Del 16 de maig al 15 de juny

Per recordar

CANVI HORARI AJUNTAMENT
Obrim els dijous a la tarda
Amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015
reguladora del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, les
oficines municipals romandran tancades els
dissabtes. L’ajuntament obre els dijous de quatre de la tarda a dos quarts de set del vespre.
SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA i
CADASTRAL
Períodes de pagament voluntari de rebuts, de
venciment periòdic de l’exercici 2017:
IBI Urbana - IBI Rústica - IAE: Juny-juliol
Clavegueram (2n Trim. 2017): Juny-juliol
Quota conservació del Llac del Cigne 2017:
Maig-juny
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.

ACTIVITATS ESPORTIVES I DE
LLEURE ESTIU 2017
Estades esportives adreçades a nens i nenes
de primària anys 2005/2010
Cursets de Natació
Matins de jocs i esports adreçats a nens i nenes nascuts els anys 2005/2003
Casalet d’estiu adreçat a nens i nenes nascuts
els anys 2014/2015
Reunió Informativa: dimarts 16 de maig a
les 19.30h al pavelló.
Inscripcions: del 22 al 27 de maig a Cal Ferrer de la Plaça. De dilluns a divendres de 9.15
a 11.30h i de 16 a 19h. Dissabte de 10 a 13h.
BRIGADA JOVE
Les inscripcions s’han de formalitzar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de
Caldes de Malavella, mitjançant instància. El
període per inscriure’s finalitzarà el 9 de juny.
CASAL JOVE J DE JOVE
Inscripcions: del 29 de maig al 9 de juny al
Casal J de Jove, dirigit a joves a partir de 12
anys. El Casal jove serà el mes de juliol de 10h
a 14h de dilluns a divendres. Inscripcions
presencialment a l’Espai Jove Ca la Romana,
podeu descarregar-vos la inscripció a www.
espaijove.caldesdemalavella.cat .

FIRA D’OPORTUNITATS
Inscripcions: del 22 de maig al 9 de juny a les
14h a l’Oficina de turisme o bé a promocioeconomica@caldesdemalavella.cat .
Més informació en programes a part.
Inscripcions taller d’eines de
Google
Curs gratuït per a conèixer les eines que ofereix Google i millorar la gestió empresarial i
el posicionament del negoci a Internet que es
realitzarà el dimarts 30 de maig.
Inscripcions: a l’oficina de turisme o bé a
promocioeconomica@caldesdemalavella.cat.
INSCRIPCIONS CURSOS INTENSIUS
DE CONVERSA:
Dirigits a persones amb coneixements previs
de l’ idioma i vulguin millorar la fluïdesa verbal i l’ús de la llengua.
Inscripcions: del 29 de maig al 31 de maig 2017
Prova de nivell: 7 de juny a les 11 h a l’Espai
Jove “Ca la Romana” o bé a les 17 h a Cal Ferrer de la Plaça. Cursos del 3 al 27 de juliol. 35
€ / gratuït aturats.
Lloc de realització: Espai Jove Ca la Romana
Anglès:
De dilluns a dijous. Horari: 16h a 18.30h
Francès:
De dilluns a dijous. Horari: 18.30h a 21h
PATI OBERT
El pati de l’Escola Sant Esteve estarà obert tots
els divendres, dissabtes i diumenges de 17h a
20h per fer-hi activitats, jocs, tallers o joc lliure.
ACOLLIMENT FAMILIAR
Del 12 al 22 de maig al pavelló municipal “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 PER A L’ESCOLARITZACIÓ
Per a nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin
en situacions socioeconòmiques desafavorides.
Primera convocatòria del 29 de maig al 9 de
juny de 2017.
TRIBU DE MARES
Canvi d’emplaçament: Cada dimarts de
10.30 h a 12 h. I cada dimecres de 17.30h a 19
h. Lloc: Rialles Kids C/Barcelona, 3 baixos.
Contacte: 687690210 o 674377095

L’agenda
Dimarts, 16 de maig

Mercats. Mercat municipal.
08-13 h · Plaça de la Selva

Dimecres, 17 de maig

Tarda Jove. Tarda de Crispetes.
17 h · Espai Jove.
Visites. Visita guiada jaciment camp
dels Ninots.
Venta d’entrades: a l’Oficina de Turisme. 3 €
Lloc de sortida: a les 11 h darrera les vivendes
de Nostra Senyora de la Llum (Butano).

Dijous, 18 de maig
Club de Passeig.
9.30 h · Casa Rosa · Gratuït.

Consell Consultiu de la Gent Gran.
Conjuntament amb la Casa Rosa i Esplai Caixa. Caminada per Caldes de Malavella.

Divendres, 19 de maig

Tarda Jove. Micro obert.
17 h · Espai Jove. Batalla de galls, beatbox, Freestyle... organitzat pel col·lectiu SN.
Biblioteca. Activitat infantil.
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia.
Taller d’imants de nevera amb la Cia La Sal.
Cineclub
21 h · Biblioteca. Volem crear un cineclub a Caldes. T’hi apuntes?

Dissabte, 20 de maig

Visites. Visita guiada jaciment camp
dels Ninots.
Venta d’entrades: a l’Oficina de Turisme. 3 €
Lloc de sortida: a les 11 h darrera les vivendes
de Nostra Senyora de la Llum (Butano).
Esports. Club Patí Caldes.
18.30 h · Juvenil: CP Caldes – CP Tona.
19.45 h · 2a Catalana: CP Caldes – CP Tordera.
Entitats. Coral Cantaires de Caldes.
20è aniversari · Concert simfònic.
19.30 h · Teatre de les Germanes Hospitalàries.
Entrades anticipades: 5€ a taquilla: 10€.

Diumenge, 21 de maig

Entitats. Club Excursionista
Sortida al Pollegó inferior de Pedraforca per
una nova ruta, la Gran Diagonal.
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, 23 de maig

Mercats. Mercat municipal.
08 - 13 h · Plaça de la Selva.

Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.

Xerrada col·loqui “El Bullying”
20 h. A l’escola Sant Esteve. A càrrec de Cristina López. Tècnica del Servei Local d’Orientació Familiar. Dintre el programa SLOF de la
Diputació de Girona. Activitat gratuïta

Dimecres, 24 de maig

Visites. Visita guiada jaciment camp
dels Ninots.
Venta d’entrades: a l’Oficina de Turisme. 3 €
Lloc de sortida: a les 11 h darrera les vivendes
de Nostra Senyora de la Llum (Butano).
Tarda Jove. Just Dance.
17 h · Convertim l’Espai Jove en una sala de ball.

Dijous, 25 de maig
Club de Passeig
9.30 h · Casa Rosa · Gratuït.

Música. Audició d’alumnes.
19 h · CEIP Sant Esteve.

Divendres, 26 de maig

Tarda Jove. Club de lectura juvenil.
17 h · Biblioteca. Comentarem “El Gos dels
Backerville” d’Arthur Conan Doyle. Organitza
Espai Jove i Biblioteca.
Entitats. Esplai la Caixa.
17 h · Cinefòrum: “Los Recurdos” · Esplai la Caixa.
Entitats. Xarxa de Dones.
Xerrada: Dona i salut. Una nova mirada de les
malalties. Ponent: Naturòpata Marisa Ferrer.
19.30 h · Casino municipal.

Dissabte, 27 de maig

Entitats. Donants de Sang.
Marató de Donació de Sang.
De 10 a 14 h i de 16 a 19 h · Escola La Benaula
Entitats. Xarxa de Dones.
10 - 12 h · Sortida des de la plaça de l’Ajuntament.
Passejada de 4km per les rodalies de Caldes per
conèixer les plantes del nostre entorn.
Visites. Visita guiada jaciment camp
dels Ninots.
Venta d’entrades: a l’Oficina de Turisme. 3 €
Lloc de sortida: a les 11 h darrera les vivendes
de Nostra Senyora de la Llum (Butano).
Esports. Club Patí Caldes.
16.30 h · PreBenjamí: CP Caldes – HC Blanes
Athletic A.

Diumenge, 28 de maig

“Acte de record a Lola Pajares i contra la violència masclista”.
12 h · Plaça Ajuntament.
Mercats. Fira-mercat.
10 h - 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament.
Visites. Visita turística guiada.
11 h · Oficina de Turisme · 3 €.

Entitats. Club Excursionista
Sortida matinal als Gorgs de Penjacans.
Teatre. IX Festival de Teatre d’Humor
/ 9 Toca Riure
19 h · Teatre cinema municipal · “Desconcerto”
Amb l’orquestra de Cambra de l’Empordà

Dilluns, 29 de maig

Tarda Jove. Torneig de Futbol.
Vine amb el teu equip de 5 persones.
17 h · pati de l’Escola Sant Esteve.
Organitza Espai Jove.

Dimarts, 30 de maig

Mercats. Mercat municipal.
08 - 13 h · Plaça de la Selva.
Servei de creació d’empreses.Taller
d’eines de Google
15 -17 h · Aula del pavelló municipal d’esports

Dimecres, 31 de maig

Visites. Visita guiada jaciment camp
dels Ninots.
Venta d’entrades: a l’Oficina de Turisme. 3 €
Lloc de sortida: a les 11 h darrera les vivendes
de Nostra Senyora de la Llum (Butano).

Dijous, 1 de juny

Club de Passeig
9.30 h · Casa Rosa · Gratuït.
Biblioteca. Grup de Lectura Cal Ferrer.
“Dos taüts negres i un de blanc”.
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia.
Entitats. Esplai la Caixa.
Trobada de gimnàstica · Osor.

Divendres, 2 de juny

Tarda Jove. Va d’Esports.
17 h · Vine al pati de l’Escola Sant Esteve a fer
esports i jocs!

Dissabte, 3 de juny

Esports. Club Patí Caldes.
16.30 h PreBenjamí: CP Caldes – HC Lloret A.
Esports. C V Joves Caldes.
Torneig 4x4 infantil i iniciació.
Cinema. Teatre-cinema Municipal
18 h · “Rogue One - A Star Wars Story”
Entitats. Xarxa de Dones
Trobada de dones. Taller: Aprendre a escoltar.
18 h · Casino municipal.

Diumenge, 4 de juny

Entitats. Club Excursionista
6a etapa del camí de Sant Jaume a Montserrat.
De Vic a l’Estany: superat l’equador del recorregut.
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, 6 de juny

Mercats. Mercat municipal.
08 - 13 h · Plaça de la Selva.

Dimecres, 7 de juny

Entitats. Associació Gent 3a Edat
Casa Rosa.
Taller d’estimulació per un envelliment actiu
i de qualitat.
17 - 19 h · Sala annexa Casa Rosa.
Organitza: Benestar Social i De la Mà.
Tarda Jove. Va d’Esports.
17 h · Programació de robots a través de la plataforma de Lego Mindstorms, Inscripcions a
l’Espai Jove.

BiM

Dijous, 8 de juny

Club de Passeig.
9.30 h · Casa Rosa · Gratuït.

Divendres, 9 de juny

Entitats. Xarxa de Dones.
Taller de mandales: teixits, diversió, connexió
amb Jo interior
19 h · Casino municipal. Preu 5€ sòcies i 8€ no sòcies.
Inscripcions: xarxadedonesdecaldes@gmail.com

Butlletí d’Informació Municipal

Biblioteca. Xerrada amb Eduard Vallory.
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia.

Maig 2017 · Número 116 · Caldes de Malavella

Dissabte, 10 de juny

Cloenda sopar Entitats Esportives
17 - 20 h · Racons esportius amb la col·laboració
dels clubs esportius
21 - 23 h · Gran Sopar amb cloenda i entrega
dels reconeixements de la temporada 2016-2017

No t’ho perdis!
24h supersòniques
Les vint-i-quatre hores sòniques són una
acció que consisteix en una improvisació
lliure, oberta i sense jerarquies que dura
vint-i-quatre hores. - Tothom és convidat
a participar-hi amb la seva disciplina (pintura, música, dansa, teatre, poesia…).No
hi ha llistes, ni inscripcions, ni requisits.
Presentar-se. I deixar-se dur. A càrrec de
Marc Egea (Viola de roda i altres instruments) i el rapsoda Oriol Sauleda i tothom
qui hi vulgui participar.

Diumenge, 11 de juny

Mercats. Fira-mercat.
10 - 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament.
Fira de les Oportunitats
10 - 14 h · Parc de la Sardana
Preu: aportació d’aliments de 1a necessitat
Visites. Visita turística guiada.
11 h · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.

Divendres, 16 de juny

Entitats. Associació Gent 3a Edat
Casa Rosa.
Diada del soci · Dinar a Franciac

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
Tràgic accident amb un
castell inflable

Felicitació al cap de la
Policia Local Xavi Muñoz

Caldes s’estrena com a
nova seu del MIC

Veniu a la Marató de
Donació de Sang

Un Concert coral simfònic
pel 20è aniversari

El 68è Aplec de la Sardana
recorda al mestre Mas i Jou

El proppassat diumenge 7 de maig
a la tarda va succeir un tràgic
accident a restaurant Ca l’Oller.

El cap de la Policia Municipal de
Caldes ha rebut una felicitació
durant l’acte institucional del Dia de
les Esquadres

Caldes de Malavella s’ha incorporat
aquest any com a nova seu del torneig internacional de futbol base MIC
Mediterranean International Cup.

El dissabte 27 de maig, a l’escola
la Benaula i durant tot el dia podeu
venir a donar sang

La Coral Cantaires de Caldes celebrarà el proper dissabte 20 de maig
el concert commemoratiu del seu
20è aniversari.

L’aplec de la Sardana d’enguany es
celebra el diumenge 14 de maig al
parc de la Sardana

El passat divendres 28 d’abril Xavier Muñoz, cap
de policia Municipal, ha rebut una felicitació
per la seva trajectòria i professionalitat durant
l’acte institucional del Dia de les Esquadres de
l’Àrea Bàsica Policial dels Mossos d’Esquadra
a la Selva interior . Va estar acompanyat per
la regidora de Seguretat i Convivència Maria
Subirana i per l’Alcalde Salvador Balliu.
Enhorabona Xavi!

Aquest torneig és el més prestigiós de la seva
modalitat i ha tornat a batre rècords de participació en clubs, seus i països participants.
L’estadi Vall-llobera s’ha incorporat com a
nova seu de futbol en el MIC17 en la categoria
femenina i en el juvenil masculí. Es van poder
veure equips com el FC Barcelona, l’Athletic
Club de Bilbao jugant al costat de la nostra
Unió Esportiva Caldes.
Una de les novetats en la que Caldes es
va estrenar va ser la primera edició del Mic
Basketball on l’equip cadet femení del Club
Esportiu Caldes va participar i en la que es
va poder viure una semifinal en el pavelló de
Caldes.
La valoració per part dels clubs visitants de
les instal·lacions caldenques van ser molt positives i ja es compta en repetir participació per
l’edició del MIC del 2018.

Per causes que encara s’estan investigant, un
infable es va enlairar i va llençar de manera
brusca al terra els nens que hi estaven jugant.
Malauradament una nena va morir a causa dels
traumatismes i sis nens més van resultar ferits
de diversa consideració. Des de l’Ajuntament es
va convocar un ple extraordinari en el que es va
aprovar dos dies de dol oficial i es va realitzar
un minut de silenci multidudinari en memòria
de la nena que va morir i en senyal de solidaritat pels ferits. Aquest fet ha colpit fortament a
tot el poble de Caldes de Malavella.

L’Associació de Donants de Sang a Caldes de
Malavella ha preparat una marató de donació
de sang de 10 a 12 h del matí i de 16 a 21 h
de la tarda amb la col·laboració de l’escola la
Benaula.
Els alumnes de 6è de l’escola han realitzat el
cartell per a promoure la donació amb el lema:
Tant si ets negatiu com positiu, pots ser un
heroi. Dona sang!
Recordeu que per donar sang, cal ser major
d’edat, estar sa i pesar més de 50 Kg. Si heu
viatjat a l’estranger, preneu medicaments o heu
patit alguna malaltia, consulteu als metges que
hi haurà el dia de l’extracció.

Es tracta d’un concert coral simfònic, amb
acompanyament d’orquestral, sota la direcció
d’Assumpta Fontanals i del mestre Joan Casas.
El programa consta de dues parts al llarg de les
quals, es cantaran els temes més emblemàtics
del cor des dels seus inicis fins l’actualitat.
El concert tindrà lloc al teatre de les
Germanes Hospitalàries. Venda d’entrades
anticipades a l’Oficina de Turisme, i a les
llibreries Solés i Tau: 5€. Venda d’entrades a
taquilla, 10€. Esperem la vostra assistència per
celebrar-ho plegats.

Matí i tarda hi ha hagut ballades al parc de
la Sardana amb les cobles Ciutat de Girona,
Bisbal Jove i Reus Jove. I com es habitual també
s’ha fet un dinar de germanor. L’Agrupació
de Sardanistes de Caldes ha preparat un acte
protocol·lari de reconeixement i record vers
en Jaume Mas amb l’estrena d’una sardana del
cosí de l’homenatjat, el també mestre caldenc
Antoni Mas i Bou, titulada “Cosins germans”. I
com cada any a la nit, a la plaça de l’Ajuntament
es toquen i es ballen cinc sardanes més, com a
punt i final de l’aplec d’enguany.

Escrivim aquestes línies just després del tràgic accident del diumenge 7 de maig amb l’inflable de Ca l’Oller. En
aquests moments, és molt difícil que res del que es pugui dir o escriure serveixi de consol, però els integrants de
la PIC volem expressar el nostre condol i tota la solidaritat amb les famílies afectades. Desitgem que els nens que
van resultar ferits es recuperin satisfactòriament i que els seus familiars i amics, així com tothom que s’hi va veure
implicat d’alguna manera, puguin superar el trauma viscut i recuperar la normalitat.
També fem un reconeixement a la ràpida reacció de les autoritats municipals i dels diferents cossos d’Emergències.
D’altra banda, la gravetat dels fets ens porta a reflexionar sobre la importància de garantir les mesures de seguretat de qualsevol activitat, especialment si hi participen menors. Aquesta és una responsabilitat tant de les
empreses implicades com de les administracions, prioritària per nosaltres igual que per tots els veïns de Caldes.

Llegenda i misteri de la Malavella omplen Caldes de
visitants

Anem millorant les escoles
de Caldes

Una diada de Sant Jordi
plena de premis

Cloenda esportiva
conjunta el 10 de juny

L’exposició d’Ikebanes
arriba a la 22a edició

Del 29 d’abril a l’1 de maig Caldes ha reviscut el misteri i l’esoterisme de la
Malavella. Tot el poble s’ha engalanat per celebrar la 8a edició de la Festa de
la Malavella.

Un sorral i jocs d’exterior han estat
les peticions dels alumnes caldencs

Al llarg de tot el dia hi van haver
parades llibres i de roses a la plaça
de l’Església de Sant Esteve.

El proper dissabte 10 de juny a
la tarda es celebrarà de manera
conjunta una cloenda de la
temporada esportiva a Caldes de
Malavella.

El dijous 13 d’abril es va inaugurar l’exposició
d’art floral japonès i ceràmica
L’Associació Ikald organitza l’exposició a partir
de les obres que els seu alumes preparen durant
tot l’any i les presenten per Setmana Santa al
municipi.

L’últim cap de setmana d’abril arriba a Caldes
la Festa de la Malavella, una celebració nascuda
l’any 2010 amb l’eix central de la llegenda de la
Malavella amb la voluntat de potenciar el patrimoni caldenc recuperant i promocionant un referent del folklore del poble: la bruixa coneguda
com la ‘mala vella’.
Enguany la Malavella de l’any va ser l’actriu Teresa Gimpera qui va fer el pregó d’inici de festa i
es van entregar les Malavelles d’honor a les veïnes del poble que enguany fan els 65 anys: Roser
Casanovas, Assumpció Carabús i Maria Fernanda
Martín i en Maurici d’honor a l’Elías Pérez per
l’excel·lència en el treball de recerca de batxillerat.
L’espectacle Nit de Bruixes juntament amb la

Dansa de la Malavella i les cercaviles dels gegants
van acollir un públic molt nombrós i entregat. La
cursa de la Malavella i la pujada a Sant Maurici
amb l’acompanyament exclusiu dels gegants de
Caldes, tot i la pluja van ser un èxit.
Aquesta edició de la festa, molt arrelada en
pocs anys, ha comptat novament amb el suport
de molts voluntaris, entitats i establiments de
Caldes de Malavella. L’Àrea de Turisme i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Caldes de
Malavella, amb la col·laboració de la Comissió
de la Malavella, va preparar un extens programa
relacionat amb la llegenda de la Malavella, les
bruixes, l’esoterisme i la màgia que va fer participar tothom. Gràcies per fer-ho possible!

Els alumnes de P-5 de l’escola la Benaula van
entrar una instància a l’ajuntament per a demanar un sorral per a poder jugar a la seva escola. La regidora d’ensenyament, Àngela Frigolé,
els va atendre i les seves peticions es van formalitzar en un sorral nou per a jocs infantils.
També s’ha fet una rampa per millorar l’accés
als alumnes amb problemes de mobilitat. Les
peticions de jocs nous pel pati de l’escola Sant
Esteve també van ser ateses i ja disposen de dos
jocs nous al pati. Els alumnes de les dues escoles han estrenat jocs per a divertir-se a l’exterior
i així esbargir-se quan surten al pati.

Es va representar «Cösmix» espectacle de teatre infantil amb aperitiu final, sessió de cinema
infantil i la diada va finalitzar amb un audició
de sardanes amb la Principal de l’Escala.
I com cada any i ja en fa catorze es va atorgar
el 14è Premi de Microliteratura Joaquim Carbó.
Guanyador absolut i Premi Local per David
Valle García amb “Neu” i Feluca Díaz Cuyàs
amb “Concurs”.
Guanyadors categoria juvenil per Sara Bagudà Torrent amb “Aficions” Miquel Orozco Puig
per “Utopia” Santi Miquel Coll per “Les guerres
textuals” Anna Esteve Ferrer per “Encaixos”
Guanyadors categoria infantil per: “Escola
Moderna” d’Àlex Alba i Martín, “La nau espacial” de Roger Arasa i Lozano, “Escola Moderna” de Lídia Carretero i “Escola Moderna” de
Pau Borrell i Planas. Felicitats als guanyadors i
gràcies a tothom qui vau participar.

Aquesta jornada festiva, que es celebra per
primer any, l’esport i els nenes i nenes de Caldes seran els protagonistes. Les activitats i jocs
previstos, que abarcaran tota la zona esportiva seran molt variats i estan destinats als joves
esportistes del poble. Entre els que completin
totes les zones de joc hi haurà el sorteig d’un
premi. El final de la cloenda serà un sopar popular multitudinari durant el qual es donaran
els reconeixements esportius anuals en la cerimònia coneguda com la “Nit dels Campions”.
Aquesta jornada de cloenda serà organitzada
pels clubs i entitats esportives, juntament amb
l’EEM - Escola Esportiva Municipal i l’Àrea
d’Esports de l’Ajuntament.

Tot el poble està commocionat amb l’accident en el castell inflable en el que va morir una nena i van
resultar ferits sis nens més. Ha estat un autèntic daltabaix per tothom. Aquest tràgic accident, i a hores d’ara encara és inexplicable, ha tingut un desenllaç trist i dolorós en la mort de la nena. El poble
de Caldes va traslladar el seu condol per aquesta horrible pèrdua de manera massiva en el minut de silenci que
es va celebrar. Desitgem la ràpida i total recuperació de la resta de nens i nenes ferits. Des de el primer moment
l’Alcalde i l’Ajuntament en ple es va posar a disposició de les famílies. Cal dir també que els serveis d’emergència
van reaccionar de manera ràpida i exemplar i volem traslladar-los l’agraïment per la seva tasca. Des del consistori
s’està facilitant tota la informació que es demana a la investigació per esclarir els fets. No volem que mai més, ni
aquí ni enlloc, s’hagi de lamentar uns fets similars.
Un darrer apunt breu per agrair la tasca de tanta gent que col·labora en fer gran i viu el nostre poble. La darrera
Festa de la Malavella va ser molt reeixida i participada tant per la gent de Caldes com per la multitud de públic
que ens va visitar. Els elogis que arriben a Caldes de tot Cataluya amb aquesta festa ens demostra que és una
manera eficient de traslladar una imatge de poble interessant i actiu i a més a més ens ajuda a cohesionar el nostre
estimat poble.

Estat de l’aigua
Analítiques d’abril

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.

L’equip de govern té molts projectes damunt la taula, però veiem com van passant els mesos i
no acaben de materialitzar-se: les obres de la carretera, les reformes del polivalent, l’arranjament de la riera, el futur tanatori... En el darrer ple es va parlar d’un projecte que des d’ ERC
ens fa especial il·lusió. El dúiem en el nostre programa electoral i sempre hem cregut necessari potenciar un eix
cultural al poble: l’adequació de l’edifici de l’ajuntament vell perquè sigui un equipament cultural pel municipi.
D’aquesta manera podrem donar a la nostra biblioteca més espai, amb sales polivalents, un arxiu municipal que
creiem molt necessari en un poble amb la història i el patrimoni que té Caldes, i que pugui acollir també la ràdio
municipal, fent-la més accessible a tothom. Un espai cultural que segur ajudarà d’una forma important a revifar
la part vella del poble, aquest carrer Major que tenim tan abandonat. Esperem que aquests projectes vegin la llum
aviat, estem cansats de veure’ls només damunt la taula. El poble els necessita.
També volem aprofitar per donar les gràcies a totes aquelles persones i entitats que han fet possible un any més
que la Festa de la Malavella hagi estat tot un èxit. Ara bé, de nou una pregunta ens balla pel cap. Si hi ha tanta
gent col·laborant de manera altruista per tirar endavant els actes programats, com és possible que ens els darrers
anys el pressupost destinat s’hagi incrementat tant? Més de 40.000 euros per una festa d’un cap de setmana ens
semblen molts diners...

Des de l’any 2010, la «Festa de la Malavella» s’ha anant consolidant i tenint més i més èxit. Per això
volem reconèixer la tasca feta per les entitats, els voluntaris, la colla gegantera i el mateix ajuntament, sense oblidar-nos de l’assistència dels caldencs i caldenques i de veïns d’altres localitats, que
amb la seva presència i participació ajuden a fer gran aquesta festa.
Corre el rumor que hi ha persones que entren en cases buides i les van moblant per a facilitar
habitatge a altres ocupes, per una quantitat de diners. No és prudent difondre aquest rumor sense tenir proves
de si això és o no real. Si es detecta, s’ha de trucar immediatament a la policia local, tot aportant dades com la
matrícula del vehicle, les característiques de les persones i si és possible fotografies. Per aconseguir pal·liar aquest
i d’altres problemes que sorgeixen en el dia a dia de la nostra policia és necessari incrementar la plantilla de manera que en cada torn hi hagi dos agents de servei. Actualment, això no és possible ja que s’hauria d’ampliar en
tres agents més, la plantilla existent. Què passa ara, sobretot en el torn de nit, davant d’una trucada d’un ciutadà
demanant ajuda urgent? A l’haver-hi només un policia de servei, aquest demana ajuda als Mossos d’esquadra
que, al tenir la base a Santa Coloma i donar servei a tota la comarca, tarden massa temps en arribar al nostre
poble. Conclusió: els delinqüents ja han realitzat el delicte i han marxat.
Invertir en seguretat no és un increment de costos, és una obligació envers els ciutadans i a la llarga sortirà més
barat.

