AGENDA
Del 15 de març al 15 de abril

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
De l’1 de febrer al 31 de març: Clavegueram (4t trimestre 2012)
De l’1 de març al 30 d’abril.
- IVTM (anual 2013)
- Recollida d’escombraries (1r semestre)
- Mercat setmanal (1r semestre)
- Clavegueram (1r trimestre 2013)
10è. CONCURS JOAQUIM CARBÓ DE
MICROLITERATURA
- Per a 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.
- Els textos són de tema lliure, però han de contenir el mot clau per a l’edició d’aquest any que
és “62” o “seixanta dos”.
-Tres categories: infantil (de 9 a 12 anys), juvenil
(de 13 a 17 anys) i adults (a partir de 18 anys).
- Premis: 8 premis per a la categoria infantil -lots
llibres per valor de 100 € (4 primers premis) i
de 75 € (4 accèssits). 2 premis per a la categoria
juvenil -lots llibres per valor de 120 €.. I 2 premis per a la categoria d’adults -250 € per al millor text i 200 € per al millor text d’àmbit local.
- Les obres s’han d’enviar, abans de l’11
d’abril, a la Biblioteca Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia, c. Llibertat, 6.-17455 Caldes de
Malavella, o per correu electrònic a biblioteca@caldesdemalavella.cat.
Per a més informació: http://www.bibgirona.cat/
biblioteca/caldes-de-malavella.

INSCRIPCIONS AL VIATGE A LA
SELVA NEGRA (ALEMANYA)
L’Esplai de “La Caixa” de Caldes de Malavella
recorda que queden poques places pel viatge a
la Selva Negra de l’1 al 7 de maig.

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.
ELABORA’T PER A LA RECERCA DE
FEINA!
Oferta formativa primer semestre 2013:
Inscripcions, del 6 al 22 de març.
Iniciació a l’ofimàtica (3h)
Introducció al sistema operatiu i Word.
Dilluns 8 d’abril i 15 d’abril. De 10 a 2/4 de 12
o bé de 2/4 de 12 a 1.
Dilluns 22 i 29 d’abril. De 10 a 2/4 de 12 o bé
de 2/4 de 12 a 1.
Lloc: Biblioteca municipal.
Iniciació a Internet i correu electrònic (3h)
Internet i correu electrònic.
Dilluns 6 i 13 de maig. De 10 a 2/4 de 12 o bé
de 2/4 de 12 a 1.
Dilluns 20 i 27 de maig. De 10 a 2/4 de 12 o bé
de 2/4 de 12 a 1.
Lloc: Biblioteca municipal.
Comunicació 2.0: Eines base de la
comunicació i Xarxes socials (12h)
Dilluns i dijous, de 2/4 de 7 a 2/4 de 9.
Inici el 3 de juny, a l’Aula del Pavelló. Cal dur el
portàtil.
Curs d’anglès nivell mitjà conversa (30h)
Dimarts i dimecres de 8 a 2/4 de 10 de la nit
Inici el 2 d’abril, a l’Aula del Pavelló .
Formació en manipulador d’aliments
Divendres 26 d’abril. De 6 a 9, a l’Aula del Pavelló
Oferta formativa segon semestre 2013:
Període d’inscripcions: del 28 d’agost
al 10 de setembre
Curs d’Anglès: atenció al públic (30h), Formació en manipulador d’aliments, Curs d’informàtica nivell avançat (30h), Curs de Joomla inical
(30h) . Se n’informarà en programes a part.

TALLER LITERARI AUTOBIOGRÀFIC
Taller que pretén crear un espai per a la reflexió sobre la pròpia identitat. De nivell bàsic
d’aproximació a l’escriptura, a l’autoanàlisi i a la
reflexió. Impartit per Lluïsa Cercas, llicenciada
en filosofia i Pedagogia. Formadora ocupacional
i Coach. Els dimecres 3, 10, 17 i 24 d’abril, de
2/4 de 8 a 2/4 de 10, a l’annex de la Casa Rosa.
Preu: 50€. Inscripcions, al correu electrònic
xarxadedones@hotmail.com. Pagament per ingrés al nº de compte de la Caixa 2100 8181 71
2300044063 (cal especificar nom i cognoms).
Ho organitza la Xarxa de Dones de Caldes amb
el suport de l’Ajuntament.

SETMANA JOVE PER SETMANA SANTA
Tallers i activitats a l’Espai Jove “Ca la Romana”
Inscripcions i més informació a: http://www.espaijove.caldesdemalavella.cat

TAULA DE JOVES
Espai de participació juvenil
Els dimecres, a les 6 a l’Espai Jove “Ca la Romana”.

REUNIÓ DELS AFECTATS PER LA
HIPOTECA DE CALDES
Cada dimarts, a les 7 de la tarda, a la sala de
plens de la Casa Rosa

Per a més informació i inscripcions:
Servei d’Orientació Laboral de Caldes de Malavella. solc@caldesdemalavella.cat / wwww.
espaijove.caldesdemalavella.cat / Ca la Romana
(972480266) / Oficina de Turisme (972480103).

DISSABTE, 16 DE MARÇ
L’HORA DEL CONTE
“Contes de granotes”, a càrrec de la Companyia Minúscula. A les 12, a la Biblioteca Municipal Francesc
Ferrer i Guàrdia.
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Pre – mini bàsquet mixt, a 3/4 d’11: EEM Caldes –
CB Farners
CLUB PATÍ CALDES
A les 5, Prebenjamí iniciació A: CP Caldes- SHUM
Grupo maestre
A les 6, alevins: CP Caldes - CH Palafrugell
UNIÓ ESPORTIVA AIGÜES BONES
A les 6: Aigües Bones – Veterans Arbúcies
DIUMENGE, 17 DE MARÇ
2a FIRA DE LA TERRA - 5è SANT ANTONI
I MERCAT DEL VI I EL FORMATGE

serveis entre les dues pinedes.
A 2/4 de 4: Sorteig de la campanya de
Carnaval 2013 de l’Associació de comerç i
serveis de Caldes. Parc de la Sardana.
De 4 a 5: 3r Canicaldes: desfilada-concurs
caní. Parc de la Sardana.
A les 5: Xocolatada popular. Preu: 2€ .
Parc de la Sardana.
De 2/4 de 6 a 2/4 de 7: Exhibició d’agility
dels gossos del Club Caní la Selva. Parc de la
Sardana.
A 2/4 de 7: Entrega de premis del 3r
Canicaldes: gimcana canina, concurs de dibuix i desfilada-concurs caní. Parc de la Sardana.
Ho organitza l’Oficina de Turisme de Caldes de
Malavella, Uetus Veterinaris, Centre Eqüestre Malavella, Associació de comerç i serveis de Caldes amb
la col·laboració dels restaurants de Caldes, entitats
i particulars. Se’n repartiran programes a part.
CINEMA FAMILIAR
“¡Rompe Ralph!”. A les 5, al Teatre-cinema
municipal. Preu: 5 €. Ho organitza l’Ajuntament
de Caldes de Malavella.

Raids, a més de formar part del Campionat
de Catalunya Universitari de Raids d’Aventura
2013. Obert a tothom (hi haurà categoria elit i
categoria iniciació). Més informació: http://aventuraxp.blogspot.com.es / limitzeroraid@gmail.
com. Organitzat per LÍMIT ZERO amb el suport
del Club Excursionista Caldes, l’Ajuntament de
Caldes de Malavella, la UDG i Guías & Club de
montaña.
ESPORTS
CLUB PATÍ CALDES
A les 4, Prebenjamí iniciació B: CP Caldes- CH Palafrugell
A les 6, Prebenjami: CP Caldes – GEIEG
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Cadet, a les 4: UE Caldes – Cassà UD B
Benjamí B, a les 11: UE Caldes – CEF Vidrerenca
Benjamí C, a les 11: UE Caldes – CEF Vidrerenca B
Prebenjamí A, a les 10: UE Caldes - CEF Vidrerenca
Prebenjamí B, a les 10: UE Caldes - D Palafolls B
DIUMENGE, 24 DE MARÇ
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.
EXCURSIÓ
Als Àngels des de Celrà. Una de les múltiples vies
per pujar al santuari. Organitzada pel Club Excursionista Caldes.

De 10 a 2: Fira-Mercat. Plaça de l’Ajuntament
De 10 a 2: Mercat del vi i el formatge i altres productes d’artesania. Plaça de l’Ajuntament nou, C. Vall·llobera, Plaça Cruïlles, Plaça del
Bar de la Casa Rosa
De 10 a 2: Estand del Projecte Selvia, alimentació ecològica de la Selva. Plaça Cruïlles.
De 10 a 2: Tallers per als menuts. Parc de
la Sardana.
De 10 a 6: Estands d’entitats, fundacions
i protectores d’animals. Parc de la Sardana.
Menú de la terra: Els restaurants de l’Associació de comerç i serveis de Caldes de Malavella
han elaborat uns menús especials per aquest dia.
Podeu consultar els menús dels restaurants col·
laboradors a: www.caldescomercial.com
PROGRAMACIÓ:
A les 8: Concentració de cavalls i genets.
Final Rambla Rufí (espai firal)
De 9 a 12: Entrega de dorsals per al 3r Canicaldes: gimcana canina i desfilada-concurs caní.
Per a més informació i inscripcions: www.canicaldes.
com. Les inscripcions finalitzaran el 10 de març. Parc
de la Sardana.
De 2/4 de 10 a 2/4 d’11: Exhibició de gossos de rescat de muntanya del Grup Caní de
Recerca del cos de Bombers de la Generalitat de
Catalunya. Parc de la Sardana.
A les 11: Visita turística guiada. Preu: 3€.
Punt de sortida. Oficina de Turisme.
A les 11: Sortida de carrosses i cavalls.
Final Rambla Rufí (espai firal). Un cop finalitzada la
rua, demostració de cavalls al Final de la Rambla Rufí.
A 2/4 de 12: Tradicional benedicció dels
animals. Davant de l’Església parroquial.
A les 12: 3r Canicaldes: Gimcana canina. Inici
del recorregut: Parc de la Sardana.
De 2 a 3: Dinar popular Canicaldes. Per a
més informació sobre el menú i els restaurants caldencs col·laboradors: www.canicaldes.com. Zona de

ESPORTS
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Infantil femení: CV Joves Caldes – CVB Barça Pro

ESPORTS
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Sènior femení: CV Joves Caldes - CV Gavà B
Juvenil i cadet femení: CV Joves Caldes – Sant Cugat
vermell
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Sènior, a 2/4 de 12: UE Caldes – Quart UE
CE CALDES
Sènior femení, a 2/4 d’11: CE Caldes – CB Blanes
DIMECRES 20 DE MARÇ
TAULA DE JOVES
Espai de participació juvenil. Els dimecres, a les 6 a
l’Espai Jove “Ca la Romana”.
DIJOUS 21 I DIVENDRES 22 DE MARÇ
AUDICIONS DE L’AULA DE MÚSICA
Els alumnes de l’Aula de Música interpretaran
diferents peces musicals. A 2/4 de 7, al Teatrecinema municipal. Les organitza l’Aula de Música
i l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
DISSABTE 23 I DIUMENGE 24 DE MARÇ
PARTICIPACIÓ A LA FIRA “EXPO LLEIDA 2013”
El Club Ferroviari de Caldes de Malavella participarà a la fira de “Expo Lleida 2013” amb els
mòduls de maqueta ferroviària a escala HO, juntament amb La Federació Catalana d’Amics del
Ferrocarril.
DISSABTE, 23 DE MARÇ
CURSA AVENTURA X-PERIENCE A
CALDES
Primera proba puntuable per el Campionat de

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Infantil, a 2/4 de 12: UE Caldes – Fund. Esp. Palamós C
DILLUNS, 25 DE MARÇ
PLE MUNICIPAL
A les 8, a la sala de sessions, a la Casa Rosa
DEL DILLUNS 25 AL DIMECRES 27 DE
MARÇ
ACAMPADA DE SETMANA SANTA
Organitzada pel Centre d’Esplai Sant Esteve
DIMECRES 27 DE MARÇ
TAULA DE JOVES
Espai de participació juvenil. Els dimecres, a les 6 a
l’Espai Jove “Ca la Romana”.
DEL 28 DE MARÇ A L’1 D’ABRIL
EXPOSICIÓ D’IKEBANA, BONSAI, CERÀMICA I ORNAMENTACIÓ FLORAL
D’11 a 1 i de 5 a 8, al Casino Municipal de Caldes
de Malavella. Inauguració el dia 28 de març, a les 5
de la tarda. Organitzada per l’Associació d’Ikebana
“Ikald” amb el suport de l’Ajuntament de Caldes
de Malavella.
DIJOUS, 28 DE MARÇ
A les 8, a la sala Annexa de la Casa Rosa: “Projecte
Selvia, alimentació ecològica local per la conservació
de la biodiversitat”. A càrrec de la Fundació Emys
DIUMENGE, 31 DE MARÇ
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.
DIMECRES 3 D’ABRIL
TAULA DE JOVES

Espai de participació juvenil. Els dimecres, a les 6 a
l’Espai Jove “Ca la Romana”.
DISSABTE, 6 D’ABRIL
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Mini bàsquet femení, a 2/4 d’1: EEM Caldes – Bàsquet
l’Escala
Aleví 1: EEM Caldes – Premià de Dalt vermell
Aleví 2: EEM Caldes – Sinera
CLUB PATÍ CALDES
A les 4, Prebenjami iniciació B: CP Caldes- Girona CH A
A les 5, Prebenjamí iniciació A: CP Caldes- CP Jonquerenc
A les 6, Prebenjami: CP Caldes- Blanes HC
A les 7, alevins: CP Caldes - CH Lloret
UNIÓ ESPORTIVA AIGÜES BONES
A les 6: Aigües Bones - Magreb Guíxols
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Juvenil, a 2/4 d’1: UE Caldes – Sant Gregori AE B
Aleví, a les 11: UE Caldes – Corcà CF A
Benjamí A, a les 11: UE Caldes - Riudarenes 2005 CE A
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CE CALDES
Cadet masculí, a 3/4 d’11: CE Caldes – FD Cassanenc B
Pre-infantil femení, a 3/4 d’11: CE Caldes – CB Adepaf
DIUMENGE, 7 D’ABRIL
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.

Amb el patrocini de:

ESPORTS
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Juvenil i cadet femení: CV Joves Caldes – Volei Rubí
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Sènior, a 2/4 de 12: UE Caldes – Fornells UE
DIMECRES 10 D’ABRIL
TAULA DE JOVES
Espai de participació juvenil. Els dimecres, a les 6 a
l’Espai Jove “Ca la Romana”.
DISSABTE, 13 D’ABRIL
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Pre - mini bàsquet mixt, a 3/4 d’11: EEM Caldes –
Pare Coll
Mini bàsquet masculía 2/4 d’1: EEM Caldes – BC
Fontajau
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Cadet, a les 4: UE Caldes – Fundació Esportiva Palamós C
Infantil, a 2/4 de 12: UE Caldes – Escola de Futbol
Vidrerenca B C
CE CALDES
Sènior masculí, a 2/4 de 6: CE Caldes - CB Roses
DIUMENGE, 14 D’ABRIL
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.
CINEMA FAMILIAR
Pel·lícula sense determinar. A les 5, al Teatre-cinema
municipal. Preu: 5 €. Organitzat per l’Ajuntament
de Caldes de Malavella.
ESPORTS
CE CALDES
Cadet femení, a les 12: CE Caldes - B Lloret

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 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 (CAP Cassà) 972 46 38 82
AMBULÀNCIES 972 41 00 10 / 061
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 972 47 04 04
C.Vall·llobera, 4. 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 107.9 972 47 13 09. Casa Rosa.
BIBLIOTECA MUNICIPAL 972 47 23 50
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 972472009. Casa Rosa.
Els dimarts, de 9 a 2. Fora d’aquest horari, és possible l’atenció de
les següents maneres:
Atenció presencial a l’oficina central del Passeig Sant Salvador,
núm. 19, de Santa Coloma de Farners
Atenció telefònica al telèfon 902 010 027
Atenció telemàtica a la Carpeta Ciutadana (www.selvacarpeta.cat)
Per qualsevol dubte o informació, podeu trucar també a
l’Ajuntament de Caldes (972 47 00 05).
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 C.Vall·llobera, s/n

www.caldesdemalavella.cat

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 Per a més informació: www.cofgi.cat
• 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 localitzada de
24 hores al tel. 972 47 00 96, de dilluns a 1/4 de10 fins diumenge a la
1 del migdia.
• 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). Diumenges: d’11 a 1.
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
RENFE 902 24 02 02
SARFA 902 30 20 25
TEISA 972 20 02 75
TAXI 972 47 09 37 / 606 390 599

Acció de govern i notícies de Caldes
L’AJUNTAMENT FA LA PETICIÓ DE
SUBVENCIONS DINS DEL PUOSC
L’equip de govern ha realitzat a la Generalitat la sol·
licitud de subvencions dins del PUOSC (Pla Únic
d’Obres i Serveis). Les obres considerades com a preferents i que s’han inclòs en el llistat són les següents:
- Urbanització de la carretera de Llagostera des del
tram que va des del CAP Caldes fins passada la font
del Càntir. El projecte contempla que hi hagi voreres
a cantó i cantó de carretera, la instal·lació de fanals i
una rotonda a l’alçada de la Font del Càntir.
- Substitució del col·lector d’aigües de la riera de
Santa Maria en el tram urbà. La canalització de l’aigua
d’aquesta riera és una obra que s’ha deteriorat amb
el pas del temps i que deixa en alguns trams l’aigua
estancada, amb els problemes de salubritat que això
comporta.
- Asfaltatge d’un tram del camí que va des d’Aigües
Bones fins a Can Carbonell. És tracta del primer tram,
d’uns 900 metres, d’aquesta via que uneix els dos veïnats de Caldes.
- Reforma i adequació de les zones de Cal Ferrer de
la Plaça pendents encara de rehabilitar.
NOUS CURSOS DINS DE L’ELABORA’T
L’Ajuntament ha programat un nou cicle de cursos
dins el programa Elabora’t amb l’objectiu de donar
recursos per a les persones que volen trobar feina
o bé que volen adquirir coneixements. Els cursos del
primer semestre són variats: Iniciació a l’ofimàtica, Iniciació a Internet i correu electrònic,
Comunicació 2.0: Eines base de la comunicació i Xarxes socials, Curs d’anglès nivell mitjà conversa i Formació en manipulador d’aliments. Pel que fa al segon
semestre, es preveuen fer els següents cursos: Anglès,
Formació en manipulador d’aliments, Curs d’informàtica nivell avançat i Curs de Joomla inical. Consulteu
els cursos a l’agenda d’aquest BIM o bé consulteu els
programes que es repartiran a les bústies. Per a més
informació i inscripcions: Servei d’Orientació Laboral
de Caldes de Malavella (solc@caldesdemalavella.cat) /
wwww.espaijove.caldesdemalavella.cat / Ca la Romana (972480266) / Oficina de Turisme (972480103).
S’INSTAL·LEN DUES PILONES DE SEGURETAT EN EL CAMÍ DE LA DEPURADORA
EN EL SEU PAS PER LA RIERA MALAVELLA
L’Ajuntament ha instal·lat dues pilones de seguretat
en el camí que du a la depuradora, a l’alçada de la
riera de Malavella. Prèviament també es van retirar
restes de ferros que suposaven perill de fer-s’hi mal. El
pas elevat per sobre de la riera representava un perill
per als automòbils que anaven en sentit Caldes i la
col·locació de les pilones farà que aquest punt sigui
més segur.

L’ESCOLA LA BENAULA JA DISPOSA
DE BIDELL
L’Escola Benaula ja disposa des del febrer de bidell,
que realitzarà feines de manteniment i d’organització
interna. La contractació d’un bidell es va contemplar
dins dels pressupostos d’enguany vistes les necessitats
que el centre escolar tenia d’aquesta figura, que farà
tasques que fins ara havia d’assumir el professorat o
personal extern.
NOUS ARRANJAMENTS DE CAMINS
l’Ajuntament continua amb el pla per arranjar diversos camins veïnals del nostre extens terme municipal.
A començaments d’any es va repartir grava en el camí
que va de Can Solà Gros I fins a Franciac aproximadament en el tram que hi ha entre Can Català i Can
Massic. Properament es preveu fer una actuació al veïnat de Baix, a prop de Sant Sebastià.

EL PLA INFONEU, AL FINAL NO S’APLICA
Davant l’activació del Pla Infoneu per part de la Generalitat els dies 22 i 23 de febrer, l’Ajuntament va mobilitzar tots els recursos necessaris per fer front als
contratemps que hauria pogut suposar una nevada de
consideració. Es disposava de sal, alternadors elèctrics,
maquinària, instal·lacions... així com el personal necessari per fer front a una possible situació d’emergència.
Tot estava a punt però aquest cop no va caldre passar
a l’acció ja que tant sols van caure dues petites nevades el dissabte 23 al matí i el dilluns següent a la tarda.
EL CONSORCI DE VILES TERMALS DE
CATALUNYA ES REUNEIX A BENIFALLET
El dimecres 27 de febrer passat, l’Alcalde Salvador Balliu, i la regidora de Turisme, Mercè Rossell, van assistir
a la reunió del Consorci de Viles Termals de Catalunya
que es va celebrar a Benifallet (Baix Ebre). Aquestes
trobades es fan regularment perquè les diferents viles
termals catalanes puguin compartir experiències, treballar juntes i defensar interessos comuns de cara a
promoure el turisme lligat al termalisme.

LA FIRA DE LA TERRA I EL MERCAT
DE SANT ANTONI CREIXEN
Enguany s’han ampliat les activitats de la Fira de la
Terra i del Mercat de Sant Antoni, de manera que
s’allarguen durant tot el dia. El proper diumenge
17 de març podreu gaudir de la Fira – Mercat de
diumenges i del Mercat del vi i el formatge i altres
productes d’artesania. L’espai es complementarà
amb un estand del Projecte Selvia sobre alimentació
ecològica de la Selva, tallers per als menuts i estands
d’entitats, fundacions i protectores d’animals.
En quan a activitats, es farà la passejada de carrosses i cavalls, la benedicció d’animals, una exhibició
de gossos de rescat de muntanya i es celebrarà el 3r
Canicaldes, un concurs amb tres vessants: una gimcana canina, una desfilada canina i un concurs de dibuix. Una última activitat programada al voltant dels
gossos és l’exhibició d’agility.
Per la seva banda, l’Associació de comerç i serveis
Caldes aprofitarà per fer el sorteig de la campanya
de Carnaval 2013.
Pel que fa al menjar, els restaurants de l’Associació
de comerç i serveis de Caldes de Malavella elaboraran un “menú de la terra” (els podeu consultar a
www.caldescomercial.com) i es podrà optar també
per un dinar popular in situ amb la col·laboració de
diversos restaurants caldencs. També es servirà una
xocolatada popular. Per a més informació, consulteu
l’agenda d’aquest número del BIM o bé els programes que es repartiran a part.

LA FESTA DE LA MALAVELLA S’AMPLIA A TRES DIES I COMPTARÀ AMB
LA PRESÈNCIA DE PILAR RAHOLA:
AQUEST ANY LA FEM GROSSA!
L’àrea de Turisme de l’Ajuntament de Caldes de Malavella en col·laboració amb la comissió de la Festa de
la Malavella estan preparant un complet programa
d’activitats de tres dies (del 26 al 28 d’abril) amb
l’objectiu de promoure la llegenda de la Malavella i
l’ocultisme així com donar a conèixer el patrimoni
històric caldenc i reforçar la identificació dels caldencs amb el seu muncipi, la seva història i les seves
tradicions.
La programació inclou els actes consolidats del dissabte a la tarda, vespre i nit, com el ball de l’Hereu Riera,
la representació en dansa de la llegenda de la Malavella (amb més d’un centenar de participants), una
cercavila de gegants i disfresses, un sopar medieval de
graelles i calders, un mercat nocturn esotèric i el ball
de bruixes i bruixots.
Enguany però els actes comencen el divendres amb
el pregó de la Malavella de l’Any, que en aquesta edició serà la periodista Pilar Rahola, el nomenament de
les tres Malavelles d’honor caldenques i una actuació
amb danses medievals. La programació del dissabte

s’ampliarà amb activitats també al matí, com un taller
d’ungüents i herbes remeieres, una gimcana-akelarre
infantil i el lliurament dels premis dels concursos “La
Malavella va a l’escola”. Pel diumenge es programa la
pujada a Sant Maurici amb la gegantona La Malavella,
on hi haurà una explicació històrica i un esmorzar
popular. I durant tot el cap de setmana, els restaurants de l’Associació de Comerç oferiran la Ruta de
la Bruixeta. En definitiva, un cap de setmana màgic envoltat de la llegenda de la Malavella. Estigueu a l’aguait
de la programació de la Festa de la Malavella en la
propera edició del BIM i en els programes que es
repartiran a part.

BON AMBIENT EN EL CARNESTOLTES
Un any més, Caldes ha celebrat el Carnestoltes amb
diverses comparses i amb moltes disfresses. Com a
novetat, enguany la rua es va acabar a la Font de la
Vaca on els menuts i els pares van gaudir d’un espectacle infantil i d’una xocolatada.

L’OFICINA DE RECAPTACIÓ FUNCIONA AMB NORMALITAT AMB ELS NOUS
HORARIS
El Servei de Gestió Tributària i Cadastral del Consell
Comarcal de la Selva, situat al primer pis de la Casa
Rosa està funcionant amb el nou horari (dimarts, de
9 a 2), amb tota normalitat i sense cap incidència. Us
recordem que si heu de lliurar documentació o fer
alguna gestió i no hi podeu anar aquest dia podeu
adreçar-vos a:
− Atenció presencial a l’oficina central del Passeig
Sant Salvador, núm. 19, de Santa Coloma de Farners
− Atenció telefònica al telèfon 902 010 027
− Atenció telemàtica a la Carpeta Ciutadana (www.
selvacarpeta.cat)
− Ajuntament de Caldes (972 47 00 05), on us atendran sobre qualsevol dubte que tingueu.
ES REDUEIX 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 42 gossos abandonats, 6 menys

Els partits opinen
que durant l’any passat. Aquesta tendència també es
dóna en l’àmbit comarcal, ja que hi ha hagut un descens de 14% respecte el nombre de gossos recollits
l’any 2011.
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. Si durant el 2012 s’han
abandonat un total de 644 gossos a la comarca de
La Selva, també cal destacar que 447 han trobat una
nova llar gràcies a les adopcions. 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 mostrem dues fotos d’un dels últims gossos
abandonats que s’han recollit a Caldes (24/12/2012)
i que es poden adoptar: Es diu Belkan, és de raça
samoiede, mascle i té 3 anys.

VISITA GUIADA AL CASTELL DE MALAVELLA, XERRADA SOBRE ELS CAVALLERS DE BEDÓS I LA SEVA RELACIÓ
AMB CALDES I VISITA A L’EXPOSICIÓ
SOBRE EL CAMP DELS NINOTS
El divendres 23 de febrer es va celebrar una completa matinal històrico-cultural sobre el ric patrimoni de
què disposa Caldes. El matí va començar amb una visita
al castell de Malavella i a l’antiga capella adjunta acompanyada d’una explicació històrica per part del Centre
d’Estudis Selvatans dels dos edificis, que varen tenir el
seu auge al voltant del segle XIII. També es va aprofitar
per fer una visita a la posterior ermita de Sant Maurici
(s.XIX).
Posteriorment es va fer a la Biblioteca municipal la presentació d’un estudi publicat en el número 24 de la revista Quaderns de la Selva que parla sobre els cavallers
de Bedós i les seves possessions (entre les quals, el castell de Malavella) a Caldes, Calonge, Sils i Vidreres. Hi van
intervenir el President del Centre d’Estudis Selvatans,
Joan Llinàs i els autors del treball: Esther Loaisa, Joan
Molla i Josep Formiga.
En acabat, la sessió es va cloure amb una visita guiada a
l’exposició paleontològica sobre el jaciment del Camp
dels Ninots a càrrec de Gerard Campeny, codirector de
les excavacions del Camp dels Ninots.
Els actes van ser organitzats per l’Ajuntament de Caldes
de Malavella i l’Ajuntament de Caldes de Malavella arran
d’un conveni de col·laboració signat l’any passat per les
dues parts. Per altra banda, es va comptar amb el suport
de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució
Social (IPHES), del Centre de Recerques Arqueològiques i d’ADK Sant Maurici.

L’equip de govern de Caldes està treballant juntament amb Foment per tal d’establir el recorregut
provisional de l’accés al nostre municipi a causa de les obres de desdoblament de l’N-II. La nostra
intenció seria que els trams provisionals que es construiran en els pròxims dies provoquin les mínimes molèsties al caldencs. Un cop més, des de CiU volem denunciar la falta de responsabilitat i compromís
per part dels grups de l’oposició. El nostre equip de govern treballa amb il·lusió per Caldes, tot i la dura crisi
que ens afecta. Hauria de ser motiu de vergonya el fet de criticar i no arremangar-se pel nostre municipi. Al cap
i a la fi, els vilatans de Caldes varen votar i a cada partit li cal que aporti la seva part de responsabilitat. A molts
països en els quals ens emmirallem, l’oposició no és destructiva sinó constructiva.
Ens podeu seguir al Twitter: @CiUMalavella i al nostre web: www.ciu.cat/caldesdemalavella.

CALDES, SEU DELS PREMIS NACIONALS I ESTATALS DE L’ASSOCIACIÓ
PROFESSIONAL ESPANYOLA D’INFORMADORS DE PREMSA, RÀDIO, TELEVISIÓ I INTERNET (APEI – PRTVI)
El Balneari Vichy Catalán de Caldes va acollir a finals
de febrer els premis de l’Associació Professional
Espanyola d’Informadors (APEI-PRTVI) i la seva assemblea anual. Pel que fa als guardonats, es va premiar, en l’àmbit català, Televisió de Girona i la sèrie
Polseres vermelles i en l’espanyol, Canal + Golf i la
presentadora Nieves Herrero. En l’apartat de ràdio
es va premiar Carlos Rodríguez Braun (Onda Cero),
Jesús Sánchez Martos (RNE / Telemadrid) i Juan Pablo Colmenarejo (Cope), mentre que en premsa,
els guardonats varen ser Bieito Rubido, director de
l’ABC; Alberto Pozas, director d’Interviu i Eduardo
Martín de Pozuelo, periodista de La Vanguardia. En
l’apartat d’internet, es va lliurar un premi a El Corte
Inglés i en el de doblatge, a Alba Solà. En la categoria d’entranyables, es va reconèixer la feina del
periodista especialitzat en motor Valentín Requena i
l’actor Pepe Martín i Román Hereter.
L’Alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu i la
regidora de Turisme, Mercè Rossell, van fer la recepció de la 70 de professionals de l’APEI-PRTVI a Cal
Ferrer de la Plaça que, a part de l’assemblea anual
i el lliurament de premis, van visitar també altres
indrets de les comarques gironines com el castell de
Sant Ferran i el Museu Dalí de Figueres i el call i la
catedral de Girona. A la foto podeu veure l’Alcalde
recollint el guardó honorífic de l’APEI.

32a TROBADA DE DELEGATS DE DONANTS
DE SANG DE LA COMARCA DE LA SELVA
El dissabte 9 de març passat Caldes va acollir al Casino
la 32a Trobada de delegats de donants de sang de la
Comarca de La Selva
ESTAT DE L’AIGUA
Les últimes analítiques de febrer 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.

La gestió de la Llar d’infants torna a grinyolar. Ara fallen les beques. Ens assabentem que es transfereixen 2.150 € de la partida d’ajudes als usuaris de la llar a abastir material d’oficina dels centres
docents. Això és injust i des de la PIC ho denunciem. L’actitud de CIU-PSC i el poc coneixement del tema de
la regidora delegada solament farà minvar el creixement personal i cívic dels ciutadans. Cal una sensibilitat
diferent en aquests temes. Per tal de capgirar la situació, des de la PIC proposem: Flexibilitzar la convocatòria
de les beques amb dos períodes per poder presentar-ne la sol·licitud, a la primavera i a la tardor; fer una bona
campanya d’informació; que el superàvit de la partida de beques rebaixi la quota de la llar de l’any següent.; que
la regidora de l’equip de govern consulti l’opinió de la comunitat educativa amb suficient antelació.
Més, a www.picaldes.com

Durant el març passat es va aprovar per majoria el Text Refós del POUM, és a dir, el
projecte del futur Caldes que suposàvem definitiu. Ara, 10 mesos després, l’equip de
govern ens proposa una modificació sobre la ubicació de l’IES. No ho entenem. CIU
no va fer cap observació al respecte llavors i, a més, va votar-hi a favor. Els serveis tècnics han confeccionat una
comparativa en la qual, entre altres coses, s’indica que pels nous terrenys s’ha de pagar 70.000 € més respecte
els inicials. Esperem que no comporti reduir més les despeses socials.
És d’agrair la labor que fan les entitats a la rua de carnaval. No obstant, creiem que cobrar 2€ per vas de xocolata és excessiu (8€ per una família de 4 persones) en aquests temps que corren!
Recordem que la PAH de Caldes es reuneix a la sala de plens cada dimarts a les 7 del vespre. Més informació
a http://elcalidoscopicaldenc.blogspot.com

Vivim moments difícils, una crisi econòmica sumada a una crisi de valors i, en aquest entorn,
el discurs polític va canviant. Parlem de justícia social, de sensibilitat cap a aquells que més ens
necessiten i aquí les dones juguem un paper fonamental. Darrerament veiem companyes a
primera línia de les entitats, a la política… Dones valentes, treballadores, que diuen les coses pel seu nom. Però
que alhora no renuncien a la maternitat ni a la feminitat. Just quan celebrem el Dia de la dona treballadora,
hem de pensar en aquestes dones. Elles són una part important d’aquest canvi de discurs i potser la clau per
canviar la manera de fer les coses ara que tot sembla trontollar. Celebrem el Dia de la dona treballadora sabent
que encara hi ha molta feina a fer. No som iguals, però tampoc ho pretenem. I avui, més que mai, tot el nostre
suport a les dones silenciades, les heroïnes anònimes, que treballen aixecant famílies.

Se suposa que l’equip de govern està treballant per les propostes del proper Ple municipal, en el
qual una de les més importants serà aprovar el pressupost d’inversions. Esperem que entre tots es
decideixi invertir en les zones més necessitades i no on hi hagi algun interès especial. Per altra part,
haig de manifestar la meva decepció perquè, es faci el que es faci i amb el suport que es tingui, el que faci el PP
sempre és criticat i moltes vegades amb mala fe. És una pena que els partits de l’oposició estiguin carregats de
prejudicis i no siguin capaços de fer una política municipal com cal. “Caldes de Malavella en mans del PP”. Això
és el que es diu en una publicació. Doncs els diem que tant de bo fos així. Però si està en mans del PP i no
d’un altre partit, serà perquè som els únics que sabem treballar en conjunt per Caldes sense fer popularismes.

Sis millions d’aturats i els parlem fins a la sacietat de federalisme, d’independentisme, d’unionisme,
d’això i d’això altre sense adonar-nos de les ganes que els entra de no contenir-se i dir-nos el que
pensen de nosaltres. Centenars de milers de desnonats i els proposem remeis ineficaços quan el que
volen és la reforma de la llei hipotecària ara mateix! Amb caràcter retroactiu i que es paralitzin avui mateix
tots els processos. Els milers de milions que uns i altres ens han robat i ens estan robant, seria suficient per
cobrir els serveis de sanitat, ensenyament, assumptes socials, foment del treball, desnonaments, investigació,
llars d’infants, infraestructures etc. Greuge comparatiu: processen i empresonen una mare per robar un carro
de la compra en un centre comercial i el sr. Bárcenas ens mostra a tots el seu dit de xoriço. La nostra generació
de joves, preparats i capacitats van a altres països i més del 50% de la joventut està a l’atur...

