
PREMI MEDI AMBIENT 09
Amb motiu de la celebració del Dia mundial
del medi ambient, el proper 5 de juny es farà la
segona edició dels Premis medi ambient ini-
ciats l'any passat. Enguany estaran dedicats a
potenciar els valors naturals del nostre poble.
Com a novetat, es farà un premi infantil, un de
juvenil i un d'adult. Concretament, es premia-
ran els treballs gràfics i audiovisuals que pro-
mocionin els valors naturals de Caldes a tra-
vés de dibuixos, cartells i vídeos digitals. Les
bases i els premis s'explicaran en programes
a part. Animeu-vos a participar-hi.

ALTERACIÓ QUALITAT D'AIGUA A TOURIST
CLUB
Mitjançant els controls de qualitat que es fan
de forma periòdica es va detectar un incre-
ment de nitrats a l'aigua del sector Tourist
Club, concretament 61 ppm. Segons els crite-
ris de la FAO-OMS la ingesta tolerable de
nitrats és de 219 ppm. Malgrat això, el màxim
establert en la legislació vigent és de 50 ppm
perquè en determinades persones i en alguns
grups de població, la ingesta habitual de quan-
titats elevades de nitrats pot produir una alte-
ració de la capacitat de transport d'oxigen de
la sang. Aquests grups de població més sensi-
bles són les dones embarassades i els lac-
tants i els adults amb acidesa gàstrica reduï-
da. Es recomana que les persones incloses
dins d'algun grup de risc dels esmentats,
s'abstinguin de consumir aigua de la xarxa per
a beure o cuinar. El grup de més risc són els
lactants alimentats amb llet artificial, per la
qual cosa, a l'hora de preparar biberons, cal
utilitzar aigua envasada. Es pot utilitzar
l'aigua sense problema per a dutxar-se, rentar
roba o rentar estris de cuina sense cap risc per
a la salut. És la primera vegada que es detec-
ta aquest increment de nitrats per la qual cosa
s'ha demanat a l'empresa subministradora
Prodaisa que n'estudiï les causes i en faci un
seguiment per valorar les actuacions a realit-
zar.

QUALITAT D'AIGUA EN LES ALTRES ZONES
Les analítiques realitzades a diferents punts
del municipi durant aquest mes indiquen que
l'aigua és apta per al consum humà en tots els
sectors a excepció del Tourist Club, tal i com
hem comentat en l'anterior punt. Les dades
completes es poden consultar al web munici-
pal i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament

ALTERACIÓ QUALITAT D'AIGUA A TOURIST
CLUB
Un debat en el qual participen tots els regidors
de l'Ajuntament de Caldes de Malavella, sobre
una temàtica determinada, i amb la participa-
ció d'aquelles entitats i agents directament
involucrades en el tema de debat. El programa
és bimensual, i es programa la setmana
següent al ple municipal, els dijous a partir de
les 9 del vespre.

ADJUDICACIONS D'OBRES
En aquestes darreres setmanes s'han adjudi-
cat algunes obres importants que podrem
veure començar ben aviat. Són la pavimentació
del C/ Nous Fonts a Brossa SA per 21.472,09 €,
la rehabilitació del casinet de la Font de la
Vaca a Barceló Jordà S.L per 80.698,71 €, la

millora de l'enllumenat a Enllumenats Costa
Brava S.L. per 99.122,64 €, el nou camp de fut-
bol a Limonta Sport Iberica S.L. per 389.168,72
€ i la plaça del nou CAP a Àrids Vilanna S.L per
316.800,00 €.

GESTIÓ CADASTRAL
El Consell Comarcal de la Selva, d'acord amb
l'Ajuntament, ha estat realitzant un treball de
camp orientat a la detecció d'irregularitats
físiques i econòmiques en el cadastre. Fruit
d'aquest treball s'han detectat més de 1.000
incidències, que van des de petites reformes
fins a noves construccions, passant per
ampliacions, nous garatges, piscines, ende-
rrocs... que no constaven en la base de dades
cadastral. Com a conseqüència, actualment
s'està procedint a regularitzar aquestes inci-
dències per tal de garantir el principi de justí-
cia tributària.

L'OPEN DE GOLF A CALDES DE MALAVELLA
Amb motiu de l'Open d'Espanya de Golf,
l'Ajuntament de Caldes ha aprofitat al màxim
la potencialitat de visitants que suposa un
esdeveniment com aquest.
Durant la celebració de l'Open d'Espanya de
Golf 2009, organismes institucionals, entre els
quals hi ha l'Ajuntament de Caldes de
Malavella, el Patronat de Turisme Costa Brava
Girona, Turisme de Catalunya, patrocinadors,
camps de golf i empreses comercialitzadores
de material de golf, han estat presents a la
zona lúdica i comercial del club per tal de
donar a conèixer als jugadors professionals, al
públic assistent i a la premsa la seva activitat
comercial i promocional.
L'ajuntament de Caldes ha disposat d'un espai
de 25m2 a la zona village de la PGA Golf de
Catalunya des d'on s'ha dispensat material
promocional, informació sobre l'oferta turísti-
ca de la destinació i marxandatge.
Així mateix, els restauradors de Caldes han
preparat un seguit de menús especials, s'han
organitzat visites teatralitzades els dies 1, 2 i 3
de maig, i un mercat artesanal amb motiu de
la Fira Mercat dels diumenges, que inclourà el
rostit d'un vedell a la plaça de l'Ajuntament.
Per accedir al PGA, s'han habilitat autobusos
que sortien de l'oficina de turisme.

Programa “ELABORA'T”
Elabora't és un pla formatiu
que organitza l'Ajuntament
per promoure l'ocupació i
que inclou tant cursos gra-
tuïts per a persones atura-
des com una sèrie de xerra-
des sobre autoocupació i
emprenedors. Pròximament
en difondrem informació a
través de fulletons especí-
fics.

MILLORES A LA BIBLIOTECA
La biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia comp-
ta des d'aquest mes amb quatre nous ordina-
dors i una impressora a color, que substituei-
xen antics equips que havien quedat deterio-
rats pel continuat us i el pas del temps.
L'adquisició d'aquests equips ha estat subven-
cionada en la seva totalitat per la Generalitat
de Catalunya.
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El BIM inclou en aquest espai les opinions dels grups municipals que desitgen intervenir-hi

En aquest ple d'abril hi ha hagut tres acords importants pel que fa a Aigües Bones,
Can Solà Gros I i el Turist Club. En el dos primers casos s'ha aprovat la recepció dels
serveis i les obres d'urbanització. S'ha fet un cop els serveis tècnics municipals n'han

informat favorablement, garantint als veïns i a l'Ajuntament que s'han executat correctament. En
el cas del Turist Club s'han aprovat definitivament els estatuts de l'Entitat de Conservació. Fa
pocs mesos es va aprovar el conveni amb l'Entitat de conservació del Llac del Cigne. També s'està
redactant el projecte d'urbanització de Malavella Park i el nou POUM permetrà regularitzar Santa
Ceclina i començar-hi a actuar. En resum, s'està avançant a bon ritme per tal de fer que els diver-
sos nuclis que composen el municipi s'hi integrin urbanísticament, de la mateixa manera que s'hi
han fet i s'hi aniran fent totes aquelles obres de millora i inversions en accessos, serveis i equi-
paments necessàries i es treballa per acostar socialment els seus veïns.

De tots es sabuda ja la situació de crisi econòmica que estem patint en el nostre país
i al món en general. L'Ajuntament de Caldes es va endarrerir en els pagaments fins
arribar a 6 mesos, situació que CIU va denunciar i va portar a presentar una moció del

cobrament a 30 dies (confirming) perquè sobre tot les empreses de Caldes i les que operin per
l'Ajuntament cobrin puntualment.
Després de molts anys les urbanitzacions d'Aigües Bones i Can Solà I han estat recepcionades
per l'Ajuntament. CIU felicita a tots els veïns i a totes les persones que han fet possible aquesta
realitat

Uns 19 nens del municipi s'han quedat fora de la llar d'infants pel proper curs.
L'Ajuntament ha de buscar solucions ja. ERC aposta pel futur immediat, crear una
segona llar d'infants. Aquesta solució donaria cabuda a tothom, permetria l'accés

dels més petits, els nadons de P-0 a l'educació millorant, al mateix temps, la qualitat del servei
de la llar i evitant massificacions. Seguint el mateix criteri d'Ensenyament pel que fa a les esco-
les de primària: millor dues llars que una de massificada.
El ple ha aprovat recepcionar les urbanitzacions d'Aigües Bones, aquesta amb gairebé dos anys
de retard, i Can Solà Gros I. Ens alegrem per tots els veïns que hi van posar el seu esforç i il·lusió
en aconseguir-ho.
Per últim, s'ha perdut una oportunitat per situar turísticament Caldes en el mapa mundial. Amb
l'adveniment del torneig de Golf internacional, l'Ajuntament de Caldes no ha estat a l'alçada de
les circumstàncies, incapaç, per exemple, de fer sortir el nom de Caldes en els cartells oficials
del torneig.

Un informe emès recentment pel Consell Comarcal de la Selva -i penjat en el
Web- indica que fins al de gener es van registrar 11.073 persones aturades a la
comarca. A Caldes ens correspon la trista xifra de 420 (218 dones i 202 homes).

Des de ICV-EUiA considerem que és important fer tots els projectes previstos a Caldes però
també ho és rescatar a través dels mateixos o altres projectes el major nombre possible de cal-
dencs en situació d'atur. Creiem que mentre no remeti aquesta crisi en llaa  qquuaall  eennss  hhaann  aabbooccaatt,
s'hauria d'elaborar a Caldes un pla local per desenvolupar polítiques actives d'ocupació que,
entre altres coses, estableixi la possibilitat d'incloure clàusules socials en els plecs de condicions
particulars dels concursos o subhasta per a l'adjudicació d'un contracte públic de l'Ajuntament
en la mesura que siguin compatibles amb les normes de contractació del sector públic, que
impliqui bonificacions als empresaris que es comprometin a contractar treballadors/res de
Caldes desocupats i inscrits en el S.O.C.

El ple d'aquest mes ens deixa un bon regust i això, malauradament, no ho podem dir
sovint. Ens congratulem que finalment s'hagi fet realitat la tan esperada recepció de
les urbanitzacions d'Aigües Bones i Can Solà Gros I per part de Ajuntament. Fet que
comporta la seva integració “administrativa i legal” al municipi i és un primer pas per

passar d'urbanitzacions a veïnats tal i com tots desitgem i hem proclamat fins a la sacietat. Ara
només caldrà que arreli i creixi a tota la ciutadania (la del nucli i la dels veïnats) un sentiment de
pertinença i de veïnatge i això cal fomentar-ho amb politiques i accions de caire cultural, de par-
ticipació, urbanístiques i socials.
I en aquests temps que tant sentim a parlar de participació ciutadana, voldríem animar a la cre-
ació d'associacions de veïns allà on encara no existeixen i, allà on existeixen, al seu suport de part
dels veïns ja que han de ser la corretja transmissora de reivindicacions i manifestacions de caire
cultural i social davant l'Ajuntament i la resta de ciutadans del municipi. 

6È PREMI DE MICROLITERATURA
El dia de Sant Jordi es varen lliurar els guar-
dons corresponents al 6è. Premi de
Microliteratura, organitzats per l'Ajuntament i
la Biblioteca. En el proper Aquae en podreu lle-
gir les obres premiades. Aquí us facilitem els
noms dels guanyadors: 3r. Curs, David Paris i
Matamoros; 4t. Curs, Patryc Jan i Keska; 5è.

curs, Laura Casanovas i Diez; Accèssit 6è curs,
Carla Simón i Roca; 6è. Curs, Pau Esteve i
Ferrer; Juvenil 1r. nivell, Jessica Molina i Gil;
Juvenil 2n. nivell: Anaïs Vidal i Garcia; Premi
local categoria adults, Joan Ferran i Serra;
Premi Categoria Adults: Betsabé Garcia i
Alvarez.

PLE MUNICIPAL ORDINARI DE 27 D'ABRIL

El ple ha aprovat per unanimitat delegar la gestió de la taxa d'escombraries al servei de ges-
tió tributària del Consell Comarcal. Aquest òrgan ja s'encarregava del cobrament per aquest
concepte i ara n'assumirà també la gestió. La delegació suposarà alliberar de feina el personal
administratiu de l'Ajuntament sense que això tingui cap sobrecost per al municipi.

El ple ha aprovat per unanimitat el conveni en matèria de seguretat pública i policia entre el
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Caldes. El conveni for-
malitza i posa per escrit la relació de col·laboració que actualment ja hi ha entre el cos dels
Mossos i el de la Policia Local del nostre municipi.

El ple ha aprovat per unanimitat preveure l'adopció del confirming en els proveïdors de
l'Ajuntament que ho requereixin. El confirming és un sistema que permet a les empreses que
treballen amb l'Ajuntament cobrar abans de 30 dies mitjançant crèdits. Aquest procediment
s'aplicarà quan la liquiditat de l'Ajuntament no permeti el pagament de les factures en un perí-
ode breu de temps. El termini de liquidació de les factures actual fa que de moment l'Ajuntament
no es plantegi posar-lo a la pràctica en breu.

El ple ha aprovat per majoria absoluta el projecte d'estatuts de la junta de conservació de la
urbanització Tourist Club. Ho ha fet amb 11 vots favorables (5 de la PIC, 3 de CiU, 2 d'ERC i 1 del
PSC) i una absteció (ICV - EuiA). Els estatuts ja s'havien aprovat anteriorment però en el període
d'exposició pública uns veïns hi van presentar al·legacions que han estat rebutjades.

El ple ha aprovat per unanimitat un contracte conveni amb ADIF respecte a la construcció d'un
aparcament al final de l'Avinguda de Catalunya i d'uns accessos a l'estació de tren. ADIF llogarà
a l'Ajuntament el terreny de 3.825m2 per 1.666,67 ¤ al mes. El conveni té una vigència de 5 anys
però s'extingirà quan l'Ajuntament aprovi el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). El
mateix conveni preveu que la parcel·la s'inclourà com a zona d'equipaments en un sector de des-
envolupament del POUM.

El ple ha aprovat per unanimitat fer la recepció de les obres d'Aigües Bones. Així, aquesta zona
passarà a ser reconeguda com a nucli urbà.

El ple ha aprovat per unanimitat fer la recepció de les obres de Can Solà Gros I, a excepció de
la gestió de l'aigua i del clavegueram, que assumiran els veïns per petició expressa. 
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OFICINES MUNICIPALS 972 47 00 05 
Carrer Vall-llobera, s/n
ajuntament@caldesdemalavella.cat
Horari: de 9 a 2 de dilluns a dissabte
OBRES  I  SERVEIS:
Horari: de dilluns a divendres de 12 a 2 de la
tarda. Industrials i població.

POLICIA LOCAL
Mòbil d’urgències: 619 70 45 46
Comissaria: 972 47 09 02
policialocal@caldesdemalavella.cat

JUTJAT DE PAU 972 47 02 25
Casa Rosa. Carrer de Sant Grau, nº19
Dimarts i dijous, de 10 a 1 

CAP 972 47 01 09 C. de Sant Grau, 23.

URGÈNCIES 972 46 38 82 (CAP Cassà)

AMBULÀNCIES 972 41 00 10 / 061

SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
Casa Rosa. Per demanar hora: 972 47 00 05
Telèfon: 972480072. Horari: de dilluns a
divendres, de 9 a 2

CALDES FM (Altell 107.9FM)
Casa Rosa. 972 47 13 09

BIBLIOTECA MUNICIPAL 972 47 23 50
Carrer de la Llibertat, 6
Matins: dimarts a divendres, de 2/4 d'11 a les 2
Tardes: dilluns a divendres, de les 4 a les 9
Dissabtes: de 10 a 2  Dilluns al matí, tancat.

TEATRE – CINEMA MUNICIPAL
Carrer Jacint Verdaguer

SERVEI DE RECAPTACIÓ Casa Rosa.
972 47 20 09 Horari: De 9 a 2

OFICINA DE TURISME 972 48 01 03
Carrer Onze de setembre, s/n
turisme@caldesdemalavella.cat
Horaris: Cada dia de 10 a 2 de dilluns a diu-
menge. Els divendres també de 3 a 6

SERVEI D’AIGÜES 972 20 20 78

ZONA ESPORTIVA 972 47 22 76 / 669 29 25 81
Av. de Caldes s/n

LLAR D’INFANTS NINOTS 972 47 10 38 
C.Garrotxa s/n

CEIP SANT ESTEVE 972 47 23 44
C. Vall·llobera, nº 62

CEIP LA BENAULA 972 47 28 31
C. de la Pau s/n

SES CALDES DE MALAVELLA
972 48 02 25 Av. dels Països Catalans, s/n

PUNT DE RECOLLIDA DE DEIXALLES MUNICIPAL
Al final de l'Avinguda Catalunya
Horaris: de 9 a 1 i de 3 a 6 de dilluns a
divendres. D’11 a 3 els dissabtes. 
Tancat els diumenges i festius

RECOLLIDA MOBLES I ESTRIS VELLS 
972 47 00 05. Cada últim dimecres de mes 
l’Ajuntament recull aquest tipus de deixalles. Truqueu
fins al dia anterior, informant del lloc de recollida i del
tipus de residu.

RENFE 902 24 02 02
SARFA 902 30 20 25
TEISA 972 20 02 75 
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��  DEL 30 D'ABRIL AL 3 DE MAIG
OPEN ESPANYA DE GOLF 2009
(Programes a part)

��  DISSABTE, 9 DE MAIG
VIGÍLIA DE L'APLEC DE LA SARDANA
Sopar-concert amb la Cobla Ciutat de Girona. A les 10
de la nit, al pavelló del CEIP Sant Esteve (carrer de
Girona). Per a més informació, consulteu els progra-
mes a part o truqueu al: 610 92 41 93.

CAMINADA - XERRADA A SANT MAURICI
Caminada a Sant Maurici i xerrada de PAULÍ BOADA,
sanador Reiki,que parlarà sobre l'energia que ens
envolta i la necessitat de reconnectar-nos amb el medi.
Trobada a les 9 del matí a la plaça de la Selva. Acte gra-
tuït. Inscripcions a donespercaldes@hotmail.com o bé
al telèfon 629 975 273. Organitzat per l'Associació
Dones per Caldes amb el suport de l'Ajuntament, la
Diputació i la Generalitat.

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Aleví masculí bàsquet : EEM - Inmaculada

��  DIUMENGE, 10 DE MAIG
60E APLEC DE LA SARDANA
Al parc de la sardana:
- A les 10 del matí, concert i ball de sardanes 
- A les 2 del migdia, dinar de germanor. 
- A les 4 de la tarda, concert i ball de sardanes
A la plaça de l'Església:
-A 2/4 d'11 de la nit, concert i ball de sardanes amb
pastís de celebració del 60è Aplec de la Sardana.
Per a més informació, consulteu els programes a part
o truqueu al: 610 92 41 93.

TEATRE FAMILIAR
“El circ dels ninots”, de la companyia La Baldufa teatre.
Dins del I Festival d'Humor “Toca Riure”. Al Teatre -
Cinema Municipal, a les 12. Preu. 5¤ (7¤ abonament).
Ho organitza l'Ajuntament.

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Primera territorial, a les 5, al camp de Riudellots, UE
Caldes - Breda UE
Cadet, a 2/4 de 12, al l'Estadi Vall·llobera: UE Caldes -
EF Vidrerenca C B
Aleví, a les 10, a l'Estadi Vall·llobera: UE Caldes -
Tordera, CF B

LLIGUES CATALANES DE VOLEIBOL
Al pavelló de Vidreres 
Cadet, a les 4: CV Joves Caldes - Handbol Bordils
Juvenil, a les 6: CV Joves Caldes - SAFA Gavà A
Sènior, a les 8: CV Joves Caldes - CV Molins

CLUB ESPORTIU PGA GOLF DE CATALUNYA
Cadet femení, a les 9: CE Caldes - B Porqueres

��  DIVENDRES, 15 DE MAIG
CONFERÈNCIA SOBRE SEXUALITAT
“Quan el sexe és en parella”, a càrrec de Marina Castro
i Leonarte, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella. A
les 9 del vespre a la sala annexa de la Casa Rosa. Acte
gratuït. Ho organitza l'Associació Dones per Caldes
amb el suport de l'Ajuntament. 

��  DEL 15 al 17 DE MAIG
IX EDICIÓ DE LES COLÒNIES DE L'EEM
Al Club Hernando-Fierro de Pujarnol, amb 100 partici-
pants de 4 a 12 anys.

��  DISSABTE, 16 DE MAIG
TALLER DE CLOWN
De 10 a 2 al Casino municipal. A càrrec de Marcel
Tomàs (Cascai Teatre).

Taller gratuït, limitat a 20 participants. Per ordre
d'inscripció que cal formalitzar a les oficines munici-
pals.

CLOENDA DEL FESTIVAL D'HUMOR I ACTUACIÓ DELS
“GUIES UFISSIALS”
“LIVING COSTA BRAVA”, de Companyia CASCAI TEA-
TRE. A les 10 al Teatre Municipal. 
Tot seguit, al Casino Muncipals, presentació de  la
“Ruta de les fonts”, a càrrec dels “Guies ufissials” de
Caldes de Malavella.
Preu dels dos actes:  8 ¤ Adults / 5 ¤ (Joves fins 25
anys-Majors de 65 anys). Descomptes per a grups amb
entrades anticipades. Més informació i venda anticipa-
da a l'oficina de turisme 972 48 01 03 o una hora abans
a la mateixa taquilla del teatre. Ho organitza
l'Ajuntament.

ESPORTS
CLUB ESPORTIU PGA GOLF DE CATALUNYA
Junior femení, a les 4: CE Caldes - CB Sant Hilari
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Infantil, a les 10, a l'Estadi Vall·llobera: UE Caldes -
Cassa, UD.
LLIGUES CATALANES DE VOLEIBOL
Al pavelló de Vidreres 
Cadet : CV Torelló B - CV Joves Caldes
JJuuvveenniill, a les 6: CV Joves Caldes - Lubesa CV Valldoreix
SSèènniioorr, a les 8: CV Joves Caldes - IES Montserrat
Orlandai

��  DIJOUS, 21 DE MAIG
VISITA DE LA UNITAT MÒBIL PER FER EL DNI
Cal apuntar-se prèviament a les oficines de
l'Ajuntament o trucant al tel. 972470005 en horari
d'atenció al públic. 

��  DIVENDRES, 22 DE MAIG
DISPARSO 2009
De 2/4 de 9 a 11, Percussió amb Tam Mauriki Tam,
Colla Gegantera i Grallers escaldats; tastets d'arreu
del món i DJ. Al Casino Municipal. 
Lloc: Casino municipal 
A partir de les 12, Percussió itinerant amb
Bloquilombo. Sortida des del Casino municipal i arriba-
da al polivalent 
A partir de la 1, Concert amb Zedna, grup local,
Gazpacho i ball de hiphop. Al pavelló polivalent 

��  DIUMENGE, 25 DE MAIG
ESPORTS
LLIGUES CATALANES DE VOLEIBOL
Al pavelló de Vidreres 
Cadet, a les 4: CV Joves Caldes - AE IES Jaume Callís
JJuuvveenniill::  CV Barça 91 - CV Joves Caldes
SSèènniioorr::  CV Sant Boi Júnior
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Primera Territorial, a les 5, al camp del Riudellots: UE
Caldes - Escola F. Garrotxa.

DILLUNS, 26 DE MAIG
Ple municipal, a 2/4 de 10 a la sala de plens de la Casa
Rosa.

��  DEL 29 AL 31 DE MAIG
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
FINAL NACIONAL de VOLEIBOL INFANTIL FEMENÍ
Seu a determinar. Hi participa l'equip Infantil Femení
en qualitat de campió territorial.

��  DISSABTE, 30 DE MAIG
ESPORTS
CLOENDA de la TEMPORADA DEL CLUB ESPORTIU
A partir de les 6 al polisportiu municipal 
LLIGUES CATALANES DE VOLEIBOL
Al pavelló de Vidreres. Els partits del CV Joves Caldes
es determinaran a partir dels resultats de la fase
prèvia.

ll''aaggeennddaa d’abril

CICLE DE XERRADES-TALLER SOBRE EMPRENEDORIA

CASALS D'ESTIU ORGANITZATS PER L'AJUNTAMENT

CURSOS I TALLERS

EXPOSICIONS

VOLS TREBALLAR PER TU?
Els dimecres 6,13,20 i 27 de maig al Casino Municipal, de 2/4 de 8 a 9.
6 de maig: Vull ser emprenedor/a, què vol dir?, amb Sílvia Fàbrega, del Consell Comarcal de la Selva.
13 de maig: Treballar amb il·lusió: tot és possible, amb Eduard Rodríguez, de SECOT (Seniors Españoles
Para la Cooperación Técnica)
20 de maig: A punt per obrir portes. Projecte jove d'emprenedoria, amb Francesc Guilayn, de MANS, Centre
de fisioteràpia manual i Trini Masferrer, de Trini fruit i verd
27 de maig: Sóc emprenedor. I ara què? Maduresa del projecte emprenedors, amb Carles Castillo Esteba,
de Fonda Esteba i Josep Barnés, de Granja Can Gimferrer.

CASALET D'ESTIU 
Adreçat a nens/es nascuts els anys 2006/2007. Del 20 de juliol al 31 d'agost al CEIP la Benaula. Inscripció
per setmanes o mesos. Modalitats: Matí (de 9 a 1), Matí+Dinar (de 9 a 3) i servei Bon Dia (de 8 a 9)
MATINS de JOCS i ESPORTS
Adreçat a nens/es nascuts els anys 1997/2005.  De l'1 de juliol al 10 de setembre a la zona esportiva muni-
cipal. Inscripció per setmanes o mesos. Modalitats: Matí (de 9 a 1), Matí+Dinar (de 9 a 3), Matí+Dinar+Tarda
(de 9 a 5) i Servei Bon Dia (de 8 a 9)
Període d'inscripció: Del 18 al 23 de maig a l'ESPAI JOVE Ca la Romana. En Horari de dilluns a divendres de
9 a 1, i de 4 a 8. Dissabte de 10 a 1. Places limitades. L'Ajuntament de Caldes ha previst l'aplicació de des-
comptes per la inscripció de diversos germans.
J DE JOVE 
Casal adreçat a joves d'entre 12 i 18 anys. Durant el mes de Juliol, cada matí de 2/4 de 10 a 2/4 de 2 a l'Espai
Jove Ca la Romana. Inscripcions: del 25 al 29 de Maig de 5 a 9 a l'Espai Jove Ca la Romana. Preu: Tot el mes
142€; setmana eventual 39€. Descomptes per germans. Més informació a l'Espai Jove Ca la Romana o al
972480266

CURS D'AUXILIAR D'INFERMERIA EN GERIATRIA 
- Cures bàsiques i terapèutiques d'infermeria geriàtrica 85 hores
- Atenció especialitzada a l'ancià 75 hores
Hi haurà una jornada informativa en data per determinar. Places limitades . Per a més informació i inscrip-
cions: Oficina de Turisme (Promoció Econòmica) mvalencia@caldesdemalavella.cat. 
CURS D'INFORMÀTICA BÀSICA
Iniciació al coneixement informàtic. L'ordinador com a eina per trobar feina.
Gratuït per aturats, persones no aturades demaneu-ne informació. Inici curs: maig 2009. Places limitades.
Per a més informació i inscripcions: Oficina de Turisme (Promoció Econòmica) mvalen-
cia@caldesdemalavella.cat.
TALLER DE PINTURA SOBRE VIDRE I ROBA 
Els dissabtes 23, i 30 de maig i 13 i 20 de juny. Els matins de 10 a 12 al Casino Municipal. Màxim, 6 perso-
nes. A càrrec d'Àngela Collell i Bosch. Quota: 20€ no associades i 10€ associades. Inscripcions a dones-
percaldes@hotmail.com o bé al telèfon 629 975 273. Organitzat per l'Assocació Dones per Caldes, amb el
suport de l'Ajuntament, la Diputació i la Generalitat.

CUBA A CATALUNYA, EL LLEGAT DELS INDIANS
Del 14 de maig al 30 de juny, d'11 del matí a 8 del vespre. A L'Hotel Balneari Vichy Catalán (Avda. Dr. Furest,
32). 
L'exposició convida a descobrir l'abast del llegat indià i planteja la tesi que l'aportació dels indians és a la
base de la construcció de la Catalunya moderna. 
COL·LECCIÓ NUMISMÀTICA DE “LA CAIXA”
Del 22 d'abril al 2 de juny a l'oficina de “la Caixa” (C. Santa Maria, 32) 
Selecció de monedes i bitllets emesos en diferents èpoques i llocs de les comarques gironines, com drac-
mes i asos de l'època ibèrica encunyats entre els segles IV i I abans de Crist, un diner del comte Hug V
d'Empúries, així com altres monedes que es van utilitzar en temps de guerra o per necessitats locals.

PEL LLAC DEL CIGNE: Cobrament de les quotes de conservació 2009   

Tots els dimarts, de 8 a 1, a la plaça de la Selva.

Tots els diumenges, de 10 a 2, a la plaça de l'antic Ajuntament.
Diumenge 3, Fira de joves artesans  /  Diumenge 31, Fira del bolet de primavera

CALENDARI DEL CONTRIBUENT

MERCAT MUNICIPAL

FIRA MERCAT


