AGENDA

DIJOUS, 16 DE MAIG
CONFERÈNCIES SOBRE LA RIQUESA
DEL PATRIMONI CULTURAL DE
CALDES DE MALAVELLA – MAIG 2013
Per a més informació vegeu el requadre del
començament de l’agenda.

Del 15 de maig al 15 de juny

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
De l’1 de juny al 31 de juliol:
- IBI Urbana (anual 2013)
- IBI Rústica (anual 2013)
- IAE (anual 2013)
- Clavegueram (2n trimestre 2013)
De l’1 de maig al 30 de juny:
Quota de conservació del Llac del Cigne
(anual 2013)

AJUTS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT
Ajuts per a l’escolarització de nens/es de 0 a 3
anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desafavorides. Del 20 al 31 de maig. Bases
al web www.caldesdemalavella.cat. Peri
fer qualsevol consulta, adreceu-vos a Serveis socials de l’Ajuntament.

INFORMACIÓ CURS DE
COMUNICACIÓ 2.0
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 del vespre,
a l’Aula del Pavelló. Cal dur el portàtil. Inici, 3 de
juny. Per a més informació: Servei d’Orientació
Laboral de Caldes de Malavella solc@caldesdemalavella.cat / wwww.espaijove.caldesdemalavella.cat / Ca la Romana 972480266 /
Àrea de promoció econòmica 972 470005 (Ext 47).
BERENAR DEL SOCI DE LA CASA
ROSA
Berenar del soci gratuït en el polivalent. Se’n faran programes a part. Per recollir el tiquet s’ha
d’anar a la Casa Rosa els diumenges 2, 9 i 16 de
juny a la tarda.

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.
Novetat! Dinamitzacions amb activitats
infantils (ponis a la pineda cada primer i segon
diumenge de mes) i creació de l’espai de la parada caldenca, que permetrà a caldencs i caldenques vendre manualitats, productes de segona
mà i d’altres. Per a més informació i inscripcions,
adreceu-vos a l’Àrea de promoció econòmica a
l’Oficina de Turisme, a promocioeconomica@
caldesdemalavella.cat o bé al 972470005 (Ext 47).
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. Acabament a l’exposició del jaciment del Camp dels ninots que es pot visitar
lliurement.

DIVENDRES, 17 DE MAIG
MARATÓ DE DONACIÓ DE SANG
De 10 a 2 i de 4 a 2/4 de 10. Diada de donació de sang amenitzada amb diverses activitats com actuacions, sortejos i regals, servei
de guarderia, refrigeris especials, entre altres sorpreses. Organitzat per l’Ajuntament de Caldes de
Malavella, l’Associació de Donants de Sang, el Banc
de Sang i Teixits i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

BRIGADA JOVE
Xerrada Informativa: dimecres 22 de maig
a les 6 de la tarda, a Ca la Romana.
Inscripcions, del 27 de maig al 7 de juny. Enguany
es faran 2 grups. El primer realitzarà tasques de
l’1 al 31 de juliol i el segon, de l’1 al 30 d’agost.

DISSABTE, 18 DE MAIG
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Mini bàsquet masculí, a 2/4 d’1: EEM Caldes – CB
Palafolls
Mini bàsquet femení, a 2/4 d’1: EEM Caldes – Bisbal
Bàsquet
Voleibol aleví 1: EEM Caldes – CV Mataró C
Voleibol aleví 2: EEM Caldes – Premià de Dalt lila

SORTIDA A OLOT DE L’ESPLAI FUNDACIÓ “LA CAIXA”
Estem preparant una sortida a Olot pel 20 de
juny. Més informació, a L’Esplai.

ACTIVA LA MENT
Taller de 2 hores per finals de maig o primers de juny. Els interessats, passeu per l’Esplai - Fundació “La
Caixa”.
CONFERÈNCIES SOBRE LA RIQUESA DEL PATRIMONI CULTURAL DE CALDES
DE MALAVELLA – MAIG 2013
4 historiadors i arqueòlegs locals, amb el propòsit d’acostar el llegat històric de Caldes de Malavella al
públic en general, presenten 3 xerrades (40 min. aprox.) sobre el patrimoni caldenc:
Dijous 16 de maig: xerrada divulgativa sobre el jaciment del Camp dels Ninots. A càrrec
de Bruno Gómez i Gerard Campeny, historiadors i codirectors del Camp dels Ninots.
Dijous 23 de maig: “Els romans i les aigües termals a Caldes de Malavella”. A càrrec de
David Riba, historiador i arqueòleg.
Dijous 30 de maig: “Sancti Stephani de Caldes de Malavella, una església romànica
fora muralles. Orígens i reformes”. A càrrec d’Alfons Díaz, historiador i arqueòleg.
A les 8 del vespre, a la terrassa del Pub Senator (Cactus Cafè). Av. Catalunya, 31 – 17455 Caldes de
Malavella. Tastet de vi a l’acabament gentilesa de Pub Senator
Idea i coordinació: Alfons Díaz. Hi col·laboren l’Ajuntament de Caldes de Malavella, el Centre de Recerques Arqueològiques (CRA) i el Pub Senator.

DISSABTE 25 I DIUMENGE 26 DE MAIG
ESPORTS
CLUB DE GOLF CALDES DE MALAVELLA
Participació tan en individual com per equips en
la 3a prova del Rànquing i Interclubs de Pitch &
Putt de Catalunya 2013. En el camp Sant Cebrià
(Barcelona)
DISSABTE 25 DE MAIG
TROBADA DE DONES
Berenar i country. A les 6 de la tarda, al Casino.
L’organitza la Xarxa de Dones de Caldes amb el
suport de l’Ajuntament.
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Mini bàsquet femení, a 2/4 d’1: EEM Caldes – CB
Verges B
CE CALDES
Pre-infantil femení, a 3/4 d’11: CE Caldes – CE Palamós

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Juvenil, a 2/4 d’1: UE Caldes – Lloret CF C
UNIÓ ESPORTIVA AIGÜES BONES
A les 6: UE Aigües Bones - Veterans Ca l’Aguidó

J DE JOVE – ACTIVITATS DE LLEURE
I PARTICIPACIÓ JUVENIL
Inscripcions, del 3 al 14 de juny. L’activitat es
farà de l’1 al 31 de juliol

DIVENDRES, 24 DE MAIG
24A TROBADA DE CASALS DE
JUBILATS
Missa a 2/4 d’1 a l’Església de Platja d’Aro i, tot
seguit, dinar al restaurant La Terrassa.

DIUMENGE, 19 DE MAIG
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona. Acabament a l’exposició del jaciment del Camp dels
ninots que es pot visitar lliurement.
ESCALADA PER A LA MAINADA I
EXCURSIÓ AL CASTELL DE MONTGRÍ
Hi haurà opció matinal o de tot el dia. Organitzats
pel Club Excursionista de Caldes.
ESPORTS
CLUB PATINATGE ARTÍSTIC
2A CONVOCATÒRIA DE LA PROVA DE
“PRELIMINAR”, DE LA TERRITORIAL
DE GIRONA.
Al pavelló municipal. Horaris per determinar (matí
i tarda)
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Sènior femení: CV Joves Caldes – CVB Barça
Infantil femení: CV Joves Caldes – Volei Rubí B
DIJOUS, 23 DE MAIG
CONFERÈNCIES SOBRE LA RIQUESA
DEL PATRIMONI CULTURAL DE
CALDES DE MALAVELLA – MAIG 2013
Per a més informació vegeu el requadre del començament de l’agenda.

DIUMENGE, 26 DE MAIG
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona. Acabament a l’exposició del jaciment del Camp dels
ninots que es pot visitar lliurement.
V FESTIVAL D’HUMOR / TOCA RIURE 5
“LA MÀGIA DEL MAG LARI”
A Càrrec del Mag Lari. Al Teatre municipal, a les 6
de la tarda. Preu: 12 € anticipada i 15 € a taquilla.
“Un nou espectacle que no deixarà de
sorprendre i fer riure tan a grans com a
petits, amb elegància, ironia i presència
escènica, aparicions i desaparicions, participació del públic i grans il·lusions, tot
amanit amb un disseny de llums i una
música que no deixarà indiferent”.
Venda d’entrades el dia de la funció, des de dues
hores abans de la funció a les taquilles del Teatre
municipal. Venda d’entrades anticipades, a l’Oficina de Turisme, de dilluns a diumenge, de 10 a 2
i dissabtes, de 3 a 6. Podeu trucar al 972 48 01
03 i encarregar-les. Ho organitza l’Ajuntament de
Caldes de Malavella amb el suport de la Diputació
de Girona i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

JORNADA D’ORIENTACIÓ
Nocions d’orientació i interpretació de mapes.
Matinal pels volts de Caldes. Organitzada pel Club
Excursionista de Caldes.

Mini-bàsquet femení, a 3/4 d’11: EEM Caldes – CB
Sant Feliu
Voleibol aleví 1: EEM Caldes – Handbol Bordils
Voleibol aleví 2: EEM Caldes – Handbol Bordils

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
1a territorial, a 2/4 de 12: UE Caldes – Abadessenc, CE

CLUB PATÍ CALDES
Prebanjamins, a les 6: CP Caldes- CH Lloret

DILLUNS, 27 DE MAIG
PLE MUNICIPAL
A les 8, a la sala de sessions, a la Casa Rosa
DIJOUS, 30 DE MAIG
CONFERÈNCIES SOBRE LA RIQUESA
DEL PATRIMONI CULTURAL DE
CALDES DE MALAVELLA – MAIG 2013
Per a més informació vegeu el requadre del començament de l’agenda.
DIVENDRES, 31 DE MAIG
XERRADA: L’ALIMENTACIÓ
AFAVOREIX LA SALUT
A les 8, al Casino. A càrrec de Narcisa Pantrigo,
infermera del CAP de Caldes . Organitzada per la
Xarxa de Dones de Caldes de Malavella amb el suport de l’Ajuntament.
DISSABTE, 1 DE JUNY
HORA DEL CONTE
A les 12, a la Biblioteca municipal Francesc Ferrer
i Guàrdia. La princesa que volia ser pirata.
PRESENTACIÓ DEL CONTE INFANTIL
“EL GOL”
A la 1, a la Biblioteca municipal Francesc Ferrer i
Guàrdia. Presentació del conte “El gol” (Takatuka,
2012), escrit per Roser Rimbau i il·lustrat pel
caldenc Pep Rimbau.
ESPORTS
CE CALDES
Pre-infantil femení, a 2/4 d’1: CE Caldes – B Porqueres
CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamins, a les 6: CP Caldes- CP Jonquerenc
UNIÓ ESPORTIVA AIGÜES BONES
A les 6: UE Aigües Bones - Bar Moreda
DIUMENGE, 2 DE JUNY
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona. Acabament a l’exposició del jaciment del Camp dels
ninots que es pot visitar lliurement.
III CURSA D’ORIENTACIÓ
Inscripcions més econòmiques fins a quatre dies
abans de la cursa. Organitzada pel Club Excursionista de Caldes amb el suport de l’Ajuntament de
Caldes.
DIVENDRES, 7 DE JUNY
XERRADA: CRISI ENERGÈTICA I FINANCERA, “THE OIL CRASH”
A les 7, al Casino. A càrrec d’Antonio Turiel,
investigador de l’Institut de Ciències del Marc
(CSIC). L’organitza la Xarxa de Dones de Caldes
de Malavella amb el suport de l’Ajuntament.
DISSABTE, 8 DE JUNY
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL

UNIÓ ESPORTIVA AIGÜES BONES
A les 6: UE Aigües Bones - Veterans Lloret
DIUMENGE, 9 DE JUNY
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona. Acabament a l’exposició del jaciment del Camp dels
ninots que es pot visitar lliurement.
9a FIRA D’OPORTUNITATS
Mercat solidari i anticrisi on de productes de segona mà. A la pineda al costat de
l’Ajuntament, de 10 a 2. El preu de participació és
voluntari en forma d’un quilo/litre de productes de
primera necessitat (arròs, llet...) que es dipositarà
a la parada de Càritas el mateix dia de la Fira. Les
inscripcions són obligatòries, mitjançant instància
entregada de a l’Oficina de Turisme o bé a promocioeconomica@caldesdemalavella.cat. Per a més
informació: Àrea de promoció econòmica, Tel. 972
470005 (Ext 47). L’organitza l’Ajuntament de Caldes de Malavella; amb la col·laboració de Càritas.
Se’n repartiran programes a part.
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Amb el patrocini de:

DIMECRES, 12 DE JUNY
ESPORTS
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Juvenil i cadet femení: CV Joves Caldes – CVB Barça
DIJOUS, 13 DE JUNY
TEATRE LLEGIT
A les 5 de la tarda, a l’Esplai Fundació “La Caixa”.
Llegit pel grup de teatre de l’Esplai. L’obra a representar és “Allò que tal vegada esdevigué”, de Joan
Oliver.
DISSABTE, 15 DE JUNY
TALLER DE SABÓ. RECICLEM OLI I
APRENEM A FER SABÓ PER AL COS I
LA ROBA
A les 4 de la tarda, al Casino. A càrrec d’Assumpció Moreno. Preu 5 €, pagament el dia
del taller. Imprescindible fer la inscripció a través
del correu xarxadedones@hotamil.com. Termini
de les inscripcions: 10 de juny. L’organitza la Xarxa
de Dones de Caldes de Malavella amb el suport de
l’Ajuntament.
ESPORTS
CLUB PATÍ CALDES
Festa de cloenda de temporada i Torneig David
Cañón (se’n repartiran programes a part)
DIUMENGE, 16 DE JUNY
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona. Acabament a l’exposició del jaciment del Camp dels
ninots que es pot visitar lliurement.
DIUMENGE 16 DE JUNY
EXCURSIÓ
De Cadiretes a Tossa. Pensada com a matinal
familiar. Baixada fins a Tossa. Organitzada pel Club
Excursionista de Caldes.

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
DECLAREN MINEROMEDICINAL
L´AIGUA DEL POU DE REPSOL
La direcció general d’Energia i Mines de la Generalitat ha declarat mineromedicinal l’aigua calenta del
pou de l’explanada del butà. Aquest brollador serà el
primer del municipi que serà de titularitat municipal,
la qual cosa pot reportar beneficis econòmics per a
l’Ajuntament. L’Alcalde Salvador Balliu ja ha mantingut contactes amb el Conseller d’empresa Felip Puig
per estudiar el rendiment que el municipi podria
treure de l’aigua termal.
El consistori ha estudiat des de fa anys la possibilitat
legal de treure un profit econòmic d’aquest bé natural ja que totes les fonts fins ara eren de titularitat
privada i el municipi no en treia cap benefici. Aquest
nou brollador obre una nova via en aquest sentit
sense tancar la porta a les estudiades fins ara.
L’AJUNTAMENT SIGNA UN CONVENI AMB
TESAR PER 5 PLACES DE CENTRE DE DIA
L’Ajuntament de Caldes ha signat un conveni de col·
laboració amb Tesar, la residència de la tercera edat
del nostre municipi, a través del qual el centre posa
a disposició dels caldencs 5 places de centre de dia a
un preu avantatjós. El consistori concedirà una subvenció per a cada plaça amb la condició que l’usuari
estigui empadronat a Caldes. Per a més informació,
consulteu els Serveis socials d’atenció primària.

AJUTS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT
PER A L’ESCOLARITZACIÓ DE 0 A 3 ANYS
Seguint la línia d’ajuts que ja avançàvem en l’anterior
BIM, us recordem que del 20 al 31 de maig podeu
sol·licitar ajuts per a l’escolarització de nens/es de 0
a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desafavorides. Podeu llegir-ne les bases al web
www.caldesdemalavella.cat i fer-ne les consultes pertinents a Serveis socials de l’Ajuntament.

nat de Can Carbonell. La proposta de pressupost a
la baixa de l’empresa ha permès que amb la mateixa
partida prevista es pugui reasfaltar un tram del carrer de la Carena, també a Can Carbonell.
L’AJUNTAMENT CANVIA UNA
VIDRIERA DEL PAVELLÓ
El consistori ha canviat la vidriera del pavelló
municipal que està orientada cap a la via del tren.
D’aquesta manera l’equipament queda més insonoritzat i aïllat de la temperatura exteriors.

ARRANJAMENT DE CAMINS
Tal i com sol fer regularment, l’Ajuntament ha arranjat nous camins veïnals. En aquest cas s’ha actuat en
22 quilòmetres d’àrees com Santa Seclina, Franciac,
al camí de Vidreres, el de la depuradora i les Mateues.
ARRANJAMENT DE ZONES VERDES
La brigada de l’Ajuntament està netejant parcs i àrees verdes de Caldes ja que les pluges havien fet créixer les herbes i el sotabosc

APARCAMENT PER A CÀRITAS
L’Ajuntament ha habilitat una zona d’aparcament
reservada per a Càritas a la plaça de l’Ajuntament
(vell) just en el punt on hi havia els aparcaments dels
cotxes de la Policia Local. D’aquesta manera podran
realitzar la tasca de carregar i descarregar aliments
més fàcilment ja que tenen els magatzem a l’edifici
de l’antic consistori.

EL CONSISTORI ADJUDICA LA
MUSEÏTZACIÓ DE LES TERMES ROMANES
Quan es publiqui aquest BIM ja s’haurà adjudicat
l’última fase de les obres de les Termes Romanes,
que consistirà en la senyalització i en la instal·lació
d’unes passeres metàl·liques que permetran passejar i veure còmodament les diferents zones del monument sense el risc de trepitjar-lo i deteriorar-lo.
SIGNAT EL CONVENI PER SUBMINISTRAR
GAS ALS VEÏNS DE CAN SOLÀ GROS II
L’Ajuntament ha signat el conveni amb l’empresa
Gas natural que ha de permetre als veïns de Can
Solà Gros II poder gaudir del subministrament
d’aquesta font d’energia.

INSTAL·LACIÓ D’ALARMES A
L’AJUNTAMENT
El consistori té instal·lat des de fa uns dies un sistema d’alarmes contra incendis i robatoris que vetlla
per la seguretat de l’edifici.

ADJUDICAT L’ARRANJAMENT DELS
CARRER DE SOTA I DE LA CARENA, A
CAN CARBONELL
L’empresa Pavimentos Barcelona, SA ha estat l’adjudicatària de l’arranjament del carrer de Sota, al veï-

VISITA DEL CONSELLER SANTI VILA
El divendres 3 de maig el conseller de Territori i Sostenibilitat Santi Vila va visitar Caldes de Malavella per
tractar amb l’Alcalde Salvador Balliu diverses qüestions, entre les quals la situació de l’N-II.

BRIGADA JOVE
Durant aquest estiu, la Brigada jove s’amplia ja que
es contractaran 8 peons, 4 durant el juliol i 4 més
durant l’agost. Si en voleu formar part, la xerrada
informativa serà el dimecres 22 de maig a les 6 de
la tarda, a Ca la Romana. Les inscripcions s’obren
entre el el 27 de maig i el 7 de juny.
CANVI DE COMPANYIA ELÈCTRICA
El consistori ha canviat de companyia elèctrica.
Concretament, s’ha rescindit el contracte amb
Orus energia i s’ha contractat el servei de Fecsa Endesa a través d’un conveni que la Federació
de Municipis de Catalunya (a la qual està adherida
Caldes) té amb l’empresa de comunicació. Aquest
canvi suposarà un millor servei a un preu més favorable.
RECORDATORI DE LA NETEJA DE
PARCEL·LES
Els propietaris de parcel·les privades brutes, que
presenten vegetació descontrolada o altres condicionants que poden generar risc d’incendi i fins i
tot problemes sanitaris, tenen l’obligació de mantenir-les netes d’acord amb la legislació urbanística (Llei 3/2012, del 22 de febrer) i de prevenció
d’incendis (Decret 123/2005, de 14 de juny). Sense
necessitat que siguin requerits per l’Ajuntament,
els propietaris de terrenys han de dur a terme les
tasques de conservació corresponents per mantenir-los en bones condicions de seguretat, salubritat
i ornament públic.
La legislació contempla que cal mantenir les parcel·
les lliures de vegetació seca, amb l’arbrat i matollar suficientment aclarits i lliure de residus, tant
els vegetals provinents de les neteges com els que
es puguin acumular als terrenys. Un altre aspecte
important a controlar és que no hi hagi contacte
entre la vegetació i el cablejat aeri. En el cas que les
tasques de manteniment comportin la tala d’algun
arbre cal recordar que sempre s’ha de sol·licitar
llicència a l’Ajuntament.
El millor instrument per evitar qualsevol incident
és la prevenció; per això, l’incompliment d’aquesta
normativa pot comportar l’inici d’un expedient administratiu. Després de les darreres pluges i abans
de l’arribada de la calor de l’estiu, és important
revisar l’estat de les parcel·les.
IMPULS DE LA RECOLLIDA
SELECTIVA DE L’ORGÀNICA COMERCIAL
Amb l’objectiu de millorar el servei de recollida
comercial de la fracció orgànica, l’Ajuntament iniciarà una campanya informativa entre els establiments del municipi que generin aquesta fracció:
comerços, hostaleria, bars, restaurants, menjadors
comunitaris, etc. La campanya inclourà la visita als
establiments per detectar les seves necessitats
i recollir informació concreta sobre el servei de
recollida, i la col·locació de xips d’identificació als
contenidors d’orgànica d’ús exclusiu. Aquests xips
o TAG’s són elements electrònics que s’adapten
als contenidors i permeten un registre identificatiu
ràpid en les operacions de recollida. D’aquesta manera es disposarà d’immediats mecanismes d’alertes associades a l’ús dels contenidors i es podrà
acotar i identificar els bons usos i possibles mals
usos del servei, fet que ha de permetre millorar la
qualitat de la separació de l’orgànica.
Aquesta campanya i les millores associades no tenen cap cost per l’Ajuntament i es duran a terme

en col·laboració amb el Consell Comarcal, a través
del Consorci Mediambiental de la Selva.
MARATÓ DE DONACIÓ DE SANG,
EL 17 DE MAIG
Durant aquest divendres 17 de maig es celebrarà una marató de donació de sang que inclourà
activitats diverses com actuacions, sortejos i regals, servei de guarderia, refrigeris especials, entre
altres sorpreses. Tot plegat es fa amb l’objectiu
d’augmentar els donadors de sang. L’horari serà
de 10 a 2 i de 4 a 2/4 de 10. Els actes estan organitzats per l’Ajuntament de Caldes de Malavella,
l’Associació de Donants de Sang, el Banc de Sang i
Teixits i el Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya.
CONFERÈNCIES SOBRE LA RIQUESA
DEL PATRIMONI CULTURAL DE CALDES
Durant la segona quinzena de maig es farà un cicle
de 3 xerrades sobre el llegat històric de Caldes de
Malavella. S’hi parlarà sobre el jaciment del Camp
dels Ninots, els romans i les aigües termals i l’església romànica de Sancti Stephani. La iniciativa és
de l’historiador i arqueòleg caldenc Alfons Díaz i
compta amb el suport de l’Ajuntament de Caldes,
el Centre de Recerques Arqueològiques (CRA) i
el Pub Senator. Podeu veure’n els detalls a l’agenda
d’aquest BIM.
NOVA FIRA D’OPORTUNITATS, EL 9
DE JUNY
El diumenge 9 de juny se celebra la 9a Fira d’oportunitats, un mercat de segona mà que alhora recapta aliments destinats a Càritas de Caldes.
L’assistència de paradistes i de públic d’edicions
anteriors fa preveure un èxit de participació. Us
animem a assistir-hi, sigui com a venedors o com a
visitants. Podeu consultar més informació sobre la
Fira a l’agenda.
BON BALANÇ DE LA FESTA DE LA
MALAVELLA
La quarta edició de la Festa de la Malavella s’ha
tancat amb un bon balanç. La pluja va obligar a
canviar d’ubicació algunes activitats però els actes
centrals com el ball de l’Hereu Riera, la dansa de
la Malavella o el mercat esotèric es van celebrar
amb normalitat i van concentrar més persones que
mai, amb caldencs però també amb gent vinguda
de fora. Una novetat d’enguany és la lectura del
pregó que en aquesta edició va anar a càrrec de
la periodista Pilar Rahola a qui agraïm la seva visita desinteressada. Destaquem també la gentilesa
dels balnearis Prats i Vichy Catalan que van oferir-li
sopar, allotjament i tractaments termals. Donem
les gràcies als caldencs per la seva participació i
a la comissió de la Festa de la Malavella pel seu
entusiasme, per la bona feina feta i pels resultats
obtinguts!

SANT JORDI
La jornada de Sant Jordi va transcórrer amb normalitat, amb les paradetes al carrer, l’espectacle
infantil i el 10è Premi de Microliteratura Joaquim
Carbó, que va tenir els següents guanyadors:
Premi categoria infantil: Núria Sors i Roma
Accèssit 3r. Curs: Mariona Sales i Marcé
1r. Premi 3r. Curs: Biel Mató i Massaguer
Accèssit 4t. Curs: Paula Arana i Garcia
1r. Premi 4t. Curs: Berta Campeny i Selis
Accèssit 5è. Curs: Oscar Morales i Egea
1r. Premi 5è. Curs:Mariona Displàs i Guilayn
Accèssit 6è. Curs: Clàudia Fauchs i Aguilera
1r. Premi 6è. Curs: Maria Bagudà
Premi categoria juvenil: Pere Farré i Masgrau
Premi categoria juvenil: Marina Gómez i Zamora
Premi Local categoria adults: Montse
Fernández i Dalemus
1r Premi categoria adults: Mateu Ciurana i Xirgo
Enguany, com a novetat, durant la vigília es va fer
una representació en ombres xineses sobre la
llegenda de Sant Jordi i una lectura de textos en
les diverses llengües de la Península ibèrica. Els llibreters van fer unes parades amb llibres d’autors
locals, alguns dels quals van signar les seves obres.
PRESENTACIÓ D’”HOMES I DONES
DE LA SELVA”
El 26 d’abril passat es va fer a Caldes la presentació
del llibre “Homes i dones de la Selva”, un recull
de biografies de 829 de persones amb rellevància
pública a la comarca de la Selva o bé nascuts a la
nostra comarca i que han tingut rellevància a fora.
En el cas de Caldes de Malavella, hi ha biografiades
52 persones, entre les quals destaquen Lluís Ferrer, Emili Bota, Francesc Mas i Ros, Damià Figueras,
Mateu Oliveras, Carme Raurich, Joaquim Alexandri,
Felicià Tió, Montserrat Roig, Modest Prats, Pau Estapé o Norbert Font, entre altres. L’acte va comptar amb la presència (en aquest ordre a la foto) de
la regidora de Cultura, Mercè Rossell, el Conseller
de Cultura del Consell Comarcal de la Selva, Joan
Garriga, l’Alcalde de Caldes, Salvador Balliu i de
Joan Llinàs, coordinador del llibre.

EDITEN EL LLIBRE “PERSONATGES
IL·LUSTRES DEL GIRONÈS I LA SELVA”
L’empresa concessionària d’autopistes Avertis ha
editat el llibre “Personatges il·lustres del Gironès
i la Selva” que repassa la biografia de personatges
destacables dels municipis de les comarques de
la Selva i del Gironès pels quals passa l’autopista
AP-7. En el cas de Caldes de Malavella, hi són ressenyats el compositor Francesc Mas i Ros, l’escriptora Montserrat Roig i l’escriptor Joaquim Carbó.
Les biografies estan encapçalades per una presentació per part de l’Alcalde Salvador Balliu.
EL CENTRE D’ESPLAI SANT ESTEVE
CELEBRA ELS 30 ANYS
El Centre d’Esplai Sant Esteve va celebrar l’1 de
maig passat els 30 anys. Hi van assistir més d’un
centenar de persones entre nens i nenes, monitors, col·laboradors actuals i antics. Durant tot el

dia es van celebrar diverses activitats, com un dinar
popular, una vetllada familiar... En el proper número
de l’Aquae ens n’explicaran més detalls. Mentrestant, felicitats per aquests números rodons!

Els partits opinen
Caldes aconsegueix la presidència del Consell Comarcal
L’Alcalde Salvador Balliu va ser considerada la persona més idònia per ser president del Consell
Comarcal de la Selva per part dels 26 pobles de la comarca. Aquest fet és especialment significatiu
ja que el model de poble i la gestió municipal que està endegant l’actual equip de govern està ben vist als pobles
de la nostra comarca i s’agafa com a model de referència. N’hem d’estar orgullosos tots plegats.Volem aclarir
novament sobre el tancament de l’any 2012 amb un saldo positiu de 750.000 €, que aquestes dades són teòriques però que no es corresponen a la realitat ja que tenim diverses subvencions pendents de cobrar. El cert
és que no anem sobrats de diners i continuem endegant mesures per gastar només el que és necessari amb
l’objectiu de fer les coses ben fetes, de pagar les coses del dia a dia i d’invertir per al poble quan sigui possible.

L’INSTITUT PARTICIPA A LA
VERBALÍADA 2013
La Verbalíada és una proposta de concurs verbal
per a joves de 12 a 18 anys que neix a les biblioteques públiques catalanes. Un joc creat i dirigit
per Màrius Serra i Oriol Comas. En aquesta primer
edició, a la biblioteca de Caldes, hem comptat amb
la col·laboració de l’Espai Jove Ca la Romana. Amb
elles vam anar a l’Institut i, gràcies a la complicitat
del professorat i la direcció, vam aconseguir que
hi participessin una gran quantitat de joves. En la
seva primera fase, escalfament i primera part del
joc, concursaven a través d’Internet. La semifinal
es va fer a la biblioteca de manera presencial. El
diumenge 14 d’abril vam anar a la final: la biblioteca, l’Espai Jove i els sis joves finalistes de Caldes,
amb les seves famílies. Tots amb un autocar que
ens va proporcionar l’Ajuntament. La final es va
fer a l’Auditori de Barcelona, la va presentar en
Màrius Serra i vam tenir l’acompanyament musical
del grup Txarango. Un dels nostres joves, en David
Paris, gairebé resulta premiat. Un error, producte
del directe, va fer que no aconseguís ser un dels
quinze guanyadors. Per això, per la seva implicació i
per animar-los a seguir jugant amb la llengua i concursant a la Verbalíada l’any que ve, el PGA resort
i la Sergio Garcia junior Academy, els premiaran a
tots sis amb un Curs Clínic de Golf. Des d’aquí els
agraïm la seva gentilesa.

ALERTA AMB EL MOSQUIT TIGRE!
L’activitat del mosquit tigre es començarà a fer notar durant el maig, encara que el punt culminant no
serà fins a l’agost - setembre. Per evitar-ne l’expansió el màxim possible, l’Ajuntament endegarà properament 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. Us
demanem també el control de tots els testos, plats,
galledes i altres recipients que tingueu a l’exterior
i on s’hi pugui acumular l’aigua, ja que són els llocs
preferits de cria d’aquests insectes.
ESTAT DE L’AIGUA
Les últimes 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 comptes de la PIC... clars!
La PIC, en un acte de transparència, vol fer públics els comptes, un fet normal i que tots els partits
haurien de fer. Els ingressos de la PIC vénen determinats per les quotes que paguen els afiliats (3.530 €), la venda de loteria (396 €), la subvenció que els grups polítics rebien de l’Ajuntament (321 €)
i per la Diada de la PIC (150 €). En el capítol de despeses, destaquen la impressió dels butlletins
de la PIC cada 3 mesos (809 €), l’amortització de crèdit de les eleccions passades (636 €), la Diada de
la PIC (571 €) i material, domini i allotjament web (561 €). Així, el saldo a 31/12/2012 va ser positiu
amb 2.655,93 € gràcies al romanent de l’any passat i servirà per fer front a la campanya electoral de les
eleccions del 2015. Més informació, a www.picaldes.com i al nostre butlletí.

Ja podem apreciar la primavera al paviment de les voreres, allà on trobem varietats
de flors barrejades amb males herbes. Les arrels, junt amb l’excessiu calor o fred, fan
que s’aixequin els panots i provoquin caigudes de persones, la qual cosa pot arribar a
provocar lesions importants quan es tracta de gent gran o nens petits. Aquest bonic jardí ple de despropòsits,
s’ha d’agrair a la falta de manteniment que s’exerceix sobre els carrers i voreres. Ara que tenim el Sr. Alcalde
presidint el Consell Comarcal de la Selva, i que és coneixedor de la situació econòmica i social, té l’oportunitat
de resoldre problemes que ens vénen donats des de l’organisme. Esperem canvis que millorin les assistències
socials, la recaptació optimització de recursos sobre residus que portin a baixar les taxes d’escombraries,
tractament de plagues, alliberació i transparència del subministrament de dinars escolars, millores al transport
escolar... S’haurà d’esperar per veure els resultats, tot i que ja ens els imaginem.

L’Alcalde de la nostra vila, el Sr. Balliu, ha estat nomenat recentment President del Consell
Comarcal de la Selva. Però, des del seu nomenament, el Sr. Balliu no ha aclarit a la resta de
grups quines seran les seves dedicacions a les dues administracions, tema que considerem
cabdal. Com es veurà afectat el dia a dia del poble? Tanmateix, des d’Esquerra vam presentar una proposta per
sol·licitar que el Sr. Balliu cedís al poble el sou que hauria d’obtenir com a Alcalde, ja que la nova tasca és remunerada. Demanàvem que aquest import anés destinat a augmentar el pressupost de l’àrea de Benestar Social i
encara avui ho mantenim. Lamentem que aquesta proposta no rebés el suport de la resta de grups polítics, ni
tan sols per mantenir-la sobre la taula fins que el Sr. Balliu fos definitivament el nou President.
Nosaltres només demanem al nostre Alcalde que actuï amb responsabilitat i respecte cap al nostre municipi.

Estem esperant que l’equip de govern executi els pressupostos que va aprovar gràcies al nostre vot.
Esperem que es disposi a Serveis socials l’augment de la partida que vam acordar, que es comenci
a invertir en les franges perimetrals i que la comunitat educativa es beneficiï de la partida que vam
demanar a l’Alcade per tal de compensar-los les retallades de la Generalitat de Catalunya que pateixen a diari. Sobre la resta del compromís, ja vaig comunicar-vos que no vam donar suport a la quota de la
llar d’infants ja que no s’abaixava com ens hauria agradat i, a més, havent-hi sobre la taula una proposta més
econòmica però basada en números irreals i que la PIC va aprofitar per fer popularisme. Després d’haver llegit
diferents publicacions falses, torno a recordar que el cobrament del famós euro supletori en els serveis de la
llar va ser idea de la PIC, proposta sobre la qual ells després van votar en contra.

Alemanya obre la boca i el govern d’Espanya agafa les tisores.Ara toca retallar les pensions i als desocupats. Això ho fan amb el poder que els dóna la majoria absoluta sorgida de les urnes. Així que, futur
jubilat o persona que estàs o estaràs a l’atur i que vas votar al PP, mostra el teu agraïment i gaudeix
de les mesures socials que han fet i faran. Els altres, recordem tot el seu arbre genealògic.
És un despropòsit continu: el milió i mig de firmes recollides per a modificar la Llei Hipotecària, a la paperera...
l’Església ja ha donat les ordres oportunes per a modificar les lleis dels temes que tots sabem: ensenyament,
avortament, matrimonis entre parelles del mateix sexe... El govern, aplicat i obedient, hi està treballant... La
reforma laboral no crea treball sinó, tot el contrari, eleva l’atur dels joves al 57%.
Es difícil viure i conviure. Per això, sisplau, parin aquest món, que jo me’n baixo.

