AGENDA
Del 15 de juliol al 15 d’agost

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)
EL SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL, TANCAT PER VACANCES
El Servei d’Orientació Laboral de Caldes de
Malavells (SOLC) romandrà tancat per vacances de l’1 al 29 d’agost, ambdós inclosos.
Per a qualsevol consulta ens podreu trobar a
solc@caldesdemalavella.cat .

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.
VISITES TEATRALITZADES 2012
L’11, 18 i 25 d’agost i 1, 15 i 22 de setembre.
Més informació: Oﬁcina de Turisme (tel. 972 48
01 03).

CURS DE MONITOR DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL
De l’1 al 10 de setembre i el cap de setmana del 15 i el 16 de setembre
Al Pavelló Municipal d’Esports de Caldes de Malavella
De 2/4 de 10 a 2 i de 3 a 2/4 de 8
230€ (inclou: assegurança per formació, material, llibre, tutoria personalitzada)
Matrícula oberta ﬁns el 15 d’agost
Més informació, a l’Espai Jove “Ca la Romana” 972 480266 o calaromana@caldesdemalavella.cat o
Fundació Espai Girona www.fundacioesplaigirona.org

DISSABTE, 14 DE JULIOL
ADK TERAPEUTES
Sessions terapèutiques gratuïtes amb diferents
possibilitats de consulta professional: psicològica,
grafològica i reiki. Organitzat per ADK (Associació
per a l’Acció i Difusió de la Kultura).
DIUMENGE, 15 DE JULIOL
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a
l’Oﬁcina de Turisme. Preu: 3 € per persona.

TARDES J DE JOVE
GIMCANA FOTOGRÀFICA A RIUDELLOTS DE LA SELVA
Intercanvi amb l’Espai Jove de Riudellots de la Selva. Els joves de Riudellots ens ensenyaran el seu
poble.
Preu: a concretar
Organitzada per l’Espai Jove “Ca la Romana”

DISSABTE, 21 DE JULIOL
XERRADES ELABORA’T EN LES NOVES TECONOLOGIES
DIVENDRES, 20 DE JULIOL
“Tractament d’informació gràﬁca, sonora i de la
CONTE INFANTIL AMB MÚSICA
imatge en moviment”.
“Els Sons de l’Univers”, amb Xevi Compte. A tra- A les 6, a l’Acadèmia Caldes Serveis i Formació (C.
vés d’un conte els nens i les nenes descobreixen Major núm. 34).
un nou univers sonor a partir de diferents instru- Entrada gratuïta. Places limitades. Inscripcions obliments ètnics: bols tibetans, didgeridoo, tampura, gatòries a promocioeconomica@caldesdemalavemonocordi, saltiri, gong xinès, diapasons i cant lla.cat o bé al 972 48 01 03 (Oﬁcina de Turisme).
d’harmònics.
Organitzat per l’Àrea de promoció econòmica de
l’Ajuntament de Caldes.
Al Jardí d’en Pere Vidal, a les 7 de la tarda.
Organitzat per la Biblioteca Municipal Francesc
Ferrer i Guàrdia.
AUDICIÓ DE 9 SARDANES
SARDANA DE L’ANY. COBLA PREMIÀ
A la plaça de l’Ajuntament, a les 10 de la nit. Organitzada per l’Agrupació de Sardanistes.
DIUMENGE, 22 DE JULIOL
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a
l’Oﬁcina de Turisme. Preu: 3 € per persona.

TARDES J DE JOVE
BICICLETADA A SANTA CRISTINA
D’ARO
Sortida amb bicicleta i activitats a Santa Cristina
d’Aro.
De 8 a 5 de la tarda
[cal que porteu roba còmoda i una bicicleta en
bon estat]
Organitzada per l’Espai Jove “Ca la Romana”

A les 6, a l’Acadèmia Caldes Serveis i Formació
(C. Major núm. 34).
Entrada gratuïta. Places limitades. Inscripcions
obligatòries a promocioeconomica@caldesdemalavella.cat o bé al 972 48 01 03 (Oﬁcina de
Turisme).
Organitzat per l’Àrea de promoció econòmica
de l’Ajuntament de Caldes.

VII FESTIVAL DE PATINATGE ARTÍSTIC
DIMECRES, 25 DE JULIOL
De 6 a 8 del vespre al pavelló poliesportiu. Els
SORTIDA A MARINELAND
Sortida dels casal d’estiu “Matins de Jocs i Es- patinadors estrenaran els balls de grup nous i
ports” a Water World (per a nens/es de primà- hi haurà una actuació sorpresa. Organitzat pel
ria) i a Marineland (per a nens/es de P3 a P5). Club Patinatge Artístic Caldes.
Més informació: irene@totoci.net / 629.325.484
CLUB DE LECTURA
A 2/4 de 8 de la tarda. Comentarem l’obra de
DIJOUS, 26 DE JULIOL
John Ford, dramaturg anglès contemporani de
TARDES J DE JOVE
William Shakespeare. Organitzat per la BiblioteGIMCANA NOCTURNA
Activitats de nit pel poble, amb jocs i dinàmiques. ca Francesc Ferrer i Guàrdia.
Inscripcions en grups de mínim 3 persones.
PLATAFORMA D’ARTISTES EMERDe 8 a 12 de la mitjanit
GENTS
Organitzada per l’Espai Jove “Ca la Romana”
A la tarda, a Sant Maurici. Actuació dels grups
d’indie: Praga i Red souls. Entrada, 2€. Organitzat
DIVENDRES, 27 DE JULIOL
PRESENTACIÓ DE L’EDICIÓ FACSÍ- per ADK (Associació per a l’Acció i Difusió de
MIL DE LA REVISTA CALDENCA EL la Kultura).
CRIT DE LA SELVA (1932-1934)
A les 8, a la Sala Annexa de la Casa Rosa. Amb la EXCURSIÓ
presència d’Enric Casanovas, el promotor de la Nocturna a Tossa en bicicleta i a peu. Organitzainiciativa, i de l’Alcalde Salvador Balliu, que pre- da pel Club Excursionista Caldes
sentarà l’acte.
DIUMENGE, 29 DE JULIOL
XX MARXA POPULAR A SANT
GLOPETS D’ESTIU
MAURICI
Concert de Mamzelles
A les 10 de la nit, al Jardí d’en Pere Vidal (Bi- Concentració a les 8 del matí i sortida a 2/4 de 9.
blioteca municipal). Organitzat per la Biblioteca Sortida i arribada a l’avinguda dels Països Catalans. L’organitza l’Associació Atlètica de Caldes
Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia.
de Malavella.
TORNEIG DE TENNIS
A partir de 2/4 de 9, eliminatòries i ﬁnal.
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a
l’Oﬁcina de Turisme. Preu: 3 € per persona.
XIII CAMPIONAT DE BOTIFARRA
A 2/4 de 4. Organitzat pel Pub Tèrmic.

DISSABTE, 28 DE JULIOL
11è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
- Entre les 8 i les 11, inscripció dels participants
a la Terrassa del Casino.
- A les 7 de la tarda, veredicte del concurs a la
Terrassa del Casino Municipal.
Organitzat per l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
X TORNEIG DE TENNIS
A partir de les 9 del matí. Organitzat pel Club de
Tennis Caldes.
XERRADES ELABORA’T EN LES
NOVES TECONOLOGIES
“Eines i aplicacions web útils... que tu has de conèixer!”

DILLUNS, 30 DE JULIOL
PLE MUNICIPAL
A les 8, a la sala de sessions, a la Casa Rosa
TARDES J DE JOVE
GIMCANA DE SALUT
Vine a passar-t’ho bé de manera saludable.
Inscripcions amb grups de mínim 3 persones.
De 5 a 8
Organitzada per l’Espai Jove “Ca la Romana”
DIMARTS, 31 DE JULIOL
PRESENTACIÓ DE L’ASSEMBLEA
NACIONAL CATALANA (ANC) DE
CALDES.
Al vespre, al Teatre-cinema municipal. Convidats
i horari per conﬁrmar.
Organitzada per l’ANC – Caldes amb el suport
de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

DEL 2 AL 7 D’AGOST, FESTA MAJOR
DE CALDES DE MALAVELLA
(Per a més informació, consulteu el programa
de Festa Major)
DIJOUS 2 D’AGOST
- A 2/4 de 10, Gran sopar popular de Festa Major i actuació del grup musical Decades CV. A la
plaça de l’Ajuntament.
DIVENDRES 3 D’AGOST
- A les 9, Repicament de campanes a la plaça de
l’Església.
- Tot seguit, cercavila amb els gegants i capgrossos
- En acabat, pregó des de la balconada de l’Ajuntament.
- A continuació, retorn en cercavila ﬁns a la plaça de l’Església on s’encendrà una traca.
- A 2/4 de 12, cantada d’havaneres a la Font de
la Vaca a càrrec del grup Bergantí. .
- A partir de les 12, a l’envelat, concerts dedicats als més joves amb Pullup orquestra, Buhos
i Txarango
DISSABTE 4 D’AGOST
A partir de les 10, tallers infantils al ﬁnal de la
rambla Recolons.
A les 12, 3r. Bati-Aigua.
A les 4, Campionat obert d’escacs, a la terrassa
del Casino Municipal.
A les 5, Cercavila de la Colla Gegantera i els
Grallers Escaldats
A les 6, al recinte ﬁral, Pentatló mundial de Caldes de Malavella
A les 7,Torneig de futbol de Festa Major al camp
de Can Bernardí.
A 2/4 de 8, audició de sardanes a la plaça de
l’Ajuntament, amb la Cobla Ciutat de Girona.
- A les 11, Correfoc de la mà de Gàrgoles de foc.
Sortida des de la plaça de l’Església. Tot seguit,
a la Pl. Amical Mathausen Espectacle pirotècnic.
- A les 12, Ball de nostàlgia amb Sharazan, a la
plaça de l’Ajuntament.
A les 12, concert a l’envelat amb Raggatunning,
El niño de la hipoteca i Strombers.
- A la ﬁnalització, ressopó.
DIUMENGE 5 D’AGOST
- A les 10, Trobada de puntaires a la rambla Recolons.
- A les 12, al recinte ﬁral, espectacle infantil
“Quina Festa!” a càrrec del grup Pot petit.
- A les 5, al Recinte ﬁral, IV Torneig de Xampugol.

- A les 7, al recinte ﬁral, I Concurs de grups novells de música de Caldes de Malavella.
- A 2/4 de 8, Audició de Sardanes, a la plaça de
l’Església, amb la Cobla de Farners.
A les 10, a la plaça de l’Aigua, Concert de Festa
Major amb la Coral Cantaires de Caldes (infantil, juvenil i sènior) .
A les 12, a l’envelat, concert amb La Loca histeria, Acousters i DJ Ro-k.
DILLUNS 6 D’AGOST
- A 2/4 d’11, a la Piscina municipal, Festa aquàtica i inﬂables.
- A 2/4 de 6, al parc de la Font de la Vaca, Jocs
tradicionals per a la mainada a càrrec de Fefe
& CiA.
- A les 7, al recinte ﬁral, Concert de l’orquestra
Maravella
- A les 12, Ball de gala a càrrec de l’Orquestra
Maravella. A la mitja part, elecció de l’Hereu i
la Pubilla 2012. A continuació, actuació d’un DJ.
DIMARTS 7 D’AGOST
FESTA DE LA GENT GRAN
- A les 12, al recinte ﬁral, Ball-vermut amenitzat
per l’organista i cantant Jordi Boﬁll.
- A les 6, a l’envelat , ball a càrrec del grup Setson.
NIT DE TEATRE
A les 10, al Teatre-cinema municipal. A càrrec
dels Amics del teatre de Bellcaire d’Empordà.
Primera part: Presentació a càrrec del Mateu
Ciurana fent recordatori d’èpoques glorioses
del teatre a Caldes i seguidament una petita
obra, “La Rosa i en vicenç, punts de vista molt
diferents”, en record d’aquells temps.
Segona part: “Els embolics de Leonor”.
EXPOSICIONS
Del 30 de juliol al 12 d’agost, Exposició dels
participants al 11è.Concurs de Pintura Ràpida,
al Casino municipal. Horari: totes les tardes de
6 a 9 i dissabtes, diumenges i festius, al matí de
12 a 2. l’Organitza L’Ajuntament de Caldes de
Malavella.
MISSES
Dissabte, 4 d’agost, a 2/4 de 7, missa de la vigília
de la festa.
Diumenge, 5 d’agost, a les 12, oﬁci de Festa Major
Dimarts, 7 d’agost, a les 11, missa de ﬁnal de
Festa Major

DIUMENGE, 5 D’AGOST
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a
l’Oﬁcina de Turisme. Preu: 3 € per persona.

DISSABTE, 11 D’AGOST
VISITES TEATRALITZADES 2012
Més informació: Oﬁcina de Turisme (tel. 972 48
01 03).

DIVENDRES 10 I DISSABTE 11
D’AGOST
PERSÈIDES: NIT D’ESTELS DE SANT
LLORENÇ A SANT MAURICI
A Sant Maurici. Observació de la pluja d’estels.
Dissabte, xerrada i observació guiada a càrrec de
l’Agrupació Astronòmica de Girona. Amb servei
de bar, música ambient i projecció d’audiovisuals.
Organitzat per ADK (Associació per a l’Acció i
Difusió de la Kultura).

DIUMENGE, 12 D’AGOST
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a
l’Oﬁcina de Turisme. Preu: 3 € per persona.
DILLUNS, 13 D’AGOST
TARDES J DE JOVE
TALLER DE CUINA FRESCA
Vine a cuinar i tastar plats senzills, ràpids i frescos. Després de dinar, activitats que ens ajudaran
a pair.
Dilluns 13 d’agost de 12h a 17h. Preu: 10€. Organitzada per l’Espai Jove “Ca la Romana”.
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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
JULIOL: Tardes de dilluns a divendres de 2/4 de 4 a 2/4 de 9.
Dissabtes, tancat.
AGOST:Tardes de dilluns a divendres de 16 a 21. Dissabtes tancat.
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 juny al 15 de setembre
Dilluns, de 5 a 8
Dimarts, dimecres i divendres, de 10 a 1 i de 5 a 8.
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
INAUGURADA LA CONNEXIÓ AMB
LA XARXA DEL PASTERAL
El divendres 29 de juny es va inaugurar oﬁcialment
la connexió de la xarxa de Caldes amb la canonada
del Consorci Costa Brava Centre, que capta l’aigua
de l’embassament del Pasteral. D’aquesta manera,
Caldes continuarà consumint prioritàriament aigua
pròpia però tindrà accés sempre que ho necessiti a
aquesta nova font d’aigua sigui per sequera o bé per
reduir la concentració de minerals com el ﬂuor. Un
sistema monitoritzat seguirà en tot moment l’estat
de la xarxa de Caldes i detectarà sempre que calgui
una aportació extra d’aigua del Pasteral. Aquesta aigua, com que ja està tractada, no passarà per la depuradora d’arsènic sinó que anirà directament al dipòsit d’aigua municipal. Amb aquesta mesura es dóna
solució als problemes de falta d’aigua o de mala qualitat que ha tingut Caldes en els darrers anys. Restarà
per regularitzar la situació de Can Carbonell i del
Tourist Club, que no es proveeixen de la xarxa general d’aigua municipal.
A la primera foto podem veure la visita del ramal
que surt de la canonada principal a Llagostera i que
es desvia cap a Caldes. Hi van assistir l’Alcalde Salvador Balliu, el regidor d’Obres i Serveis, Pere Oliveras, tècnics municipals, representants del Consorci
Costa Brava, de Prodaisa (l’empresa que gestiona
l’abastiment d’aigua a Caldes) i de Xavier Alsina
(l’empresa constructora de l’obra).

al Congrés de Diputats (PSOE, PP, CiU, ERC IUEUiA, CHA, BNG i PNB). El motiu va ser manifestar
l’inquietud per l’endarreriment i paralització de les
obres de desdoblament de l’N-II per les comarques
gironines ja que durant aquest any només hi ha pressupostat el tram que va entre Caldes de Malavella i
Sils i no es preveu cap més actuació important en els
anys 2013, 2014 i 2015.
A més de Fauria i Balliu, es van desplaçar a Madrid
els presidents dels consells comarcals del Gironès,
de l’Alt Empordà, i del del Pla de l’Estany. També hi
van assistir alcaldes o regidors de Maçanet de la
Selva, Vidreres, Riudellots, Sils, Llançà i Tordera, així
com Ramon Ramos, director del Patronat de Turisme Costa Brava-Pirineu de Girona.
La comitiva va remarcar la necessitar de desencallar
unes obres de “sentit comú” en una via d’entrada
de primer ordre per a l’Estat per on circulen 22.000
cotxes diaris. Malgrat tot, no va obtenir cap compromís en ferm, per la qual cosa els consells comarcals i
municipis afectats van acordar crear una comissió de
seguiment per reclamar la inclusió de les obres de
desdoblament de l’N-II en els pressupostos vinents.
Un equip de TV3 va acompanyar la delegació i emetrà un 30 minuts destinat al desoblament de l’N-II
durant el mes de setembre, amb escenes del viatge
així com de la situació en què es troben els municipis
i els conductors afectats.
A la foto podem veure la delegació abans de marxar
atenent els mitjans de comunicació.

A la segona foto veiem el moment en què s’obre la
clau de pas de l’aigua.

L’ALCALDE S’ENTREVISTA AMB ELS
GRUPS PARLAMENTARIS AL CONGRÉS
DE DIPUTATS PER L’N-II
L’Alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu va
entrevistar-se el dimecres 13 de juny juntament amb
tota una comitiva, encapçalada per president del
Consell Comarcal de la Selva, Robert Fauria, amb
els portaveus de la majoria de grups parlamentaris

EL FEDER ATORGA UNA SUBVENCIÓ
DE 123.000 € A CALDES PER FOMENTAR
EL TURSIME DE SENDERISME I BICICLETA
El FEDER (Fons Europeu per al Desenvolupament
de les Regions) ha atorgat una subvenció de 123.485
€ per a un projecte de turisme actiu que permetrà
potenciar el passeig a peu o en bici des de l’estació
de tren de Caldes de Malavella. El projecte connectarà aquest punt amb dues vies importants com són
la ruta del carrilet que va d’Olot ﬁns a Sant Feliu
de Guíxols o la Via Augusta, que permet anar ﬁns
a Riudellots o Girona en sentit nord o cap a Vidreres i Maçanet en sentit sud. Les actuacions consistiran tant en la senyalització de les dues rutes
com en l’adequació dels trams que ho requereixin.

L’Ajuntament va presentar presencialment el projecte i va passar al davant de moltes altres propostes. L’import de 123.485 € representa el 50% del
cost del projecte i l’Ajuntament haurà d’aportar-hi
l’altra meitat. El termini d’execució és l’any 2014.
CONVENI AMB EL GRUP VICHY CATALAN PEL MECENATGE D’UN LLIBRE
FOTOGRÀFIC
El dijous, 28 de juny passat, l’Ajuntament de Caldes
va signar un conveni amb el Grup Vichy Catalan
S.L. pel qual l’empresa envasadora donarà suport
econòmic amb 8.000 € per a l’edició d’un cofee
book, un llibre fotogràﬁc que donarà a conèixer el
patrimoni municipal, social, cultural, turístic, econòmic, natural i monumental de Caldes de Malavella a
través de fotograﬁes d’alta qualitat. El llibre, encara
per editar, utilitzarà la màxima: “Mima’t, el plaer del
de gaudir del relax”. A la foto es pot veure el conseller delegat del Grup Vichy Catalan, Joan Renart
signant el conveni amb l’Alcalde Salvador Balliu. A
l’esquerra, el director de producció del Grup Vichy
Catalan, Josep Ramirez i, a la dreta, al regidora de
Cultura, Mercè Rossell.

RESTAURADA LA FONT DEL FERRO
El Consorci Cadiretes – Ardenya ha desbrossat
i rehabilitat la font del ferro, a l’entorn de Santa
Seclina. Aquesta actuació és fruit de l’adhesió de
Caldes de Malavella a aquest organisme que pretén
conservar el patrimoni i fomentar el coneixement
i l’ús turístic de l’espai natural de Cadiretes – Ardenya, que s’estén en una petita part del nostre
municipi (l’extrem sud-oriental, a la zona de Can
Carbonell i Santa Seclina). Una altra acció que preveu fer el consorci en el nostre municipi és el desbrossament del poblat de Caulers.

ADJUDICADA LA GESTIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL
L’Ajuntament ha adjudicat la gestió de la piscina
municipal a una empresa externa. Això ha suposat

la reducció de costos i diverses millores com la
cloració i el manteniment de la piscina i l’estalvi
d’aigua.
COMENCEN LES OBRES DE LA PISTA
POLIESPORTIVA D’AIGÜES BONES
Ja han començat les obres de construcció de la
pista poliesportiva d’Aigües Bones que aniran íntegrament a càrrec de l’Associació de propietaris
del veïnat gràcies als ingressos per la venda de diverses parcel·les. La instal·lació serà per a ús de
tots els caldencs.
CALDES ACULL EL CONSORCI DE
VILES TERMALS DE CATALUNYA
L’última trobada del Consorci de viles termals de
Catalunya, celebrada el 20 de juny, va tenir com
a seu Caldes de Malavella. En aquesta reunió,
l’Alcalde de Caldes de Malavella va explicar la situació i reptes del nostre municipi i, seguidament,
es van tractar altres temes d’interès general. El
Consorci aplega nou municipis catalans amb aigües
minerals, mineromedicinals i/o termals (Benifallet, Caldes d’Estrac, Caldes de Malavella, Caldes
de Montbui, el Vendrell, la Garriga, Sant Climent
Sescebes, Sant Hilari Sacalm i Santa Coloma de
Farners). Té com a objectiu elaborar estratègies
comunes per promoure els atractius turístics
d’aquestes viles termals.

des de Malavella, el diumenge 5 d’agost. La resta
de programació d’activitats es manté a grans trets
com els altres anys però procurant ajustar les despeses al màxim. Pel que fa als concerts, passaran
per l’envelat els grups Pullup orquestra, Buhos i
Txarango (divendres 3), Raggatunning, El niño de
la hipoteca i Strombers (dissabte 4) i La loca histeria, Acousters i dj ro-k (diumenge 5).
ENGEGUEN A L’AGOST LES VISITES
TEATRALITZADES AMB ELS “GUIES
UFISSIALS”
El dissabte 11 d’agost engega la temporada de visites teatralitzades amb els “guies uﬁssials” que es
faran cada dissabte ﬁns el 22 de setembre, diada
de Sant Maurici. La sortida es farà des de la plaça
de l’Ajuntament a les 10 de la nit i les entrades
valen 10 € (5 € les entrades infantils). Enguany
l’espectacle rep el nom de “2000 anys de tradició
turística”.
Per altra banda, continuen les visites guiades cada
diumenge a les 11 del matí, amb sortida des de la
plaça de l’Ajuntament. El preu de la visita és de 3 €.
Paral·lelament, i segons la petició dels les escoles,
s’han programat i es programaran en el curs vinent visites escolars que poden ser guiades o bé
lliures, amb l’acompanyament de dossiers de treball per als diferents cicles educatius.
En tots els casos i sota petició es pot visitar
l’exposició sobre el jaciment del Camp dels Ninots, a Cal Ferrer de la Plaça.
TANCAT EL SEGON CICLE DE L’ELABORA’T
Durant el juliol s’han fet diversos cursos i xerrades dins del cicle Elabora’t, aquest cop enfocats a
les noves tecnologies. L’Ajuntament ha organitzat

PRESENTACIÓ
D’UN
LLIBRE
RECOPIL·LATORI DEL DIARI “EL CRIT
DE LA SELVA”
El divendres 27 de juliol es presentarà, a les 8 del
vespre a l’annex de la Casa Rosa, l’edició facsímil
del diari “El crit de la Selva” que es va editar a
Caldes entre els anys 1932 i 1934 i que retratava
el dia a dia de la vida del nostre municipi poc abans
de la Guerra Civil Espanyola. L’acte comptarà amb
la presència d’Enric Casanovas, el propietari dels
originals que ha assumit els costos de l’edició i de
l’Alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu,
que presentarà l’acte. El llibre estarà a la venda a
les llibreries del municipi i l’Oﬁcina de Turisme.
FESTA MAJOR AMB SOPAR POPULAR
La Festa Major d’enguany té com a gran novetat
la celebració el dijous 2 d’agost del Gran sopar
popular de Festa Major a la plaça de l’Ajuntament,
amb preus assequibles i que vol recuperar
l’essència d’anys anteriors. Una altra novetat serà
el I Concurs de grups novells de música de Cal-

entre maig i juliol un curs d’informàtica de nivell
bàsic i entre maig i juny un altre curs de màrqueting per a pimes adreçat a empresaris i aturats.
Per altra banda, durant el juliol hi ha programades
3 xerrades: “Cultura, participació i civisme digital
(14 de juliol); “Tractament d’informació gràﬁca,
sonora i de la imatge en moviment” (dia 21); i “Eines i aplicacions web útils... que tu has de conèixer!” (dia 28). Per a més informació, consulteu
l’agenda aquest mateix BIM o contacteu amb al
Servei d’Orientació Laboral de Caldes de Malavella (solc@caldesdemalavella.cat / 972 48 01 03).
LA 7a FIRA D’OPORTUNITATS APLEGA 49 PARADISTES I MOLT DE PÚBLIC
I RECAPTA 170 KG DE MENJAR
La Fira d’oportunitats va aplegar 49 paradistes
d’arreu de les comarques gironines i un públic
nombrós que va poder triar i remenar entre una
gran oferta de productes nous o de segona mà.
La Fira va tenir una vessant benèﬁca ja que els
paradistes feien un pagament simbòlic a base de
productes de primera necessitat. A més, Càritas
també va fer una parada en la qual venia productes
i rebia donacions. El resultat de la jornada van ser
170 quilos de menjar i 111,15 € que es destinaran
a famílies caldenques amb necessitats econòmiques.
ESTAT DE L’AIGUA
Les últimes analítiques determinen 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 municipal extraordinari de 18 de juny de 2012
El Ple municipal va aprovar la modiﬁcació de les taxes de la llar d’infants. Ho va fer amb el vot qualitatiu
de l’Alcalde en segona volta. Hi van votar a favor CiU (5) i PP (1). Hi van votar en contra la PIC (4), ICVEUiA (1) i ERC (1). S’hi va abstenir el PSC. La baixada de la subvenció de la Generalitat de 156.000 € a
85.750 € en el curs 2012- 2013 ha obligat a augmentar l’aportació de l’Ajuntament (de 66.000 € a 87.000
€) i dels pares (172.235,00 €). La taxa que aportaran els pares doncs passarà de 112 € a 145 €.
El Ple municipal va rebutjar la modiﬁcació de les taxes de les activitats esportives municipals amb els
6 vots favorables de CiU (5) i PSC (1) i els 7 contraris de la PIC (4), ICV-EUiA (1), ERC (1) i el PP (1). La
proposta plantejava la modiﬁcació de les taxes de manera que en la majoria de casos cobrissin el cost de les
activitats esportives gestionades per l’Ajuntament (Escola Esportiva i Servei d’Activitat Física i Esportiva).
El Ple municipal va aprovar per unanimitat l’ordenança municipal per a la prevenció de mosquits, especialment el mosquit tigre. El document té com a objectiu establir les mesures de control adients per controlar la població d’aquests insectes i minimitzar-ne les molèsties. L’ordenança determina els espais on els
mosquits poden desenvolupar-se més fàcilment i les accions preventives que cal emprendre. També dóna
potestat a l’Ajuntament a vigilar i controlar el seguiment de les mesures cautelars i a sancionar en els casos
d’incompliment amb multes que van des de 3.000 a 600.000 €.

El Ple va aprovar l’apujada de les taxes de la llar d’infants ja que les subvencions de la Generalitat
han baixat ens els últims anys dels 1.800 € per nen a 875 €. L’augment de l’aportació dels pares és
inevitable tot i l’esforç que ha fet l’Ajuntament augmentant l’aportació dels 66.000 € als 87.000 €.
Malgrat l’increment, convé destacar que la llar de Caldes continua sent de les més barates i amb un horari més
extens del nostre entorn. L’augment que ens hem vist obligats a fer hauria estat més discret si any rere any
s’hagués corregit progressivament la diferència amb els pobles veïns. No van aprovar-se en canvi les apujades
en les activitats físiques municipals per culpa del partidisme de l’oposició. Així, com que no hi haurà prou ingressos, ens veurem obligats a reestructurar els serveis que oferim ja que l’alternativa per mantenir-los seria
apujar els impostos generals de tota la població, cosa que no volem fer.

El govern de CiU, amb el suport del PP, ha apujat les taxes de la llar d’infants de 112 € a 145 €, 167 € o
189 € segons l’horari. No hi podem estar d’acord. L’Ajuntament fa exactament el que mana la consellera de manera que hi posa un 25%, la Generalitat, un 25 % i els pares, un 50%. Creiem que no es pot fer pagar
el 50% d’un ensenyament públic encara que no sigui obligatori. Està clar que per CiU i el PP l’ensenyament no
és una prioritat. Un bon ensenyament a l’abast de tothom ha de ser prioritari i es podrien suplir les deﬁciències
de la Generalitat ajustant altres serveis. En la mateixa línia, l’equip de govern va intentar apujar les taxes de les
activitats esportives un 40%. Per sort, no es van aprovar. Per acabar, donem el nostre suport a l’amenaçada Aula
de Música i a les AMPA que volen gestionar els menjadors escolars.

1 € per recepta a Catalunya més el que disposin a Madrid i ara, en l’àmbit local,
afegim una apujada antisocial a la taxa de la llar d’infants. Això diu molt dels que ens
governen, des de la Generalitat, el govern central i el nostre poble: un club d’elit on els mileuristes i els que
no tenen feina no tenen cabuda ni consideració. La societat extorsionadora que coexisteix a la Generalitat
(CIU-PP) s’ha estès a Caldes i amb l’abstenció del PSC carregaran a moltes famílies amb un increment en la
matrícula de la llar pública del 19%, i del servei des d’un 29% ﬁns a un 68%, depenent de si s’utilitza el menjador i si es queden a la llar de 5 a 6. Aquestes taxes, que possiblement alguns pares no puguin pagar, faran que
s’autoexcloguin i sobrin places, raó per la qual no van deixar prosperar la nostra proposta de taxa social que
avançàvem a l’anterior BIM (elcalidoscopicaldenc.blogspot.com).

Ja fa un any del canvi de govern a Caldes. Si mirem la feina feta pel govern de CIU i PSC, ens
adonem que tot l’esforç l’han destinat a apujar taxes i impostos, tot el contrari del que anunciaven en el seu programa electoral. Poca cosa més han dut a terme. Al nostre entendre no tenen
una idea global de poble i això els duu a anar tapant forats de forma immediata sense una visió de futur clara.
D’altra banda, fem balanç de la feina feta per Esquerra durant aquest darrer any. Ha estat aquest un any
d’aprenentatge, de treballar fort tot i tenir només una regidora, de demostrar que les coses es poden fer d’una
manera diferent, que hi ha una altra manera de fer política... Hem de ser constructius i cal explicar les coses
com són. De fet, això és el que hem anat fent aquest any i el que continuarem fent.
Bon estiu a tothom.

Com a portaveu del Grup Municipal del Partit Popular, el primer de tot que m’agradaria aclarir és
l’apujada del rebut de la llar d’infants. No estic satisfeta amb la votació però era l’única sortida que
ens deixaven els convergents, ja que se’ns amenaçava amb tancar-la. I això sí que no es pot permetre,
que Caldes es quedi sense llar. L’origen del problema ja ve des dels pressupostos quan CIU-PSC no van voler
preveure una retallada per part de la Generalitat en la subvenció per alumne/a i no van destinar diners per a
les necessitats més socials. Ja hem manifestat més d’una vegada la poca sensibilitat social que té l’Alcalde i els
seus regidors. Cada vegada més ens deixen clar que no tenen cap il·lusió per Caldes i que no els importen els
problemes econòmics de la gent. Però ells sempre estan treballant...

Els preus de la Llar d’infants s’havien d’apujar i actualitzar-los després de cinc anys de mantenir-se.
Comparteixo la mesura però amb aquesta situació econòmica i les subvencions, que s’han anat reduint per part de la Generalitat any rere any, de 1.800 € per curs a 1.600, 1.300 i 875 per al següent
curs, l’Ajuntament no ha tingut més remei que apujar els preus. Aquest regidor no ha votat a favor de l’apujada
plantejada a 145 € per mes ja que veia més just que es repartís l’increment a cada família segons els ingressos
a partir de l’únic document legalitzat i ﬁable que és la declaració de renda. Així se li aplicaria l’augment proporcionalment. És a dir, apujar més a qui més ingressa, afavorint així les rendes més baixes. Aquest ha estat
l’únic criteri pel qual no es va donar el vot favorable. Que ningú no hi vegi un enfrontament dins de l’equip de
govern; si algú ho fa, s’equivoca.

