les escoles, la residència d’avis i el parc infantil.
D’altra banda s’ha presentat una proposta al ple de l’Ajuntament de Caldes de Malavella per a què aquest insti
el Ministeri de Foment a acordar la gratuïtat dels peatge de l’Autopista AP-7 entre Maçanet i França mentre
durin les obres de construcció i millora de la N-II, amb l’objectiu d’evitar problemes de circulació i millorar la
seguretat en aquesta via, com també facilitar el desenvolupament de les comarques gironines.

Des del Partit Popular de Caldes volem donar el nostre més sentit condol al Sr. Alcalde Salvador
Balliu per la recent pèrdua del seu pare. És aquest el motiu pel qual en aquest mes no recordarem
que CIU treballa poc i que tan l’oposició com el poble estem a l’espera de moltes respostes per part
de l’equip de govern. Esperem que durant el mes de maig comencem a tenir solucions sobre com anirà tot el
tema de les escoles de Caldes així com altres temes de rellevància política i municipal, ja que només estem a un
mes de finalitzar el curs escolar i continuem amb una situació d’incertesa i falta de concreció que ens amoïna
de cara al curs escolar que ve. Insistim i denunciem la manca d’informació per part de l’alcaldia i l’equip de
govern. Per altra banda, esperem que hagueu passat una feliç diada de la Festa de la Malavella.

Però què li passa a la nostra societat que no reacciona? retallades rere retallades a treballadors,
pensionistes, alumnes de primària, secundària, universitaris, investigadors, funcionaris, farmàcies, llibreters, ONG, beques, subvencions... S’han apujat els impostos, els transports, els combustibles, la
contribució, els medicaments i tot allò que sabem i que patim.
El tema de l’ensenyament i de la sanitat és inqualificable. Pel que han fet i pel que pretenen fer. Inqualificable
per no buscar un adjectiu més contundent i malsonant.
La reforma laboral és la major agressió que s’ha fet a la classe treballadora des de l’època de la dictadura i el
sindicat vertical. Ja n’hi ha prou de satanitzar i inculpar l’anterior govern. Aquesta cantarella ja no se l’empassa
ningú. Si no responem a aquestes agressions perdrem totes les fites socials, que són més importants que les
econòmiques. Les perdrem i no les recuperarem.

