Del 16 de març al 15 d’abril

Per recordar

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
Rebuts domiciliats

Última setmana de març: IVTM (anual
2016), Recollida d’escombraries (1r semestre
2016), Mercat setmanal (1r semestre 2016) i
Clavegueram (1r trimestre 2016).
Rebuts no domiciliats:

De l’1 de febrer al 30 de març: quotes de
conservació de Malavella Park (1r semestre
2016).
De l’1 de març al 30 d’abril: IVTM (anual
2016), Recollida d’escombraries (1r semestre
2016), Mercat setmanal (1r semestre 2016) i
Clavegueram (1r trimestre 2016).
CLUB DE PASSEIG
Els dijous, a 2/4 de 10, a la Casa Rosa. Gratuït.
Organitzat per l’Àrea d’Esports.
PATI OBERT
A partir de l’abril (dia d’inici encara pendent de
concretar). Obrim el pati de l’Escola Sant Esteve per fer-hi activitats dirigides, esports o joc
lliure! Obert a tothom. Els divendres, dissabtes
i diumenges a la tarda! L’organitza l’Ajuntament
de Caldes i l’Espai Jove “Ca la Romana”, amb el
suport de l’Escola Sant Esteve.

13è PREMI DE MICROLITERATURA
JOAQUIM CARBÓ
El 7 d’abril és el termini per participar en el
13è Premi de Microliteratura Joaquim Carbó. Només us cal escriur-us i lliurar un text
de no més de 300 paraules que contingui la
paraula clau ·estiuejar”. El lliurament de premis es farà el 23 d’abril, dia de Sant Jordi.
Per a més informació i detalls, consulteu
l’apartat de notícies breus d’aquest mateix
BIM, el fullet que rebreu a les bústies o al
web de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
També us podeu adreçar a l’Àrea de Cultura
(972 47 00 05 Ext. 8 o cultura@caldesdemalavella.cat), o a la Biblioteca Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia (972 47 23 50 o biblioteca@caldesdemalavella.cat).

Mercats. Mercat Municipal
De 8 a 1 del matí · Plaça de la Selva.
Escola de Música. Jornades musicals
A les 5 · Al Casino Municipal.
Audició de piano i violoncel.
Amb Claudio Suzin (piano) i Domènec
Surroca(violoncel).

No t’ho perdis!

Dijous, 17 de març

Biblioteca. Jornades musicals
A les 5 · A la Biblioteca.
“Borrissol i el Món dels Colors”, amb Alquímia Musical.
Per a mainada d’infantil i primària.

Pel·lícula:
Inside out (Del revés)
A les 5 · Casino Municipal · entrada gratuïta.
Òscar d’aquest any a la millor pel·lícula
d’animació.
Nota: Hi ha programades més pel·lícules
pel 24 d’abril, el 22 de maig i el 12 de juny.
Us n’informarem en el seu moment!

Escola de Música. Jornades musicals
A les 2/4 de 7 · Al Teatre-Cinema Municipal.
Concert d’alumnes de l’Escola de Música.
Instrument, conjunt instrumental i coral.

Del 21 al 23 de març

Entitats. Acampada de Setmana
Santa
Organitzada pel Centre d’Esplai Sant Esteve.
Inscripcions tancades.

Divendres, 18 de març

PREINSCRIPCIONS CURS 2016/17
Llar Infants: del 2 al 13 de maig de 2016 (presinscripcions a l’Ajuntament).
Infantil, Primària i Secundària: del 30 de
març al 7 d’abril de 2016 (preinscripcions en
el centre escollit en primera opció).

Esports. Unió Esportiva Caldes
10:00h · Benjamí B: UE Caldes - Escola F.
Vidrerenca
11:00h · Aleví A: UE Caldes - Escola F St Feliu
11:00h · Aleví B: UE Caldes - Tossa UE B
12:30h · Infantil B: UE Caldes - Lloret CF
17:00h · Juvenil A: UE Caldes - Blanes CD A
17:00h · Juvenil B: UE Caldes - Aro CE A

Divendres, 25 de març

Diumenge, 20 de març

Visites. Visita turística guiada
A les 11 del matí · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.

Entitats. Tastets d’Esplai
Inscripcions als Tastets d’Esplai
(segon semestre).
Organitzats pel Centre d’Esplai Sant Esteve.
+ info: esplaisantesteve@gmail.com

Dissabte, 19 de març:

Entitats. Excursió “El Ripoll del
Ferro”
Preu: 40 euros.
Organitzat per l’Ass. de gent de la 3a edat
“Casa Rosa”.
Esports. Club Patí Caldes
20:00h · Sènior: CP Caldes - Andorra HC

Entitats. Excursió
El Puig d’Arques (Les Gavarres).
Organitzada pel Club Excursionista.
Acte religiós. Benedicció del ram
12 del migdia · Pl. de l’Església.
A 2/4 de 7 · Al Teatre-Cinema Municipal.
Concert d’alumnes de l’Escola de Música.
Instrument, conjunt instrumental i coral.

Dimecres, 16 de març

Escola de Música. Jornades musicals
A les 5 · Al Casino Municipal.
Taller de dansa tradicional.
A càrrec dels Amics de l’Hereu Riera.

Mercats. Fira-mercat
De 10 a 2 del matí · Plaça de l’antic Ajuntament.
Visites. Visita turística guiada
A les 11 del matí · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.
Esports. Club Esportiu Caldes
16:30h · Júnior msc.: CE Caldes Lluïsos
18:15h · Sènior msc.: CE Caldes - Palafrugell

Dissabte, 2 d’abril

Entitats. Trobada de Dones
A les 6 de la tarda · Esplai “La Caixa”. Gratuït.
+ info: xarxadedonesdecaldes@gmail.com.
Ho organitza la Xarxa de Dones amb el suport
de l’Esplai de “La Caixa”.
Entitats. Portes obertes Abeona
Escoles de Franciac · 10-14h.
- 10h: acollida.
- 11h: xerrada sobre el projecte pedagògic.
- 12h: petit refrigeri.

PARTICIPA A LA FESTA DE LA
MALAVELLA!
La Comissió de la Malavella necessita voluntaris en l’organització d’actes i en la logística
de la Festa de la Malavella. Per altra banda,
us animem també a participar en dos actes
de la festa com són la Dansa de la Malavella
(mainada i adults) i l’espectacle de bruixes i
bruixots (nens de 8 a 10 anys). Contribuïm
entre tots a fer una Festa de la Malavella ben
lluïda! Moltes gràcies!
Per a més informació, vegeu l’apartat de notícies breus d’aquest mateix BIM o adreceu.vos
a l’Oficina de Turisme: 972480103 · turisme@
caldesdemalavella.cat

L’agenda
Dimarts, 15 de març

A 2/4 de 7 · Al Teatre-Cinema Municipal.
Concert d’alumnes de l’Escola de Música.
Instrument, conjunt instrumental i coral.ica
Instrument, conjunt instrumental i coral.

Del 21 al 28 de març

Espai Jove. Setmana Jove!
Activitats organitzades pels joves i l’Espai Jove
(programa a part).
Organitzat per l’Espai Jove “ Ca la Romana”.

Esports. Escola Esportiva Municipal
12h · Mini femení: EEM - CB Roses
Esports. Club Patí Caldes
16:30h · Prebenjamins · CP Caldes - Hoquei
Figueres
18:30h · Benjamins · CP Caldes - CP Voltregà
Esports. Unió Esportiva Caldes
10:00h · Benjamí B: UE Caldes - Escola F.
Arbucienca
11:00h · Aleví C: UE Caldes - Tossa UE A
Esports. Club Esportiu Caldes
9:00 · Infantil fem.: CE Caldes - BC Torroella
10:30h · Sènior fem.: CE Caldes - CB Hostalric

Diumenge, 3 d’abril

Mercats. Fira-mercat
De 10 a 2 del matí · Plaça de l’antic Ajuntament.

Dimarts, 22 de març

Visites. Visita turística guiada
A les 11 del matí · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.

Del 24 al 28 de març

Entitats. Excursió
1a etapa del camí de Sant Jaume fins a Montserrat.
Organitzada pel Club Excursionista.

Mercats. Mercat Municipal
De 8 a 1 del matí · Plaça de la Selva.
Entitats. Exposició d’ikebana, ceràmica i bonsais
D’11 a 1 i de 5 a 8 · Casino Municipal.
Inauguració: dijous 24 de març a les 5.
Ho organitza l’Associació d’ikebana IKALD.
Acte religiós. Processó de Divendres
Sant
9 del vespre · Pl. de l’Església.

Diumenge, 27 de març

Mercats. Fira-mercat
De 10 a 2 del matí · Plaça de l’antic Ajuntament.

Dilluns, 28 de març

Entitats. Sardanes
12 del migdia · Pl. de l’Església.
Audició de 6 sardanes amb la Flama de Farners.
Organitzada per l’Agrupació de Sardanistes.

Dimarts, 29 de març

Mercats. Mercat Municipal
De 8 a 1 del matí · Plaça de la Selva.

Divendres, 1 d’abril

Tarda Jove. Va d’Esports
5 de la tarda · Pati de l’Escola Sant Esteve.
Organitzat per l’Espai Jove.

Esports. Club Esportiu Caldes
17:30h · Cadet fem.: CE Caldes - CB Blanes A

Diumenge, 10 d’abril

Mercats. Fira-mercat
De 10 a 2 del matí · Plaça de l’antic Ajuntament.
Visites. Visita turística guiada
A les 11 del matí · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.
Esports. Club Volei Joves Caldes
Sènior fem: CV Joves Caldes - CV Mataró
Juvenil fem: CV Joves Caldes - Gironella
Cadet fem: CV Joves Caldes - Sta Dorotea
Esports. Unió Esportiva Caldes
11:30h · Primer equip: UE Caldes - Arbúcies
CF A
Esports. Club Esportiu Caldes
16:30h · Júnior msc: CE Caldes - CB Torelló
18:15h · Sènior msc: CE Caldes - Adepaf

Dimarts, 12 d’abril

Mercats. Mercat Municipal
De 8 a 1 del matí · Plaça de la Selva.

Divendres, 15 d’abril

Entitats. 32è aniversari Casa Rosa
- A 2/4 d’1, missa.
- Tot seguit, dinar al Restaurant El Cabrit de
Girona · 35 euros
- Ball amb el cantant Jordi Bofill.
Organitzat per l’Ass. de gent de la 3a edat
“Casa Rosa”.

No t’ho perdis!

Esports. Club Futbol Sala
17h · Polivalent · FSCM - CFS la Bisbal.
Esports. Club Volei Joves Caldes
Sènior masc: CV Joves Caldes - Llars Mundet.

Dilluns, 4 d’abril

Ple Municipal
A les 20h · Sala de sessions (annex Casa Rosa).

Dimarts, 5 d’abril

Mercats. Mercat Municipal
De 8 a 1 del matí · Plaça de la Selva.

Dissabte, 9 d’abril

Biblioteca. Astronomia
A les 11 · A la Biblioteca.
Introducció al sistema solar i observació del
Sol amb telescopi. Amb Andy Briggs, gran
aficionat a l’astronomia i veí de Caldes. Per a
grans i petits.
Esports. Unió Esportiva Caldes
10:00h · Benjamí B: UE Caldes - Maçanet de
la Selva UE
11:00h · Aleví A: UE Caldes - Palamós CF B
11:00h · Aleví B: UE Caldes - Ràcing Blanenc
12:30h · Infantil B: UE Caldes - CF Santa
Eugènia B
17:00h · Juvenil A: UE Caldes - Fun Esp.
Palamós.

BiM

Club de lectura juvenil
Els jocs de la fam
A 2/4 de 5 · Biblioteca Municipal · Gratuït.
Primer llibre a comentar del Club.
Regularment s’aniran plantejant noves lectures. Si vols comentar amb altres joves lectors
les teves lectures i fer activitats paral·leles,
contacta amb la Biblioteca! (biblioteca@
caldesdemalavella.cat).
Organitzat per la Biblioteca i l’Espai Jove.

Butlletí d’Informació Municipal
Març 2016 · Número 102 · Caldes de Malavella

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.
Dissabtes, de 9 a 2/4 de 2.
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.
URGÈNCIES CAP Cassà: Tel. 972 46 38 82
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.
Del 16 de setembre al 15 de juny:
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
Gran Rua de Carnaval 2016!
La gran Rua de Carnaval 2016 del 13 de febrer va ser tot un èxit de participació amb
30 colles de les quals 5 eren de Caldes (els Embarrakaldats, la Colla Gegantera,
L’AMPA de la Llar d’infants “Ninots de Caldes”, la dels pares, mares i alumnes de
l’Escola Sant Esteve i els Trons).
L’Ajuntament els va agrair la participació amb
pans gegants i pernils. Els Embarrakaldats es
van endur el Premi local a la decisió i empenta,
mentre que la Colla Gegantera es va emportar
el Premi a la constància i fidelitat amb 20 anys
ininterromputs al Carnaval.
Les colles guanyadores van ser els Festuks de
Sant Feliu de Guíxols per la millor comparsa,
Somos los que somos de Castell-Platja d’Aro per

la millor carrossa i els Marrecs de Sant Feliu de
Guíxols pel grup més impactant. L’organització
va lliurar obsequis a totes les colles participants.
L’Ajuntament agraeix als Embarrakaldats
l’empenta i organització, a la Policia Local per
garantir la seguretat al llarg de tot el trajecte i
per col·laborar en el trasllat de les carrosses, als
membres del jurat, a Josep Delemus -el locutor-,
a les colles i a tothom qui va contribuir a la festa.
Moltes gràcies!

Premi de Microliteratura
Joaquim Carbó

Digues la teva a la Taula
Jove i fes un Caldes millor!

La meva salut, consultable
a través d’internet

L’hort de l’Escola Sant
Esteve ja funciona

Arriba una nova convocatòria del Premi de
Microliteratura Joaquim Carbó. Com sempre,
els escrits no han d’excedir de les 300 paraules
i han de contenir el mot clau “estiuejar” una
activitat que va portar a terme a Caldes de
Malavella Julio Manegat, a qui dedica aquest
any el premi.

L’Àrea de Joventut a través de l’Espai Jove “Ca la
Romana” està organitzant en els últims mesos
taules joves per tal d’analitzar quines són les
necessitats i interessos dels joves de Caldes de
Malavella.

El Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya ha creat el web “La meva salut”
(lamevasalut.gencat.cat), un espai de consulta,
personal i intransferible on l’usuari pot disposar
de tota la informació de salut i fer tràmits
electrònics de forma segura i confidencial.
De moment, s’hi poden consultar les nostres
dades personals i el nostre Equip d’Atenció
Primària. També s’hi troba la informació
clínica (informes diagnòstics de visites a
urgències, d’analítiques, de diagnòstic per la
imatge, de vacunes...) i el pla de medicació
vigent. S’hi poden fer també tràmits, fer ús
de serveis electrònics per controlar la salut i
accedir al document de voluntats anticipades.
Properament s’hi preveu incorporar nous
serveis. El que heu de fer per gaudir d’aquest
servei és adreçar-vos al CAP que us orientarà
en tots els passos a seguir.

El Servei de Menjador de l’Escola Sant Esteve,
gestionat per l’AMPA del centre i l’empresa Tot
Oci, ha creat un hort escolar com a part del
projecte educatiu del servei. La iniciativa ha esta
possible gràcies a la col·laboració de l’Escola, que
ha facilitat l’espai (al darrera de la biblioteca),
de l’Ajuntament, que ha adequat l’espai per ferhi possible el conreu, i de familiars d’alumnes
de l’escola que han aportat les seves eines i els
seus coneixements a l’hora de treballar un hort.
El Consell Comarcal de la Selva ha fet un taller
de compostatge que ha donat recursos perquè
els alumnes puguin reciclar la matèria orgànica
i generar el seu propi adob. I per últim, també
hi han intervingut els nens i nenes del servei de
menjador que, amb les seves ganes, de ben segur
aviat ja en trauran els primers fruits!

S’estableixen tres categories: infantil (de 9 a 12
anys), juvenil (de 13 a 17 anys) i adults (a partir de
18 anys). En el cas de les categories infantil i juvenil
es concediran premis consistents en lots de llibres
mentre que en la categoria d’adults hi haurà un
premi absolut (250 €) i un premi local (200 €).
El termini per lliurar els escrits és el dimecres
6 d’abril (inclòs) i es pot fer presencialment
o bé per correu electrònic (biblioteca@
caldesdemalavella.cat).

La Fira de la Terra es consolida
La Fira de la Terra ha esdevingut en tan sols sis anys tota una festa per a animals,
sobretot gossos i cavalls, i tots aquells que se’ls estimen. L’espai del recinte firal a
on es va traslladar l’anterior edició es confirma, per la seva grandària, com a un lloc
idoni pel desenvolupament de les activitats.
La novetat d’aquest any ha estat la incorporació
del II Concurs Nacional Caní de Caldes de
Malavella que s’ha afegit a diverses altres
activitats relacionades amb gossos: el 3r Canicròs
benèfic i marxa popular, el Campionat d’Espanya
d’Agility, la Gimcana canina, l’Exhibició de
gossos de rescat i de la Policia Local i la desfilada
canina.

demostració de Clicker Training i un espectacle
eqüestre de doma en llibertat.

Pel que fa als cavalls, es va organitzar una
desfilada pels carrers de Caldes i per l’entorn
rural, un circuit de jocs amb ponis, una

Agraïm als voluntaris, empreses, i treballadors
municipals la seva dedicació per fer possible una
Fira de la Terra que creix any rere any!

Tot plegat es va complementar amb el Mercat
de productes artesans i ecològics i amb estands
d’entitats, fundacions i protectores d’animals.
Diversos restaurants del municipi van elaborar
menús especials de fira per als visitants.

A partir de les propostes obtingudes en les
taules joves i a través dels contactes que s’estan
fent amb diferents agents del nostre municipi
relacionats amb la joventut, se’n trauran unes
conclusions que seran la base per redactar el
Pla Local de Joventut 2016-19, una guia que
servirà per marcar les pautes i línies a seguir
en matèria de joventut. Tenint en compte això,
si ets jove, t’animem a participar-hi i a exposar
les teves idees i projectes. Fes sentir la teva veu
i col·labora a fer un Caldes millor per als joves!

Per a més informació, consulteu els fullets que
es repartiran a les bústies o contacteu amb
l’Àrea de Cultura (cultura@caldesdemalavella.
cat) o amb la Biblioteca (biblioteca@
caldesdemalavella.cat).

Per seguir les properes taules joves, estar al cas
d’informació i activitats d’interès per als joves,
podeu consultar:
- El el web www.espaijove.caldesdemalavella.cat
- La pàgina de Facebook (Ca la Romana, Espai
Jove)
- El compte de twitter (@CaldesJove).

Participa i col·labora amb
la Festa de la Malavella!

Joaquim Carbó visita el
Club de lectura

El caldenc Andreu Riera,
campió en física!

Curs de premonitors i
projecte Pati Obert

Vols ajudar en l’organització i logística de
la Festa de la Malavella? Contacta amb
festadelamalavella@gmail.com
Vols participar en algun d’aquests actes?

El 26 de febrer va passar pel Club de lectura
de la Biblioteca l’escriptor nascut a Caldes de
Malavella Joaquim Carbó. Va comentar dos
dels seus últims llibres. El primer, “Cadàvers
ben triats”, és un recull de contes al voltant de la
mort tractats amb humor negre i àcid des d’un
punt de transgressió i originalitat.

Andreu Riera, estudiant de física per la Universitat
Autònoma de Barcelona, va quedar, juntament
amb els seus dos companys d’equip, entre els
millors en una competició internacional de
física, la University Physics competition.(www.
uphysicsc.com). Hi podien participar estudiants
de Física sense graduar i el repte consistia
en solucionar un dels dos problemes que es
proposaven en un termini de 48 hores. L’equip de
l’Andreu va triar l’exercici de calcular la trajectòria
que un golfista havia de donar a la pilota per
superar un arbre que tenia al davant i fer un forat
en un sol cop. En una cursa contrarellotge, van
haver de formar-se en qüestions de golf (forma
dels pals, de les pilotes...) i aplicar-hi els seus
coneixements de física. Van crear un model i van
fer una simulació per ordinador. L’Andreu està
molt satisfet de l’experiència ja que “ens va posar
a prova i ens va reconfortar veure que ho vam
resoldre bé”.

L’Àrea de Joventut fomenta la formació en
premonitors als joves caldencs a qui els agrada
el món del lleure i l’esplai. Fins el 16 de març es
poden inscriure al curs que es farà del 22 al 24 de
març als Arcs de Santa Pau a uns preus reduïts.

1. Dansa de la Malavella

Inscripcions a partir de l’1 d’abril a l’Oficina de
Turisme. Els assajos es faran a la pl. Amical de
Mauthausen els dies:
Dimarts 26 d’abril, de 19:30h a 20:30h
(mainada).
Dimecres 27 d’abril, de 20:30 a 22h (adults).
Dijous 28 d’abril, a les 20h (tothom).

2. Espectacle de bruixes i bruixots

Necessitem 50 nens de 8 a 10 anys. Contacta
amb: festadelamalavella@gmail.com
+ info, Oficina de Turisme:
972480103 · turisme@caldesdemalavella.cat.
Contribuïm a fer una festa ben lluïda! Gràcies!

El segon llibre comentat va ser la seva darrera
novel·la, “Va com va”, que narra el periple
delirant d’un personatge sense nom (“cent per
cent perdedor”) que, empès per circumstàncies
personals molt lligades a la nostra societat en
crisi, s’ha de buscar la vida com pot.
Joaquim Carbó és l’autor de capçalera de la
Biblioteca i en el seu espai podreu llegir la seva
àmplia obra, coneguda més per la literatura
infantil però que, com veieu, també té una
interessant vessant adreçada als adults.

Per altra banda, a l’abril, l’Espai Jove “Ca la
Romana” engega el nou projecte Pati Obert.
Els divendres, dissabtes i diumenges a la tarda,
el pati de l’Escola Sant Esteve s’obrirà per a ferhi tot tipus d’activitats (esportives, recreatives,
tallers i de joc lliure), dinamitzades per un
monitor/a de lleure. L’espai estarà obert a tothom
sense distinció d’edat.

Molts pobles veïns destaquen la gran quantitat d’activitats que es realitzen a Caldes i
certament és així. L’agenda d’actes està farcida de propostes de tot tipus. La vitalitat
de què gaudim a Caldes de Malavella és fruit de la força de les associacions i entitats
de la nostra vila amb la seva empenta i participació. La implicació des de l’equip de govern de l’Ajuntament
amb les entitats sempre és màxima participant, col·laborant i millorant any rere any en tot allò que calgui
perquè totes les activitats siguin exitoses. Com va ser el cas del Carnaval de Caldes de Malavella amb els
Embarrakaldats, que va tornar a ser un gran èxit un any més o la Fira la Terra, amb més activitats i públic
que mai, o també en el cas del 3x3 Caldes de bàsquet del Club Esportiu. Gràcies a tota la gent que hi col·
labora i participa activament fent-les possibles. Així fem poble!
El nostre partit, Convergència, es troba en un moment clau de refundació d’àmbit nacional. Hem engegat
un procés participatiu anomenat “Torn Obert” per recollir l’opinió de tota aquells que hi vulguin participar
activament. Des de Convergència volem escoltar tothom qui tingui coses a dir i per això ens posem a la
disposició de tots els veïns, simpatitzants, votants i militants perquè ens facin arribar la seva visió de com ha
de ser la Convergència del futur. Si voleu participar en aquest procés de refundació poseu-vos en contacte
amb nosaltres al telèfon mòbil 609369936 i us atendrem personalment.

El carril bici de la Via Verda ha de ser segur
El carril bici que passa per Caldes és un risc per ciclistes i vianants. Les obres d’adaptació van durar
molts mesos i no es van fer bé. Si pugeu a la bicicleta i voleu travessar el poble, heu de tenir molta
precaució. Hi ha molts trams per sobre les voreres, altres en contra direcció, com a Aigües Bones i a la plaça
de Sant Esteve. En altres desapareix la senyalització, com en el tros de la cruïlla entre l’Avinguda Dr. Furest i la
Carretera de Llagostera. Això crea desconcert entre els ciclistes i perill per tots, usuaris del carril i vianants. Fa
unes setmanes l’Ajuntament es va veure obligat a treure uns elements de senyalització horitzontal del carril bici ja
que els vianants hi ensopegaven i s’hi feien mal. Alguns trams de l’entorn de Caldes també estan mal conservats.
Demanem que l’Ajuntament, amb l’ajuda dels tècnics, ho arregli. Cal prendre mesures en l’adequació dels trams i
en la senyalització. I si cal, canviar-ne el recorregut actual. És necessari un canvi d’actitud de l’Ajuntament amb la
Via Verda. Si volem que sigui un reclam perquè la gent de fora visiti el nostre poble, ha de ser segura per a tots.
Canviant de tema, des d’aquí volem encoratjar i felicitar a tots els voluntaris i entitats que fan possible tres esdeveniments cada cop més importants en aquestes dates, com són el Carnestoltes, la Fira de la Terra i la Festa de
la Malavella.

Ja fa temps que hem detectat que al nostre poble tenim un problema amb alguns propietaris
d’animals, principalment quan es tracta de gossos. Quan surten a passejar, no recullen les
deposicions que els animals fan a la via pública, a les places on juga la mainada i carrers. Des
d’Esquerra Republicana vam sol·licitar en el darrer ple municipal que s’actués per solucionar aquest tema, ja sigui
promovent una campanya de sensibilització entre els veïns, o habilitant espais perquè els propietaris dels animals
hi puguin anar. D’altra banda, aquest hivern, i a causa de la manca de pluges i a les altes temperatures, alguns veïns han alertat de la presència en zones de pins de la processionària, una eruga que si no es controla pot conduir
a una plaga i que pot produir reaccions al·lèrgiques molt perilloses. Agraïm que si en detecteu la presència ho
comuniqueu el més aviat possible per poder-hi actuar.
I aquest mes de febrer ens ha deixat un regust dolç: una Festa de Carnestoltes que s’està consolidant i que cada
cop compta amb més participació. Des d’Esquerra volem felicitar a tots els que l’heu fet possible i especialment
als Embarrakaldats, la colla carnavalera del nostre poble. Un bon exemple de la tasca tan important i imprescindible que fan les entitats de Caldes de Malavella.
Per últim, us recordem que ens podeu seguir a les xarxes socials: al Twitter (@esquerracaldes) i al Facebook
(Esquerra Caldes de Malavella).

Per a més informació:
calaromana@caldesdemalavella.cat
www.espaijove.caldesdemalavella.cat

Estat de l’aigua
Analítiques de febrer

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.

Felicitem a tothom qui ha participat a l’organització de la Gran Rua de Carnaval del nostre poble.
L’any passat va ser un èxit. En aquest, s’ha superat.
El 23 de febrer passat es va fer una jornada tècnica en el Consell Comarcal de la Selva a la qual es
van convocar els tècnics de tots els ajuntaments de la comarca. Es va analitzar a fons la problemàtica
que hi ha amb els gossos i sobretot amb les colònies de gats. Els ajuntaments que hi van assistir varen prendre
nota de les mesures a prendre per trobar solucions i es van bolcar per aconseguir resultats. S’ha de comptar amb
les associacions no lucratives que hi ha en alguns pobles. Nosaltres a Caldes de Malavella en tenim una que és
molt activa i coneixedora de la problemàtica.
Des de l’Ajuntament s’ha de fer una campanya per conscienciar els veïns que llencen les escombraries fora dels
contenidors o no els fan servir adequadament, així com els que deixen al carrer tota mena d’objectes: des de
matalassos fins a pots de pintura, entre altres. Hem de combatre l’incivisme existent i no ens ha de doldre denunciar a qui veiem que és un incívic. Nosaltres mateixos, els veïns, més la campanya i mitjans de l’Ajuntament,
aconseguirem resultats.
Seria possible d’una vegada per totes la il·luminació de la rotonda de l’autovia a l’entrada del nostre poble? Ho
diem perquè fa uns dies hi va haver un altre accident.

