Del 16 d’abril al 15 de maig

Per recordar

CANVI HORARI AJUNTAMENT
Obrim els dijous a la tarda
Com a conseqüència de l’entrada en vigor
de la Llei 39/2015 reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el qual es declaren
inhàbils els dissabtes a tots els efectes administratius, les oficines municipals romandran tancades els dissabtes a partir de
l’1 de gener de 2017 en aquest ajuntament.
L’ ajuntament obrirà els dijous de quatre
de la tarda a dos quarts de set del vespre.

PARTICIPA A LA FESTA DE LA
MALAVELLA
Dates assajos Dansa de la Malavella:
• Dimarts 25 d’abril de 18:30 a 20h nenes i
nens (Plaça Mauthausen)
• Dimecres 26 d’abril de 19;30 a 21h adults
(Plaça Mauthausen)
• Dijous 27 d’abril de 20h a 21:20h tothom
(Plaça Mauthausen).
De 18h a 20h entrega del vestuari a l’oficina
de turisme.

SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA i
CADASTRAL
Períodes de pagament voluntari de rebuts,
de venciment periòdic de l’exercici 2017
ITVM: Març-Abril
Escombraries (1r semestre 2017): Març-Abril
Mercat setmanal (1r semestre 2017): MarçAbril
Clavegueram (1r trimestre 2017): Març-Abril

Concursos Festa de la
Malavella
Concurs d’aparadors i Concurs d’ornamentació de balcons, finestres i façanes.
Inscripcions abans del 25 d’abril a l’Oficina
de Turisme, al telèfon 972 48 01 03 o bé a

GRUP DE CUIDADORS NO
PROFESSIONALS
Durada: 8 mesos (febrer, març, abril, maig,
juny, setembre, octubre, novembre).
Periodicitat: últim dimecres de cada mes.
Horari : 15h a 17h
Emplaçament: Local Càritas, sala formació.
Inscripció a Serveis Socials.
EXPOSICIÓ CERÀMICA, BONSAI
IKEBANA
Setmana Santa. Dies: del 13 al 17 de abril
Horaris: 11 h a 13 h i de 17 h a 20 h
Lloc: Casino Municipal .
Organitza Associació Ikald

I

SANT JORDI
Al llarg de tot el dia, a la pl. de l’Església i
a la pl. de Sant Esteve, hi haurà instal·lades
parades de venda de roses, llibres, punts de
llibre... A les parades de les llibreries Tau i
Solés se signaran llibres per part d’alguns escriptors caldencs.
A les 11:00 h. Al Casino municipal. - Lliurament de premis del 14è Concurs de Microliteratura Joaquim Carbó. En el transcurs de
l’acte es portarà a terme la lectura de les obres
premiades. L’acte comptarà amb el guiatge de
Mateu Ciurana.
A les 12.00 h al Teatre-cinema municipal:
“CÖSMIX” a càrrec de Teatre Mòbil
Entrada lliure per a tothom. Limitada a l’aforament del local.

promocioeconomica@caldesdemalavella.cat.
Consulteu les bases a www.festadelamalavella.com

Concurs de disseny de
Samarreta i Got per la Festa
Major’17
Es poden presentar dissenys fins el 12 de
maig a través del correu electrònic calaromana@caldesdemalavella.cat o de manera presencial a l’Espai Jove Ca la Romana. Hi haurà
premis pels 3 primers classificats.
Trobareu les bases del concurs i la fitxa d’inscripció a www.espajove.caldesdemalavella.cat
PATI OBERT
A partir del 5 de maig i fins el desembre, el
pati de l’Escola Sant Esteve s’obrirà els divendres, dissabtes i diumenges de 17h a 20h per
a fer-hi activitats, jocs, tallers, esports... amb
la dinamització d’un monitor de lleure.
El primer dia, inauguració amb berenar i jocs
tota la tarda! Organitza Àrea de Joventut
ACOLLIMENT FAMILIAR
Del 12 al 22 de maig al pavelló de Caldes de
Malavella “Tu pots canviar la vida d’un infant”. Vine a conèixer més l’acolliment familiar amb l’exposició de fotografies.
T’hi esperem! www.infanciaifamilia.org
AJUTS ACTIVITATS ESPORTIVES
Ajuts a nens i nenes per assistir a les activitats
esportives i de lleure “Casal d’Estiu” i “Casalet d’Estiu”: del 24 d’abril al 5 de maig a Serveis Socials.

L’agenda
Diumenge, 16 d’abril

Mercats. Fira-mercat.
10 - 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament.
Visites. Visita turística guiada.
11 h · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.

Dimarts, 18 d’abril

Mercats. Mercat Municipal.
08-13 h · Plaça de la Selva.
Entitats. Tribu de mares.
10 – 12 h al 1r pis de la Casa Rosa.

Dimecres, 19 d’abril

Tarda Jove. Torneig de Ping pong.
17 h · Ca la Romana.
Organitzat per Espai Jove.

Dijous, 20 d’abril

Club de Passeig
9.30 h · Casa Rosa · Gratuït.
Organitzat per l’Àrea d’Esports.

Divendres, 21 d’abril

Biblioteca. Revetlla de Sant Jordi
18 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia.
Celebrem els 10 anys de la publicació del primer conte dels gegants.
20 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia.
Presentació: “Envidia. Cuento ateo” de F. Ferrer i Guàrdia.

Dissabte, 29 d’abril
No t’ho perdis! Festa de la Malavella.

Cobla La Principal de l’Escala.

Dilluns, 24 d’abril

Tarda Jove. Taller de piruletes de xocolata.
17 h · El petit Fornet. Organitzat per Espai Jove.

Dimarts, 25 d’abril

Mercats. Mercat Municipal.
08-13 h · Plaça de la Selva.
Entitats. Tribu de mares.
10 – 12 h al Casino Municipal.
Entitats. Xarxa de Dones de Caldes
10 – 12 h · Casino municipal · Xerrada:
Exercici físic, embaràs i post-part. Cost: 5€

Dijous, 27 d’abril

Club de Passeig.
9.30 h · Casa Rosa · Gratuït.
Organitzat per l’Àrea d’Esports.

Divendres, 28 d’abril

Tarda Jove. Club de lectura juvenil.
17 h · Biblioteca· Llibre “Noel et busca” amb la
participació de l’autor Àngel Burgas.
Organitzat per Espai Jove.

Diumenge, 30 d’abril

Biblioteca. Presentació llibre.
19.30 h · Biblioteca· Obra poètica (1973-2015)
de Teresa d’Arenys.

Mercats. Fira-mercat.
10 - 14h · Plaça de l’antic Ajuntament.

Dissabte, 22 d’abril

9 h · Rambla d’en Rufí · III Cursa de Muntanya de la Malavella.
9 h · Pl Església · Pujada a Sant Maurici i
Castell de la Malavella.
14 h · Rambla d’en Rufí · Dinar Popular.
17 h · Parc de la Sardana · Espectacle infantil “La volta al món” i a continuació:
Berenar infantil i expulsió de la Malavella.

Esports. Futbol Sala Caldes.
19.30 h · Salt: Club Salt FS - FSCMalavella B.

Diumenge, 23, d’abril

Sant Jordi.
Tot el dia · Plaça Església i Plaça Sant Esteve.
Parades de llibres i roses.
Lliurement premis 14è Concurs Microliteratura Joaquim Carbó.
11 h · Casino municipal· Lectura obres premiades
IX Festival de Teatre d’Humor / 9 Toca Riure.
12 h · Teatre cinema municipal · “Cösmic”
A càrrec de Teatre Mòbil. Entrada lliure.

Dilluns, 1 de maig

Entitats. Castellers.
12 h · Plaça de Sant Grau. Actuació Castellera
amb els Castellers de les Gavarres.

Esports. Futbol Sala Caldes.
17.30 h · La Llagosta · Llagostense FS - FSCMA.
Entitats. Agrupació Sardanista
19.15 h · Plaça Església · Audició Sardanes

Dissabte, 6 de maig

Entitats. Xarxa de Dones de Caldes
18 h · Casino · Xerrada:
“Somnis i com interpretar-los”.
Esports. Futbol Sala Caldes.
19 h · Perpinyà: Ass Perpignan Futsal - FSCMalavella B.
Esports. Futbol Sala Caldes.
17.30 h · Lloret: Carmona e Hijos LLoret Esportiu - FSCMalavella A.

Dimarts, 9 de maig

Mercats. Mercat Municipal.
08-13 h · Plaça de la Selva.
Entitats. Tribu de mares.
10 – 12 h al 1r pis de la Casa Rosa.

Dijous, 11 de maig

Club de Passeig.
9.30 h · Casa Rosa · Gratuït.
Organitzat per l’Àrea d’Esports.

Plaça Ajuntament nou
20.30 - 02 h · Servei de Bar.
21 h · El retorn de la Malavella i en Suc de
Bruc.
21.30 h · Pregó amb la Malavella de l’any:
Teresa Gimpera i entrega de guardons a les
Malavelles d’honor i en Maurici d’honor.
22 h · Plaça Ajuntament nou· Ball amb Xaranga Damm-er.

Teatre. Toca Riure.
IX Festival de Teatre d’Humor
20 h · Teatre cinema municipal · “Reubicando al
Genio”. A càrrec de Meugenio. Preu entrada: 5€

Diumenge, 14 de maig

Mercats. Fira-mercat.
10 - 14h · Plaça de l’antic Ajuntament.
Visites. Visita turística guiada.
11h · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.
Esports. Futbol Sala Caldes.
10 h Polivalent: FSCMalavella B - Aro C.E.
12 h Polivalent: FSCMalavella A - F.S. Bigues
i Riells.

No t’ho perdis!

Dijous, 4 de maig

Divendres, 5 de maig

Pati obert. Escola Sant Esteve
Inauguració amb berenar i jocs tota la tarda.

Abril 2017 · Número 115 · Caldes de Malavella

Entitats. Xarxa de Dones de Caldes
10 - 13 h · Casino· Taller de maquillatge.
Activitat gratuïta

Entitats. Tribu de mares.
10 – 12 h al 1r pis de la Casa Rosa.
Club de Passeig.
9.30 h · Casa Rosa · Gratuït.Organitzat per
l’Àrea d’Esports.

Butlletí d’Informació Municipal

Dissabte, 13 de maig

Mercats. Mercat Municipal.
08-13 h · Plaça de la Selva.
No t’ho perdis! Festa de la Malavella.

BiM

Diumenge, 7 de maig

Dimarts, 2 de maig

Mercats. Fira-mercat.
10 - 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament.

Cinema. Teatre Cinema Municipal.
17 h · Zootròpolis.

Entitats. Franciac
Arrossada popular a Franciac.

Visites. Visita turística guiada.
11 h · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.

Entitats. Xarxa de Dones de Caldes
19.30 h · Casino · Xerrada “Què mengem?”

Visites. Visita turística guiada.
11 h · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.

A partir de les 16 h · Parc de la Sardana:
Mercat nocturn esotèric. Servei de bar
d’entitats municipals.
16.30 h · Davant Casa Rosa · Xocolatada
popular a càrrec de l’Associació de gent de
la 3ª edat “Casa Rosa”.
17 h · Sortida: Casa dels gegants · Cercavila
amb la Colla Gegantera
17.30 h · Plaça Amical Mauthausen · Dansa de la Malavella i Cercavila
18 h · Carpa Mercat Esotèric · Taller de rituals.
18 - 20 h · Carpa Mercat Esotèric. Tallers
infantils.
18.30 h · Parc de la Sardana · Entrega de
premis Concurs Aparadors · Ornamentació Balcons i Dibuix infantil
19 h · Parc de la Sardana · Concert Escola
de Música
20 h · Carpa Mercat Esotèric · Conferència: l’astrologia, com ens afecten els astres?
21 h · Sortida: Sota l’ermita de Sant Grau ·
Rua de Bruixes i bruixots
(a continuació) Parc de les Moleres· Nit de
Bruixes.
23 h · Parc de la Sardana · Concert the Bazaga’s
01 h · Parc de la Sardana · Dj RO-K

Biblioteca. Presentació llibre
19 h ·Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia.
Llibre de poemes “El pes” de Roger Vilà i Padró.

68è Aplec de la Sardana
Matí i tarda · Parc de la Sardana.
Nit · Plaça de l’Ajuntament.
14 h · Dinar de germanor al Parc de la Sardana.
Preu: 12€ Venda de tiquets fins el dijous 11 de
maig a les llibreries Tau i Solés.

Serveis i adreces d’interès
OFICINES MUNICIPALS: Tel. 972 47 00 05.
Fax: 972 47 05 25 / ajuntament@caldesdemalavella.cat.
Carrer Vall-llobera, s/n.
De dilluns a divendres, de 2/4 de 9 a 2/4 de 3.
I també els dijous tarda de 4 a 2/4 de 7.
REGISTRE CIVIL: A les oficines municipals.
SERVEI DE RECAPTACIÓ: Tel. 972 47 20 09.
Carrer de Sant Grau, núm 19. Casa Rosa.
Els dimarts, de 9 a 2.
POLICIA LOCAL: Tel. 972 47 09 02 · Tel. 619 704 546
policialocal@caldesdemalavella.cat.
Carrer Onze de Setembre, s/n.
CAP CALDES: Tel. 972 47 01 09 Ctra. Llagostera, 4.
TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA:
902 760 050
URGÈNCIES SANITÀRIES: 061
FARMÀCIES: (Per a més informació: www.cofgi.cat)
• CASANOVAS: Tel. 972 47 00 96. C. Vall·llobera, 17.
• FOLCH: Tel. 972 47 27 94. C. Sta. Maria, 28.
• X. PLANAS: Tel. 972 47 11 10. Ctra Llagostera, 29.
SERVEIS SOCIALS: Tel. 972 47 04 04.
C. Vall·llobera, 4. De dilluns a divendres, de 9 a 2.
OFICINA DE TURISME: Tel. 972 48 01 03
turisme@caldesdemalavella.cat.
C. Vall·llobera, s/n. Tots els dies, de 10 a 2.
El dissabte, també de 4 a 6.
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
Servei amb cita prèvia
Tel. 972 48 01 03 (cada dia excepte dimecres).
Tel. 972 48 02 66 (dimecres).
solc@caldesdemalavella.cat.
CALDES FM 107.9: Tel. 972 47 13 09.
Carrer de Sant Grau, núm 19. Casa Rosa.

BIBLIOTECA MUNICIPAL: Tel. 972 47 23 50.
Carrer de la Llibertat, 6.
MATINS: de dimarts a divendres, de 2/4 d’11 a 2
TARDES: de dilluns a divendres, de 4 a 9.
DISSABTES: de 10 a 2.
TEATRE – CINEMA MUNICIPAL: C. Jacint Verdaguer.
ESPAI JOVE CA LA ROMANA: Tel. 972 48 02 66
calaromana@caldesdemalavella.cat
Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n
JUTJAT DE PAU: Tel. 972 47 02 25.
C. de St Grau, 19. Casa Rosa. Dimarts i dijous, de 10 a 12.
ZONA ESPORTIVA: Tel. 669 29 25 81. Av. de Caldes s/n.
LLAR D’INFANTS NINOTS: Tel. 972 47 10 38.
C. Garrotxa s/n.
ESCOLA SANT ESTEVE: Tel. 972 47 23 44.
C. Vall·llobera, 62.
ESCOLA LA BENAULA: Tel. 972 48 00 56.
C. de la Pau s/n.
SES CALDES: Tel. 972 48 02 25.
Av. dels Països Catalans, s/n.
DEIXALLERIA MUNICIPAL: Tel. 872 012 018
C. Ponent, s/n.
Matins: de dimarts a dissabte, de 10 a 1.
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 3 a 6.
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS:
Tel. 872 01 20 18.
AVARIES XARXA D’AIGUA: Tel. 972 20 20 78
AVARIES XARXA ELÈCTRICA: Tel. 800 76 07 06
CORREUS: Tel. 972 47 14 20. C. Sta. Maria, 11.
RENFE: Tel. 902 320 320.
SARFA: Tel. 902 30 20 25.
TEISA: Tel. 972 20 02 75.
TAXI: Tel. 972 47 09 37 / 606 390 599.

Tota l’actualitat municipal de Caldes a:
Revista Municipal AQUAE

Rebeu-la gratuïtament a casa:
aquae@caldesdemalavella.cat

twitter.com/AjCMalavella
facebook.com/AjCaldesMalavella
www.caldesdemalavella.cat

Els partits opinen

Notícies breus de Caldes de Malavella
La Fira de la Terra segueix creixent
Caldes de Malavella va acollir el diumenge 19 de març una nova edició de la
Fira de la Terra: una gran festa dels animals, sobretot gossos i cavalls, i tots
aquells que se’ls estimen.
La novetat d’aquest any va ser la incorporació del
derby d’enganxes al recinte eqüestre de la fira de
Caldes de Malavella que es va afegir a diverses
altres activitats relacionades amb gossos: el 4t
Canicròs benèfic i marxa popular, el Campionat
d’Espanya d’Agility, la demostració de gossos
d’assistència de centres d’ensinistrament autoritzats, la passarel·la Adopta’m!, l’Exhibició de
gossos de rescat i de la Policia Local, la desfilada
canina Tinc un amic!
Pel que fa als cavalls, es va celebrar una desfilada pels carrers i l’entorn del poble, el 1r concurs
d’enganxes, l’exhibició de carrussels i l’exhibició

de western. El conjunt d’activitats es va complementar amb el Mercat de productes artesans, les
parades d’entitats, fundacions i protectores d’animals. Els actes es van celebrar per tercer any al
recinte firal al final de la rambla d’en Rufí, un espai ampli i idoni per al desenvolupament de les
activitats. Durant tot el dia diversos restaurants
del municipi van elaborar menús especials i al
recinte firal els companys del Club Patí de Caldes
van portar a bon terme el bar de la fira. Agraïm
les persones, empreses i treballadors municipals
que han contribuït a fer possible la celebració de
la Fira de la Terra de Caldes de Malavella!

Inauguració del nou equip
de projecció digital

4a Edició de les Jornades
Musicals

La projecció inaugural va tenir lloc
el dissabte 25 i el diumenge 26 de
març.

L’Escola de Música ha organitzat les
jornades musicals del 3 al 7 d’abril.

L’Ajuntament ha dotat la Sala Teatre-Cinema
Municipal d’un projector digital i una pantalla
que ocupa tota la boca de l’escenari per a fer-hi
cinema i tota mena de projeccions.
La inauguració es va fer amb dues projeccions
de la pel·lícula “Un monstre em ve a veure”
de JM Bayona, complementada pel curt “La
senyora de la 212” de M Ciurana, una el dissabte
25 de març a les 21.30h i l’altra el diumenge
26 de març a les 17h. Totes dues sessions amb
entrada gratuïta i amb gran afluència de públic.

Projecte pedagògic «Rutes
per Caldes»

3x3Caldes, un nou èxit de
participació

Caldes homenatja els avis
de 100 anys

L’Ajuntament col·labora amb l’Escola Sant Esteve en el projecte de “Rutes per Caldes”.

La 11a edició del torneig de bàsquet
3x3Caldes organitzat pel Club
Esportiu Caldes amb la col·laboració
de l’Ajuntament ha estat un èxit un
any més.

L’Ajuntament de Caldes de
Malavella va homenatjar, el 7 d’abril
passat, amb una visita i un ram de
flors, els 2 vilatans que enguany fan
els 100 anys o més.

El projecte pedagògic “Rutes per Caldes” es va
iniciar a l’Escola Sant Esteve del municipi fa 7
anys per a construir un sentiment de pertinença de l’alumnat vers el poble on viu.
El programa que té la implicació de famílies, ajuntament, empreses i entitats locals,
tracta qualsevol àrea de manera transversal per
conèixer més a fons les diferents temàtiques
sobre el poble: la història, la geografia, la geologia, els esdeveniments i fets senyalats del
municipi caldenc...
Des de “Rutes per Caldes” s’anima als escolars a participar en les activitats locals que es
programen al llarg de l’any.
A la foto els alumnes de tercer de l’Escola
Sant Esteve visiten l’Ajuntament dins el projecte de “Rutes per Caldes” el passat 13 de març.

Com és habitual els darrers anys es superen de
molt els 100 equips i s’arriba als 500 jugadors
de bàsquet, esdevenint el torneig 3x3 més gran
de Catalunya en la modalitat de migdia.
La zona esportiva va rebre un munt d’amants
del bàsquet amb les seves famílies amb ganes
de passar-ho bé i gaudir d’aquest torneig que
destaca per la seva bona organització. Una
tret distintiu, sense el qual el 3x3 no seria
possible, és la participació de gran quantitat
de voluntaris, prop d’un centenar, que hi
col·laboren desinteressadament així com la
de moltes empreses i comerços del poble que
esponsoritzen aquest torneig. Sens dubte, el
3x3Caldes, un any més, ha estat un èxit!

Els homenatjats són la vilatana Agustina Gonzalez Sanchez, que el proper mes d’octubre farà els
100 anys, i Pedro Valle Armero que té 101 anys.
L’alcalde, Salvador Balliu, i la regidora de la
Gent Gran, Gemma Alsina, en nom de l’Ajuntament de Caldes de Malavella, els han lliurat
un ram de flors.
Felicitats a tots i per molts anys amb salut per
a tothom!

Activitats Sant Jordi 2017
El divendres 21 d’abril es celebrarà els 10 anys de la publicació del
primer conte dels gegants

Festa de la Malavella, últim
cap de setmana d’abril
L’àrea de turisme i la Comissió de la
Malavella organitzen la Festa.

Els
alumnes
d’instrument,
conjunt
instrumental i coral van fer un concert diari
al Teatre-cinema municipal on van oferir les
seves habilitats musicals al públic assistent.
També al llarg de la setmana , diferents músics
experts, van mostrar com funcionen els
instruments de vent i com es balla la dansa de
l’hereu Riera. I hi van haver també tallers de
danses tradicionals i de batucada. La setmana
musical va concloure amb els titelles de taula.
Gràcies als alumnes i professors per mostrarnos el resultat del vostre treball!

I al llarg de tot el diumenge 23 d’abril, a la plaça
de l’Església i a la plaça. de Sant Esteve, hi haurà
instal·lades parades de venda de roses i llibres.
Es lliuraran també els premis del 14è Concurs
de Microliteratura Joaquim Carbó. En el
transcurs de l’acte es portarà a terme la lectura
de les obres premiades. L’acte comptarà amb el
guiatge de Mateu Ciurana. Seguidament es re
representarà l’espectacle infantil “Cösmix” a
càrrec de Teatre Mòbil i a la tarda es projectarà
la pel·lícula Zootròpolis.
Acabarem la diada amb una audició de
sardanes a càrrec de la Cobla Principal de
l’Escala, a la plaça de l’Església.

Les dates pels assajos de la Dansa de la
Malavella són:
• Dimarts 25 d’abril de 18:30 a 20h nenes i
nens (Plaça Mauthausen)
• Dimecres 26 d’abril de 19;30 a 21h adults
(Plaça Mauthausen)
• Dijous 27 d’abril de 20h a 21:20h tothom
(Plaça Mauthausen)
I que pel concurs d’aparadors i concurs
d’ornamentació de balcons, finestres i façanes,
cal inscriure’s abans del 25 d’abril a l’Oficina
de Turisme, al telèfon 972 48 01 03 o bé a
promocioeconomica@caldesdemalavella.cat.
Consulteu les bases a www.festadelamalavella.com

Reconeixements a les joves
promeses de l’esport de
Caldes

Concurs pel disseny de
Samarreta i Got per la Festa
Major’17

800 programes de l’Altell
sardanista

Els caldencs Paula Padilla i Sergi
Casas potencials esportius del
poble.

Joves intrèpids, regidoria de Festes
i de Joventut organitzen el concurs
pel disseny de la Festa Major.

La secretaria general de l’Esport va entregar els
premis als esportistes joves gironins més destacats del 2016.
D’entre els 139 joves esportistes distingits per
guanyar una final catalana o un podi en una
competició de nivell superior tant en les especialitats individuals com col·lectives, hi havia
la caldenca Paula Padilla, reconeixement esportiu en curses d’orientació i el caldenc Sergi
Casas, reconeixement esportiu en natació.
Aquesta era la tercera edició d’aquests premis, que només distingeixen els esportistes que
tenen entre 14 i 18 anys. Els esportistes reconeguts van rebre un diploma i un trofeu amb
el seu nom i l’any de concessió. L’enhorabona!

Es poden presentar dissenys fins el 12 de
maig a les 20h a través del correu electrònic
calaromana@caldesdemalavella.cat
o
de
manera presencial a l’Espai Jove Ca la Romana.
Hi haurà premis pels 3 primers classificats.
Aquest concurs està obert a totes aquelles
persones que hi vulguin participar, a títol
personal. Aquests hauran de tenir dibuixos i
eslogan i caldrà presentar-los en format .pdf.
L’encarregat de valorar els dissenys serà un
jurat format pels Joves Intrèpids, organitzadors
de la Festa Major, i representants de les regidories
de Joventut i Festes de l’Ajuntament. Es
valorarà la originalitat dels dibuixos presentats
i que representi la Festa Major que realitza el
municipi. En el disseny,
es pot tenir en compte
que l’agrupació juvenil
Joves Intrèpids celebra
els seus 10 anys l’any
2017.
Trobareu les bases
del concurs i la
fitxa
d’inscripció
a
www.espaijove.

caldesdemalavella.cat

El diumenge 9 d’abril, el programa
de sardanes de Caldes FM ha arribat als 800 programes
L’Altell sardanista, ha arribat als 800 programes!
Felicitats per la constància, l’esforç, l’amor i la
passió per la radio, les sardanes i per Caldes de
Malavella!

Estat de l’aigua
Analítiques de març

Apta per al consum de boca:
Al nucli, Llac del Cigne, Can
Solà Gros I i II, Aigües Bones i
Can Carbonell.
No apta per al consum de
boca: Al Tourist Club, a causa
de la concentració de nitrats
per sobre del límit permès.

El nostre poble rebrà diverses subvencions properament. Algunes són molt importants per Caldes ja que ens ajudaran a resoldre problemes històrics. Destaquem les de l’Agència Catalana de
l’Aigua per portar l’aigua de la canonada del Pasteral a Can Carbonell, una altra per connectar
el clavegueram i l’aigua potable de Malavella Parc al nucli i una darrera per connectar Tourist
Club amb la xarxa municipal. Unes altres subvencions destacables que rebrem a Caldes de Malavella provenen d’Europa, del Pla FEDER, per canviar a leds part de l’enllumenat i per la instal·lació d’una caldera
de biomassa als pavellons esportius. El treball seriós i ben fet de l’equip de govern del Partit Demòcrata
(PDECAT) van donant els seus fruits. Al darrer ple es va liquidar el pressupost de l’exercici anterior amb un
molt bon resultat pel nostre municipi el nivell d’endeutament s’ha reduit del 45,29% al 31,88%. Aquest percentatge és fruit d’una molt bona gestió econòmica que sempre busca l’equilibri. Hem avançat molt també
en la definició del que serà el Centre Cultural de Caldes, que allotjarà l’ampliació de la biblioteca i tindrà
espais polivalents per entitats, per la radio, un petit auditori i l’arxiu municipal. Preveiem tenir enllestit
aquest mateix any el projecte bàsic d’un edifici que ha de ser el cor des d’on bategui la cultura de Caldes.
Formalment ja hem passat a ser el Partit Demòcrata (PDECAT) a l’Ajuntament. Deixem enrere les sigles
de Convergència Democràtica emportant-nos el millor del nostre passat convergent. A partir d’ara, amb el
Partit Demòcrata, volem construir un futur millor per tots. Esperem que ens hi acompanyeu!

Biblioteca! En el passat Ple de finals de març es va aprovar per unanimitat el programa funcional de
la nova biblioteca, que inclou una anàlisi de l’estat actual de l’equipament, les seves mancances i necessitats d’acord amb la població. Com no podria ser d’altra manera, la conclusió és molt semblant a
la que ja vam obtenir fa vuit anys. La nova biblioteca que cal per Caldes hauria de tenir més de 900 m2, incloent
espais per a formació, mainada, música, diaris i revistes, usos polivalents, magatzem, més personal, serveis... El
preu, per tant, serà semblant al que ja vam preveure fa deu anys. Però ara, de moment, no tenim la subvenció
de més d’un milió d’euros (1.000.000 €) que vam aconseguir i que Convergència i Unió (ara PDeCAT) va deixar
perdre menystenint aquest equipament (http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/577386-cdc-decaldes-menyste-la-biblioteca-local.html) . Els caldencs també hi hem perdut molt temps, com a mínim vuit
anys durant els quals adults, joves, nens que s’han anat fent grans, i l’excel·lent personal de la biblioteca no hem
tingut l’equipament que ens mereixem. De totes maneres, ens n’alegrem que s’hagi redreçat la situació i esperem
que aquest programa funcional es converteixi en projecte ben aviat i que d’aquí pocs anys sigui ja una realitat.
També ens sembla bé que es tingui en compte la necessitat d’espai per a l’arxiu municipal (300 m2) i per a les entitats culturals de Caldes (40 m2). Per part nostre, donarem tot el suport perquè aquest equipament tant necessari
des de ja fa massa temps tiri endavant de la millor manera possible.

El masclisme, desgraciadament, encara és present en molts àmbits de la nostra societat, queda
una important feina a fer per conscienciar a tota aquella part de la societat que encara veu les
agressions sexistes i l’assetjament sexual en moments de festa com un element “naturalitzat” i acceptat fins a cert
grau. Les institucions públiques tenen l’obligació d’abordar les diverses cares de violència masclista. I els Ajuntaments, com a institució més propera als ciutadans, tenim un paper fonamental. Per això, vam presentar en el
darrer ple una proposta per crear un protocol contra agressions sexistes en el marc de la festa major, mesures per
reforçar la prevenció dels comportaments masclistes. Aquesta moció la trobareu penjada a la nostra pàgina web
( www.esquerra.cat/caldesmalavella). És hora de posar aquests temes damunt la taula; les polítiques d’igualtat
no han de ser només la lectura d’un manifest en una data senyalada o el record de les víctimes per la violència de
gènere un cop l’any. Podem treballar des de tots els àmbits i d’una forma transversal, i aquest és l’objectiu d’ERC.
Malauradament aquesta iniciativa no va tenir el suport per part de l’equip de govern i es va retirar del ple, ara bé
amb el compromís de treballar-la en el Consell de Dones. Millor això que no deixar-la guardada en un calaix,
com passa amb tantes altres propostes. Aquesta trobada serà el proper 27 d’abril a les 7 de la tarda al casino. Des
d’Esquerra us animem a participar-hi. Nosaltres allà estarem.

En el darrer Ple municipal hi havia inclòs com a punt de l’ordre del dia la adhesió al Pacte nacional
pel referèndum. En l’anterior ple ja vam manifestar la nostra opinió en contra de la judicialització
perquè pensem que la solució ha de ser política. Dit això, el PSC no es va manifestar sobre la petició
de l’Associació Catalana de Municipis per a què l’Ajuntament, és a dir el poble de Caldes, doni el
seu suport al referèndum. No volem entrar en aquest joc, per no ser un tema municipal ni tampoc tenim competències com a municipi.
Tant el nacionalisme espanyol com el català estan manipulant i exprimint aquest tema per amagar el que realment sí que preocupa als caldencs: la corrupció, l’atur, la sanitat, l’ensenyament, les ajudes socials. A més oblidem
els temes de finançament il·legal, saquejos, robatoris, malversacions i percentatges d’adjudicacions d’obres.
El regidor d’aquest partit va posar de manifest que no volia entrar en aquest joc i que no es pronunciaria ni a favor
ni en contra ni tampoc s’abstindria: que figuri en acta l’absència a l’hora de votar tal com va fer i farà novament
si torna a sortir aquest tema en un altre ple.
S’acosta la Festa de la Malavella, que juntament amb el carnaval, és un dels esdeveniments amb més acceptació té
de participació i públic. Demanem la màxima aportació de voluntaris ja que sense ells no es podria aconseguir
l’èxit que tenim.

