L’agenda
Dimecres, 1 de maig
Festa de la Malavella
9 h · Rambla d’en Rufí
Cursa i marxa de muntanya de la Malavella
Més info a http://cursadelamalavella.wixsite.com
Organitza: Club excursionista Caldes
Esports. UE Caldes

Durant tot el matí
12a Trobada d’escoletes Mas Llop

Dijous, 2 de maig
Esports. Grup de passeig

9:30 h · Davant Casa Rosa
Organitza Àrea d’esports

Entitats. Esplai Gent Gran la Caixa
17 h · Esplai
Assemblea general de socis

Divendres, 3 de maig
Cultura. Taller
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Inventa robots senzills amb LEGO WeDo
Inscripció gratuïta a la Biblioteca. Taller de
robòtica educativa a través de la plataforma
Lego WeDo. Format: 4h 30m en tres sessions d’1h 30m Places: Màxim 14 persones

Del l’1 al 30 d’abril
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball amb Jordi Bofill
Esports. CE Caldes

11 h · AE Fornells A - Cadet Fem CE Caldes
Esports. Volei Escola Esportiva Mu-

nicipal
12 h · CV Lloret B - Aleví EEM
Entitats. Club Excursionista
4t tram dels camins de ronda, de La Fosc de
Palamós a Llafranc (far de Sant Sebastià)
Seguirem allà on ho vàrem deixar. Hem
escurçat una mica l’etapa per poder gaudir
millor dels magnífics racons d’aquest tram.
Enlloc d’anar fins a Begur acabarem al far
de Sant Sebastià. Sortida amb bus.
Cultura. XI Festival Toca Riure
18 h · Teatre municipal
Les dones sàvies de Molière
Preu: 10€

Entitats. Colla gegantera i grallers
escaldats
26ª Vila Gegantera Gironina a Sant Joan de
les Abadesses
11 h · Cercavila
13:30 h · Ball de Vila Gegantera

Dilluns, 6 de maig
Cultura. Tarda de llibres
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Tarda de llibres: “La impaciència del cor”
de Stefan Zweig

Esports. Grup de passeig

9:30 h · Davant Casa Rosa
Organitza Àrea d’esports

Divendres, 17 de maig
Esports. CE Caldes

21 h · CB Banyoles - S25 Fem CE Caldes
Cultura. Taller
18 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Taller de manualitats amb Cristina Picazo

Dissabte, 18 de maig
Esports. Club Patí Hoquei

17:00h Benjamins: CP Caldes - CP Blanes
Atlètic
18:00h Alevins: CP Caldes - CP Voltregà

9:30 h · Davant Casa Rosa
Organitza Àrea d’esports

Divendres, 10 de maig

Esports. Escola Esportiva Municipal

9:30 h · CB La Vall d’En Bas - Mini Masculí
EEm
9:30 h · CB Blanes B - Mini Femení EEM
9:30 h · CB Vilobí - Pre Mini Masculí EEM
10:30 h · Pre Mini Femení EEM - CB Bescanó
Esports. Volei Escola Esportiva Mu-

nicipal
Aleví · Ripoll
Jocs Emporium

Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dimecres, 29 de maig

Dijous, 23 de maig
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant Casa Rosa
Organitza Àrea d’esports

Divendres, 24 de maig

Tardes Joves. La volta al món en 80
vides
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
La volta al món en 80 vides. Activitat per a
joves.

Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament

Dijous, 30 de maig
Esports. Grup de passeig

9:30 h · Davant Casa Rosa
Organitza Àrea d’esports

Entitats. Casa Rosa
Trobada de casals
Missa a Castelló d’Empúries i dinar al Restaurant Pa Volador.
Més Informació i inscripcions a la Casa
Rosa

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€

Entitats. Esplai Gent Gran la Caixa
19 h · Casino
Berenar del soci

Esports. CE Caldes

Divendres, 31 de maig

Entitats. Club Excursionista
Dòlmens dels Vilars
Per terres de l’Albera entre ceps i suros
visitarem restes megalítiques funeràries de
cultures anteriors. Matinal llarga.

No t’ho perdis!
70è Aplec de la Sardana

Aplec de la sardana amb la Cobla Ciutat de
girona, la Bisbal Jove, la Reus Jove i la Cobla
Ciutat de Terrassa.
Homenatge a l’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les Comarques Gironines.
11 h · Parc de la Sardana
16 h · Parc de la Sardana
22:15 h · Plaça de l’Ajuntament
Organitza: Agrupació de Sardanistes de
Caldes de Malavella

Cultura. Cinema
18 h · Teatre cinema municipal
Mary Poppins
Entrada gratuïta
Crispetes i beguda a càrrec de l’AMPA Benaula, pro viatge final de curs

Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Club de lectura Juvenil

Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dimecres, 15 de maig

Promoció econòmica. Elabora’t
Taller gratuït sobre certificats digitals
14:30 h a 16:30 h · Aula del pavelló

Butlletí d’Informació Municipal
Maig 2019 · Número 140 · Caldes de Malavella

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

Dissabte, 25 de maig
Esports. CE Caldes

9 h · CB Verges - Inf Fem CE Caldes
9:30 h · Pre Inf Msc CE Caldes - CB Blanes B
Esports. Escola Esportiva Municipal

9 h · BC Torroella - Pre Mini Femení EEM
12 h · Mini Masculí EEM - Salle Palamós
10:30 h · Pre Mini Masculí EEM - La Salle
Palamós B

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball amb àlexPeris
Eleccions euopees i municipals
9 a 20 h · Punt de votació Escola Sant
Esteve

Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Promoció econòmica. Presentació
del projecte Microxarxes als empresaris del municipi
L’objectiu de la trobada és donar a conèixer
entre els petits empresaris del municipi els
serveis que cadascú ofereix , per tal d’analitzar les possibles sinèrgies que es puguin

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.
Av. Onze de setembre, 19
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 13 h.
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 15 a 18 h.
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. 912 320 320.
SARFA: Tel. 902 30 20 25.
TEISA: Tel. 972 20 02 75.
TAXI: Tel. 972 47 09 37 / 606 390 599.

REVISTA MUNICIPAL AQUAE

Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament

Dimarts, 21 de maig

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 84 01 78.
Cal Ferrer de la Plaça, entrant pel pati
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.

TOTA L’ACTUALITAT MUNICIPAL DE CALDES A:

Diumenge, 26 de maig

Esports. CE Caldes

Dimarts, 14 de maig

BiM

Serveis i adreces d’interès

Durant tot el matí
Trobada d’escoletes hoquei

Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Torneig de ping pong

16:30 h a 21 h · Casino municipal

Dimarts, 28 de maig

Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Torneig de ping pong

Diumenge, 19 de maig

Dilluns, 13 de maig

Donació de sang

Entitats. Xarxa de dones
Dia internacional per la Salut de les dones
Xerrada a càrrec de Maria Massa, Llevadora
del CAP de Caldes, i de Narcisa Pantrigo,
infermera del CAP de Caldes
19 h · Casino

9 h · Inf Fem CE Caldes - BC Fontajau
10:30 h · Pre Inf Msc CE Caldes - CB Grifeu
Llançà
16 h · Júnior Fem CE Caldes - CB La Vall
d’en Bas

10:30 h CB Sant Narcís U18 - Júnior Msc
CE Caldes
16:30 h · S25 Fem CE Calldes - CB Salt

No t’ho perdis!

Promoció econòmica. Elabora’t
Taller gratuït sobre Protecció de dades
14:30 h a 16:30 h · Aula del pavelló

16:30 h · Júnior Msc CE Caldes - Bàsquet
Porqueres

Entitats. Xarxa de dones
19:30 h · Aula pavelló
Defensa personal per a dones
inscripcions a xarxadedonesdecaldes@
gmail.com o al 608 922 076
Preu: 5€

Esports. Grup de passeig

Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Ca la Romana
Curtmetratge, crispetes i debat!

Crea i programa un robot mòbil amb
LEGO Mindstorms
Inscripció gratuïta a la Biblioteca. Taller de
robòtica educativa a través de la plataforma LEGO Mindstorms. Format: Taller de
4h 30m en tres sessions d’1h 30m Places:
Màxim 14 persones

Esports. CE Caldes

Esports. Club Patí Hoquei

Dijous, 9 de maig

Dimecres, 22 de maig

18 h · UE Caldes B - CF Camallera A

Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Ca la Romana
Tarda de bikinis i jocs de taula. Vine a cuinar el teu sandwich amb bona companyia!

generar entre ells i fomentar la cooperació
empresarial entre aquests empresaris.
Cal Ferrer de la Plaça (accés per Plaça de
l’Antic Ajuntament)
14:30 h · Trobada amb comerciants
17 h · Trobada amb restauradors
19 h · Trobada amb empreses de serveis
del municipi
Es prega confirmació d’assistència a promocioeconomica@caldesdemalavella.cat .

Esports. UE Caldes

Dimarts, 7 de maig

Esports. Escola Esportiva Municipal

Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament

Dijous, 16 de maig

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball amb Parrilla

16:30 h · Júnior Msc CE Caldes - CB Sant
Feliu
17:45 h · CE Palamós - S25 Fem CE Caldes
18 h · Júnior Fem CE Caldes - Athletic
Silenc

Diumenge, 5 de maig

10:30 h · Pre Mini Masculí EEM - Atletic
Silenc
10:30 h · Pre Mini Femení EEM - BC Fontajau
12 h · Mini Masculí EEM - Bisbal Bàsquet
12 h · Mini Femení EEM - CEJ Celrà

11:30 h · UE Caldes A - CF Base Roses A

Promoció econòmica. Elabora’t
Taller gratuït d’administració electrònica
14:30 h a 16:30 h · Aula del pavelló

9 h · CB Vilablareix - Pre Mini Masculí
EEM
9:30 h · CB Banyoles - Mini Masculí EEM
10:30 h · Pre Mini Femení EEM - BC Torroella

Esports. Escola Esportiva Municipal

Esports. UE Caldes

Cultura. Presentació
12 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Presentació del llibre “El Crash: tercera
fase” de Santiago Niño Becerra

Esports. CE Caldes

9 h E Pre inf Msc CE Caldes - CB Sant
Hilari
12 h · Inf Fem CE Caldes - UE Cadaqués
16 h · Cadet Fem CE Caldes - Bisbal Bàsquet
17:30 h · Júnior Fem CE Caldes - Unió
Girona

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball amb Xavi Ros

Dimecres, 8 de maig

16:00h Pre-benjamins: CP Caldes - Hoquei
Banyoles
18:00h Alevins: CP Caldes - CT Barcino

Esports. CE Caldes

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€

Entitats. Xarxa de dones
11 h · Casino
Taula rodona amb els partits polítics que es
presenten a les eleccions municipals 2019
per parlar de polítiques socials i d’igualtat

Esports. Club Patí Hoquei

Dissabte, 11 de maig

Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament

Cultura. Presentació
19:30 h · Biblioteca
Francesc Ferrer i
Guàrdia
Presentació del llibre:
“Al pas dels dies” de
Joan Oltra

Dissabte, 4 de maig

Cultura. Club de lectura
19:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Club de Lectura. “Aquesta és la meva carta
al món” d’Emily Dickinson

Diumenge, 12 de maig

Entitats. Xarxa de dones
19 h · Casino
Biodansa
Inscripcions a xarxadedonesdecaldes@
gmail.com o al 608 922 076
Preu: 10€

Cultura. Cinema Club
22 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Vértigo d’Alfred Hichcock

Cultura. Concert
18 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
El concert més petit amb Alquímia Musical

Esports. UE Caldes
11:30 h · UE Caldes A - C Escola Bosc de
Tosca A

Dilluns, 27 de maig

Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Pati Escola Sant Esteve
Tarda esportiva
Cultura. Taller
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia

Entitats. Casa Rosa
17 h · Casa Rosa
Ball Berenar amb Xus - Sta. Coloma
Cultura. Super nit!
20 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
2a edició de la Supernit que fem les biblioteques públiques amb col·laboració amb
el Club Super3 de TV3. Destinats a infants
d’entre 6 a 9 anys acompanyats.

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

Notícies breus de Caldes de Malavella
Rècord de participació al Torneig 3X3

Feliç Sant Jordi!

El 3x3 Caldes va tancar el 7 d’abril la seva 13a
edició amb un èxit organitzatiu i de participació. En total 150 equips i prop de 600 jugadors van competir en més 270 partits al llarg
de les 6 hores de competició. Una matinal que
va aplegar més de 2.000 visitants a la zona esportiva, amb 14 camps de jocs, àrea lúdica amb
inflables gegants i 3 camps d’streetball, servei
de bar, servei de recuperació esportiva, concurs de disfresses, i la Rifa del 3x3 amb premis
directes com estades als balnearis locals, i un
campus d’estiu al Collell entre d’altres.
La festa va comptar també amb la visita de

El 23 d’abril una desena de parades de roses i
llibres van omplir la Plaça de l’Església de curiosos. La floristeria i les llibreries locals, també
entitats i fins i tot centres educatius van ser-hi
presents amb les seves parades. Tothom va poder comprar el seu llibre i la seva rosa durant la
jornada. A la tarda de la diada es van repartir
els premis del 16è concurs de Microliteratura Joaquim Carbó, enguany dedicat a l’artista
plàstica Carme Raurich. Es van poder sentir
tots els relats guanyadors al Casino. Tot seguit en Safrà i en Serafí van fer seva la tarda
amb l’espectacle infantil. La Cobla Principal de
l’Escala va tancar la jornada amb sardanes a la
Plaça de l’Església entre llibres i roses.

Jordi Villacampa acompanyat de voluntaris de
la ONG Open Arms per donar a conèixer la
tasca que duen a terme. L’increment d’equips i
jugadors situa el 3x3 Caldes com la prova més
gran del Circuit Català de 3x3 de la FCBQ. La
principal novetat d’enguany ha estat que, gràcies a l’acord amb la Representació Territorial de
Girona, s’ha organitzat el campionat territorial
de Girona en categories Mini, Infantil i Cadet.
Totes les categories tenen competició femenina i masculina, els àrbitres eren federats, hi ha
hagut més pistes que en darreres edicions i s’ha
renovat l’àrea lúdica.

Per recordar

Les termes tenyides de
blau per l’autisme

L’escola Sant Esteve
s’omple de princeses!

El trastorn de l’espectre de l’autisme és un trastorn d’origen neurobiològic que afecta a la configuració del sistema nerviós i al funcionament
cerebral, ocasionant dificultats en dues àrees
principalment: la comunicació i interacció social, i la flexibilitat del pensament i la conducta.
En l’actualitat no està determinada la causa que
explica l’aparició del TEA, però sí la forta implicació genètica en el seu origen. El 2 d’abril es
celebra cada any el dia mundial de conscienciació de l’autisme. Centenars d’edificis importants
d’arreu del país es van tenyir de blau en motiu
d’aquesta diada. A Caldes de Malavella les termes romanes també es van sumar a la causa.

Ja fa cinc anys que des de l’Escola Sant Esteve treballen cada any un motiu diferent de
Sant Jordi per fer una exposició temàtica i així
guarnir el centre educatiu els dies que volten
la diada del llibre i la rosa. Aquest any la temàtica escollida ha estat les princeses i els treballs exposats podien fer-se individualment
pels alumnes de l’escola o podien ser treballs
fets en família. La setmana del 23 al 26 d’abril,
dins l’horari lectiu del centre, s’han pogut veure princeses amb cabells de corda, fetes de cartró, dibuixades, de goma eva, roba o en format
mural… la imaginació no té límits!

La volta al món en 80 vides
Entre la Biblioteca Municipal i Ca la Romana, iniciem un nou projecte sota el nom “La
volta al món en 80 vides” Serà un espai per
compartir experiències dels joves del poble
en forma d’entrevistes, conduïdes per la Xènia Casanovas, jove periodista de Caldes.
La idea és donar veu a tots/es aquelles que hi
vulguin participar, explicant les seves experiències de vida, els seus hobbies, els viatges,
la seva professió o qualsevol particularitat
que els caracteritzi. L’objectiu és compartir
coneixement i donar valor a la persona entrevistada, posant paraules al que fan i essent
reconeguts pel poble de Caldes.
Les entrevistes es faran a la Biblioteca Municipal cada dos mesos, amb la intenció de
vincular-ho a la lectura de llibres relacionats
amb les entrevistes i llocs del món seleccionats pels entrevistats.
Us esperem a la inauguració el divendres 24
de maig a les 19h a la Biblioteca Municipal
amb les primeres entrevistades: la Júlia Riera
i l’Aina Quintana, que ens parlaran sobre el
món dels audiovisuals: el seu hobbie i professió!

200.000€ pel càncer
infantil

Els alumnes de 4t d’ESO
pugen a l’escenari

Caldes acull una nova
edició del MIC

Quatre caldenques
celebren el 100 aniversari!

L’Escola Benaula va a la
ràdio

Com carregar el teu vehicle
elèctric?

Dimecres 27 de març al migdia representants
de les policies locals de Caldes de Malavella,
Sant Celoni i Santa Susanna, també l’alcalde
de Caldes de Malavella Salvador Balliu, es van
desplaçar fins a l’hospital Sant Joan de Déu per
fer entrega d’un xec de 100.000€ que, sumats
a donacions del 2018, fan la xifra de 200.000€
(l’import del taló simbòlic gegant que es va
lliurar). Aquests diners s’han recaptat gràcies
a la campanya dels escuts solidaris i serveixen
per fer realitat el SJD Pediatric Càncer Center,
un hospital especialitzat en oncologia infantil.
En un primer moment els diners servien per
la construcció del nou hospital (construir-lo
val 30 milions d’euros), però gràcies a diferents
donacions els diners s’han pogut recaptar en
temps rècord. Ara, però, encara calen més diners. Aquests 100.000 € que les policies locals
han entregat formen part d’aquesta segona fase
de la campanya. Les policies locals donen els
diners a la investigació. Moltes gràcies i enhorabona pels resultats!

El passat 11 d’abril al vespre els
alumnes de 4t d’ESO van oferir una
obra de teatre per recaptar diners pel
viatge de final de curs.

La passada Setmana Santa les instal·lacions
esportives van acollir una edició més del MIC.
Pel que fa el futbol una trentena d’equips van
passar pel camp, on s’hi van disputar 24 partits.
Es van poder veure equips internacionals com
el francés Belfortaine FC, el Cambridge United
Shadows Scholars o l’Atletico Lusaka provinents
de l’Àfrica. No van faltar el RCD Espanyol, el
Valencia CF, el Sevilla FC o la UE Llagostera,
entre d’altres. També hi van participar equips
locals com la UE Caldes, la UE Figueres, el
Gironès Sabat, PalauTordera o els femenins
Fontsanta Fatjó, Pontenc, Futfemtalents o
ENFAF. El Mic Basketball també va fer aturada
al pavelló municipal, que va acollir 16 partits.
Es van veure sobre el parquet equips com el
Brainers Basket Academy, AIK Basket o el
Chisz Lions. També d’altres més locals com
Girona Basket, el Barça CBS, el CB Sant Feliu,
CESET Girona o Bisbal Bàsquet entre d’altres. El
Benjamí B de la UE Caldes també va participar
al torneig internacional Sant Jaume, assolint la
3ª posició. Felicitats!

L’Ajuntament cada any fa entrega d’un ram de
flors a les persones més grans del poble, però
quan un veí o veïna és centenari/a també es demana una medalla centenària personalitzada a
la Generalitat de Catalunya. La Lola Casellas fa
100 anys a l’agost, i se li va fer entrega del reconeixement en mà i al seu domicili. La Josefa
Gambin, que va passar al segle de vida el passat
30 de març, va rebre les flors el mateix dia del
seu aniversari. Ella i també la Mercedes Carré
van participar a la sortida del dinar de germanor organitzat per la Casa Rosa (el passat 12
d’abril), on es va fer una excursió a la Granja
Mas Bes i també hi havia dinar i ball. Va ser
abans de ballar que l’alcalde Salvador Balliu,
amb la regidora de gent gran Gemma Alsina,
van fer entrega de les medalles. Resta entregar
properament el mèrit a Encarnació Bou, que
viu en una residència. Per molts anys!

Cada any quan s’acosta la diada de Sant JordI els
alumnes de l’Escola Benaula van a la ràdio Municipal CALDES FM per dir-hi la seva. Aquesta
és una sortida dins del projecte educatiu Full en
Blanc i que cada any proposa un tema diferent.
Enguany han estat treballant el llibre “Contes de
bona nit per a nenes rebels”. És un llibre que recull les experiències i les històries de dones del
món que han fet tasques importants. El llibre és
editat i dissenyat per dones. A partir d’aquest
llibre els alumnes de l’escola Benaula han fet el
seu treball que aquesta vegada tenia un format
epistolar en el cas de 2n, els de 3r han fet una
descripció, els de 4t han escrit una opinió, a 5è
han treballat el format de l’entrevista. Els de 6è
han fet biografies. El passat 17 d’abril una cinquantena d’alumnes de 2n, 3r, 4t, 5è i 6è van
omplir les instal·lacions de la ràdio.
Al programa de ràdio es van poder sentir històries caldenques sobre aspiracions per arribar
a ser paleontòloga, pilot d’avió, descripcions
egípcies, hem sentit històries de personalitats
com Michelle Obama, Jane Austen, Audrey
Hepburn,Frida Kalho o Wilma Rudolph, Coco
Chanel entre d’altres. Moltes felicitats!

Tens un vehicle elèctric? Saps com
utilitzar el nou punt de càrrega per a
vehicles elèctrics? En aquesta notícia
te’n donem els detalls!

Els alumnes de 4t han preparat des de les matèries de Tutoria i també des de Cultura i valors l’obra de teatre “Pares i fills” sota el guiatge
de la professora Cristina Martín. Preparar una
obra de teatre i representar-la és un treball que
habitualment es fa amb l’alumnat de 4t.
Des de l’institut “Ens sembla un projecte engrescador pels alumnes que requereix molta
dedicació i temps de preparació per part de tots
els implicats: professorat i alumnat.” El projecte
permet treballar la cohesió del grup, la responsabilitat i el compromís, l’empatia i les expressions verbal i corporal, entre moltes altres coses.
El tema de l’obra d’aquest curs ha estat l’Adolescència vista des dels mateixos adolescents i vista des del punt de vista dels adults. Ha estat un
molt bon treball en què l’alumnat s’hi ha implicat moltíssim, ha estat un procés de treball molt
enriquidor i el resultat final ha estat molt bo.

Continuen els treballs
forestals

11a edició del Festival Toca
Riure

Millora de la recollida
selectiva a Caldes

Més fibra òptica a Caldes
de Malavella

Es restauren les partitures
del Mestre Mas Ros

Des del 18 d’abril i fins el 16 de maig, 4 treballadors forestals contractats pel Consell Comarcal
realitzaran tasques de neteja de vegetació de lleres
i de prevenció d’incendis forestals. Els treballs en
rieres consistiran en la desbrossada, poda i retirada de vegetació morta i residus de les lleres, per
millorar la capacitat de desguàs d’aquestes en cas
de pluges. Es preveu que s’actuï al barranc de Can
Solà Gros, en els recs que hi ha als accessos de
Malavella Park i a la riera de Can Noguera de Can
Carbonell. Durant el març la mateixa brigada va
netejar lleres de recs al nucli. Les tasques de prevenció d’incendis consistiran en netejar parcel·les
municipals del Llac del Cigne.
Fruit del conveni entre l’Ajuntament i el Consell
Comarcal, enguany Caldes també ha disposat
d’una brigada de jardiners a l’abril, i n’hi haurà
una altra de paletes durant vuit dies al juny.
Aquestes tasques es realitzen en el marc del programa de Treball i Formació del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya (SOC), destinat a persones majors de 45 anys aturades i no perceptores de cap prestació social.

El 2 de juny es fa la darrera funció del festival: “El Comediant” de Marcel Tomàs.

Durant el 2018 es van recollir un total de 4.739
tones de residus, un 5,8% més que el 2017, de
les que se n’ha aconseguit reciclar un 32% (al
2016 estàvem al 27%). Aquests valors, però encara són lluny del 60% que marca el Pla PRECAT 2020. Encara hi ha molta feina per fer.
L’orgànica és la que ha augmentat més (un 25,5%)
gràcies a la prova pilot de recollida porta a porta de fracció vegetal a Can Solà Gros i les campanyes adreçades a la població, i a establiments
comercials i de restauració. A més, la qualitat
d’aquesta fracció és molt bona, amb només un
3,73% de materials impropis (la mitjana comarcal d’impropis és del 4,69%). Per altra banda, el
paper i cartró recollits selectivament s’ha incrementat en un 10,5% (s’han posat més contenidors a Can Carbonell també per evitar desbordaments), els envasos lleugers un 16,2% i el vidre
un 35,9%, el major creixement des del 2010. La
recollida de trastos de l’últim dimecres de mes
també s’ha incrementat un 37,8%. Tot i això, encara es troben molts abocaments incontrolats,
algun dels quals han pogut ser sancionats.

La Fibra Òptica ja s’ha desplegat a gairebé tot Caldes de Malavella, només falta
acabar de passar el cable a Can Carbonell i fer passar la fibra al Turist Club, un
cop acabin les obres d’urbanització.

La família del Mestre Mas Ros, per evitar el
deteriorament de les partitures del músic, han
decidit aportar aquest material a l’arxiu comarcal de la Selva per tal de restaurar-lo i poder-lo
conservar. Aquestes partitures són relíquies, ja
que es tracta de les partitures originals que va
escriure el mestre Mas Ros de finals del segle
XX. Primerament es digitalitzarà tot el material per no perdre’n el contingut, es classificarà
per identificar cada peça musical i finalment,
per evitar un procés de degradació major, es
posaran els fulls en unes carpetes amb paper de
conservació permanent. Tot plegat es guardarà
a l’Arxiu Comarcal en unes condicions de clima
i temperatura òptimes, a l’espera que hi hagi un
equipament per emplaçar-hi l’arxiu municipal
i fer que les partitures tornin al poble.
Francesc Mas i Ros (Caldes de Malavella 1901
- 1985) va ser un compositor amb una obra
molt extensa i de gran popularitat en el món
sardanístic, havent composat una cinquantena
de ballables i prop de 250 sardanes que Avui en
dia encara podem sentir a molts aplecs.

El Festival caldenc Toca Riure arriba a la onzena edició amb una gran varietat de propostes.
Fins ara ja hem pogut veure les dues primeres
actuacions. La primera es va fer el 14 d’abril i de
la mà del Grup de Teatre Cassanenc que van interpretar Transtorns. La Diada de Sant Jordi va
dur el públic més infantil al Festival amb Safrà i
Serafí de la companyia Txo Titelles. A principis
de maig no us podeu perdre Les Dones Sàvies
de Molière. És una comèdia de costums amb
un embolic familiar on s’hi recull un afany per
saber de les dones i posa en evidència a un poeta mediocre i cregut de l’època. Per acabar el 2
de juny el Cascall Teatre posarà el punt i final
al Toca Riure 2019 amb El Comediant, on es
podran veure flaixos de la vida d’un comediant
que, tot i els entrebancs, no perd mai la capacitat
de somiar. Les entrades d’aquestes darreres funcions tenen un preu de 10€.

Actualment a Caldes de Malavella hi ha punts
de connexió de la xarxa oberta de Fibra Òptica
de la Generalitat i també hi ha desplegaments
d’empreses privades que possibiliten que tots
els ciutadans de Caldes tinguin la possibilitat
de contractar fibra a les seves llars. Tot Caldes
de Malavella disposa a aquestes alçades de fibra
òptica a excepció de Can Carbonell que s’està
passant el cable i el Turist Club, on actualment
s’estan fent les obres d’urbanització i amb les
reformes es passaran els tubs necessaris per
poder fer el desplegament. Properament Can
Carbonell ja podrà realitzar les primeres altes
a les empreses que han desplegat el servei, és el
cas d’Adamo i Més Wifi. En les properes setmanes la totalitat de veïns d’aquesta urbanització,
és la que falta per fer el desplegament a excepció del Turist Club, podran ja gaudir de connexió a Internet a gran velocitat.

A la Plaça dels Donants hi trobareu un punt de
càrrega per a vehicles elèctrics. Aquest és un
equip de recàrrega vertical que permet la possibilitat de carregar dos vehicles al mateix moment
reduint així l’impacte visual. Hi ha dues maneres
de fer funcionar aquest punt de càrrega. Per una
banda podeu demanar una targeta registrada per
a aquest ús. A les Oficines d’Atenció al Ciutadà
els donaran tota la informació per poder-vos donar d’alta al Servei. També podeu descarregar-vos
l’aplicació mòbil EvCharge I registrant-vos hi.
L’ús d’aquest punt de càrrega de vehicles elèctrics
suposa una disminució important de CO2 a l’atmosfera, tenint cura així del Medi Ambient. El
futur passa per tenir cada vegada més vehicles
elèctrics i Caldes de Malavella està preparat per
rebre aquestes noves tecnologies.

Subvenció per redactar
un Pla d’acció del
Patrimoni
La Diputació de Girona ha atorgat una
subvenció per a la redacció d’un Pla d’acció
del patrimoni com a dinamitzador econòmic
i comercial de Caldes de Malavella. Aquesta
subvenció permetrà contractar els serveis
d’un professional per a la redacció d’un
document estratègic que haurà de definir
i implementar un pla d’acció que ajudi al
desenvolupament de l’activitat comercial
i econòmica del municipi a partir del
patrimoni cultural existent.

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.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
IBI Urbana / IBI Rústica / IAE Clavagueram
(2n trimestre 2019): Juny – Juliol

CONVOCATORIA D’AJUTS
SOCIALS
Ajuts per reforç socioeducatiu i secundaria: fins el 30/05/2019
Ajuts d’urgència social: durant tot l’any
Ajuts per al Centre de dia: tot l’any
Ajuts a infants per assistir a les activitats
esportives i de lleure “casal d’estiu” i “casalet d’estiu”: del 20 d’abril fins a l’1 de maig
Ajuts per a joves per a assistir al “Casal
Jove”: Del 20 de maig al 31 de maig
Ajuts per a l’escolaritzaciód’infants de 0 a
3 anys que es trobin en situacions econòmiques desfavorides: primera convocatòria
del 27 de maig al 7 de juny
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL
DE CALDES DE MALAVELLA
Demana cita prèvia a solc@caldesdemalavella.cat o als 972 48 02 66 (Espai Jove) / 972
48 01 03 (Oficina de Turisme). Les entrevistes es realitzen a l’Espai Jove “Ca la Romana”
tots els dimecres de 9:30 h a 13:30 h.
SERVEI DE CREACIÓ
D’EMPRESES
Els dimarts, dos cops al mes, a l’Ajuntament
de Caldes hi ha disponible el Servei de Creació d’empreses. Cal demanar cita prèvia al
972 48 01 03 (Oficina de Turisme) o bé a promocioeconomica@caldesdemalavella.cat
TALLERS DE ROBÒTICA
El Servei de Biblioteques de la Diputació de
Girona en col·laboració amb la UdG organitza diferents tallers de robòtica adreçats a
joves i mainada.
Aquests tallers duren 4 h 30 minuts repartits en 3 sessions d’ 1 h i 30 minuts. L’horari
sempre és de 17 h a 18:30 h. Per inscriure-us
només cal que ho comuniqueu a la Biblioteca Municipal (Biblioteca@caldesdemalavella.cat) o per telèfon al 972 472 350
Taller 3 – LEGO MINDSTORMS – 27, 29 i
31 maig - (recomanat 15 a 16 anys)
Taller 4 – ARDUINO – 10, 12 i 14 juny - (a
partir de 16 anys)
PATI OBERT
Tots els divendres, dissabtes i diumenges de
17 a 20 h al pati de l’Escola Sant Esteve, jocs,
activitats dirigides o tallers. Organitza: Àrea
de Joventut.
INSCRIPCIONS AL CURS DE
FOTOGRAFIA DIGITAL
Durant el mes d’abril, us podeu inscriure al
Curs de fotografia digital (8h) que es portarà a terme durant el mes de maig a l’Espai
Jove Ca la Romana o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament. Més informació a
les xarxes socials de Ca la Romana o al web
www.espaijove.caldesdemalavella.cat . Organitza: Àrea de Joventut
PREINSCRIPCIONS LLAR
D’INFANTS
Del 23 al 23 de maig, ambdós inclosos. Per
a més informació cal dirigir-se a cbarcelo@
caldesdemalavella.cat o trucar al 972 47 00 05
VINE A BALLAR TANGO!
Cada divendres de 20 a 23 h a l’Annex de la
Casa Rosa t’esperem per ballar tango!
Organitza Piedad del Moral amb la col·
laboració de l’Ajuntament i l’Associació de
Gent Gran de la Casa Rosa.
INSCRIPCIONS AL CASAL J DE
JOVE
Tens més de 12 anys? Vine al Casal per a
joves de Caldes! Aquest serà el mes de juliol, de dilluns a divendres de 10h a 14h.
Hi farem jocs, esports, tallers, dinàmiques,
projectes autoorganitzats, piscina, sortides,
acampada i molt més! Inscripcions del 20
al 31 de maig a l’Espai Jove Ca la Romana.
Preu: 70€ tot el mes (s’inclouen les activitats
extraordinàries). Més informació: www.espaijove.caldesdemalavella.cat / 972 48 02 66
/ calaromana@caldesdemalavella.cat

CONCURS DE DISSENY DE SAMARRETA I GOT PER LA FESTA MAJOR 2019
El divendres 10 de maig a les 19h finalitza
el termini per presentar la vostre disseny al
concurs i tenir la possibilitat de vestir els voluntaris/es de Festa Major, a més de guanyar
200€! Visita el web www.espaijove.caldesdemalavella.cat on hi trobaràs les bases del
concurs. Organitza: Joves intrèpids, Ca la
Romana i Ajuntament de Caldes.

NOU PFI- PTT D’AUXILIAR DE COMERÇ I ATENCIÓ AL PÚBLIC
L’Ajuntament de Caldes i l’Ajuntament de Sils
signaran un conveni amb el Departament
d’Educació per crear conjuntament un Programa de Transició al Treball pel curs 2019-2020.
Aquest va dirigit a joves de 16 a 21 anys que
no hagin finalitzat l’ESO, realitzant una formació pràctica d’un curs escolar al Centre Cívic de Sils. El programa permetrà als i les joves adquirir les competències necessàries per
seguir-se formant i/o accedir al món laboral.
Les preinscripcions seran del 13 al 24 de maig
a l’Espai Jove Ca la Romana, de dilluns a divendres de 10 a 13 h i els dilluns i dimecres
de 16 a 18 h. Més informació a Ca la Romana.
JOVE, VAS NÉIXER L’ANY 2001?
Des de les regidories de Festes i Joventut fem
crida a tots els i les joves que van néixer el
2001 per si us voleu presentar com a candidats/es a Pubilla i Hereu 2019! Tens ganes
de participar-hi? Vine’t a informar a l’Espai
Jove! O també, participa a la reunió que organitzarem amb excandidats/es per descobrir la seva experiència. Més informació en
publicitat a part de Ca la Romana!
PLACES LLIURES TALLERS
GRATUITS ELABORA’T
Inscripcions a l’Espai Jove “Ca la Romana” o
bé a través de la seu electrònica municipal:
TALLER SOBRE ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA (2H)
Conèixer el funcionament de l’administració electrònica com a forma de relacionar-se amb l’Ajuntament i també els organismes públics. Aprendre el
sistema de tràmits a realitzar per part de ciutadans,
empreses i professionals, la carpeta ciutadana, les
notificacions i les principals tramitacions.
Dimecres 8 de maig de 14.30h a 16.30h a
l’aula del pavelló municipal d’esports
TALLER SOBRE CERTIFICATS
DIGITALS (2H)
Aprendre per a que serveix un certificat digital, elements que el caracteritzen, tipologia
i relacions amb l’administració electrònica.
Visualitzar casos pràctics d’utilització del
certificat digital: la signatura electrònica,
la factura electrònica, enviament de documents, instàncies i altres. Aprendre els requeriments tècnics associats i l’aplicació dels
mateixos amb mòbils i tabletes.
Dimecres 15 de maig de 14.30h a 16.30h a
l’aula del pavelló municipal d’esports
TALLER SOBRE PROTECCIÓ DE
DADES (2H)
Aprendre com aplicar la protecció de les
dades de caràcter personal dels nostres clients/tes i usuaris/ies segons el Reglament
de Protecció de Dades aprovat el Reglament
(UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 i la
Nova Llei Orgànica de protecció de dades
aprovada el passat 06/12/2018. Dominar
els elements bàsics de la normativa i com
aplicar-ho al cas concret de cada empresa o
negoci. Aprendre a autogestionar-se la protecció de dades i l’aplicatiu “FACILITA”.
Dimecres 22 de maig de 14.30h a 16.30h a
l’aula del pavelló municipal d’esports
PREINSCRIPCIÓ COLÒNIES
D’ESTIU DEL CENTRE ESPLAI
SANT ESTEVE
Les preinscripcions de les colònies d’estiu
del Centre Esplai Sant Esteve (6 al 14 de juliol) són del 13 al 19 de maig.
COLÒNIES EEM 2019 EL GINEBRÓ
el 3, 4 i 5 de maig l’Escola Esportiva Municipal fa les seves colònies a El Ginebró.

Aquest BIM arriba en període electoral, per aquest motiu l’apartat de Els partits opinen
queda suprimit segons indica la Llei Electoral.

