
OFICINES MUNICIPALS 972 47 00 05
Fax 972 47 05 25 . Carrer Vall-llobera, s/n 
ajuntament@caldesdemalavella.cat
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 2 i dissabtes de 9 a 1.
OBRES I SERVEIS 
Horari: de dilluns a divendres de 12 a 2. Industrials i població.
POLICIA LOCAL Urgències: 619 70 45 46
Comissaria: 972470902
policialocal@caldesdemalavella.cat
JUTJAT DE PAU 972 47 02 25
Casa Rosa. Carrer de Sant Grau, núm 19. Dimarts i dijous, de 10 a 1
REGISTRE CIVIL A les oficines municipals
CAP 972 47 01 09 Ctra. Llagostera, 4
URGÈNCIES (CAP Cassà) 972 46 38 82
AMBULÀNCIES 972 41 00 10 / 061
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 972 47 04 04
C. Vall·llobera, 4.  Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 2.
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES 
solc@caldesdemalavella.cat
Servei amb cita prèvia
Tel: 972 48 01 03 (cada dia excepte dimecres)
Te: 972 48 02 66 (dimecres)
CALDES FM 107.9 972 47 13 09. Casa Rosa. 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 972 47 23 50
AGOST: De dilluns a divendres, de les 4 a les 9.
Matins i dissabtes, tancat.
A PARTIR DE SETEMBRE: 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 Carrer Jacint Verdaguer
SERVEI DE RECAPTACIÓ 972472009. Casa Rosa.
Els dimarts, de 9 a 2. Fora d’aquest horari, és possible l’atenció de 
les següents maneres:

 Atenció presencial a l’oficina central del Passeig Sant Salvador, 
núm. 19, de Santa Coloma de Farners

 Atenció telefònica al telèfon 902 010 027
 Atenció telemàtica a la Carpeta Ciutadana (www.selvacarpeta.cat)

Per qualsevol dubte o informació, podeu trucar també a 
l’Ajuntament de Caldes (972 47 00 05).
ESPAI JOVE CA LA ROMANA 972 48 02 66
 Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n 
calaromana@caldesdemalavella.cat 

OFICINA DE TURISME 972 48 01 03 C. Vall·llobera, s/n  
turisme@caldesdemalavella.cat. Horaris: De dilluns a diumenge, 
de 10 a 2. El dissabte, també de 3 a 6. 
SERVEI D’AIGÜES 972 20 20 78
CORREUS 972 47 14 20. C. Sta. Maria, 11. 
FARMÀCIA Per a més informació: www.cofgi.cat
• CASANOVAS (C. Vall·llobera, 17; tel 972470096) Laborables: d’1/4 
de 10 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9. Dissabtes: de 2/4 de 10 a 2/4 
de 2 i de 5 a 8 (a la tarda, un cop cada tres setmanes)
Festius: d’11 a 1 (llevat de Nadal i Cap d’Any).
Fora d´aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia localitzada de 
24 hores al tel. 972 47 00 96, de dilluns a 1/4 de10 fins diumenge a la 
1 del migdia. 

• FOLCH (c. Sta. Maria, 28; tel. 972 47 27 94) Laborables: de 9 a
2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9
Dissabtes: de 5 a 8 de la tarda (un cop cada tres setmanes).
Fora d’aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia localitzada al 
tel. 691207767: de 2 a 2/4 de 5 i de 2/4 de 9 a 10.

• X. PLANAS (Ctra Llagostera, 29; tel. 972 47 11 10)
Laborables: de 2/4 de 9 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9.
Dissabtes: de 9 a 2/4 de 2 i de 5 a 8 (a la tarda, un cop cada tres 
setmanes). Diumenges: d’11 a 1. 
Fora d’aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia localitzada al 
tel 639547204: de 2/4 de 2 a 2/4 de 5 i de 2/4 de 9 a 10.
ZONA ESPORTIVA 669 29 25 81.  Av. de Caldes s/n
LLAR D’INFANTS NINOTS 972 47 10 38.  C.Garrotxa s/n
ESCOLA SANT ESTEVE 972 47 23 44. C. Vall·llobera, nº62 
ESCOLA 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
DEIXALLERIA MUNICIPAL
Horaris del 15 de juny al 15 de setembre
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 5 a 8.
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS 902 103 493
RENFE 902 24 02 02
SARFA 902 30 20 25
TEISA 972 20 02 75
TAXI  972 47 09 37 / 606 390 599
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AGENDA
Del 15 d’agost al 15 de setembre

DIMECRES, 14 D’AGOST
GLOPETS D’ESTIU
Concert amb Pep Poblet i Nito Figueras. 
A les 10 de la nit, als Jardins de les Termes 
Romanes. Presentació de l’espectacle 
“Versió original”. Preu: 5€. Venda el dia 
de l’actuació, des d’una hora abans de la funció 
a l’accés als Jardins per la placeta de l’Ermita de 
Sant Grau. Venda d’entrades anticipades, a l’Oficina 
de Turisme de Caldes de Malavella, de dilluns a 
diumenge de 10  a 2 i dissabtes, de 3 A 6. Reserves 
al telèfon 972  48 01 03.

DIJOUS, 15 D’AGOST
CINEMA AL CARRER
“Madagascar 3. De marxa per Europa”. 
A les 10, a la plaça de l’Ajuntament nou. Organitzat 
per l’Ajuntament de Caldes.

DISSABTE, 17 D’AGOST
VISITES TEATRALITZADES 2013
Més informació, al començament de l’agenda

DIUMENGE, 18 D’AGOST
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina 

de Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a 
l’exposició del jaciment del Camp dels Ninots.

DIMECRES, 21 D’AGOST
DONACIÓ DE SANG
De 2/4 de 5 de la tarda a 9 del vespre, al Casino. 
Esperem, com sempre, la màxima col·laboració. El 
Banc de Sang no fa vacances. Les necessitats no baixen 
i, en alguns casos, augmenten.  Animeu-vos-hi i dineu 
amb normalitat (no vingueu en dejú). Us hi esperem!

DIVENDRES, 23 D’AGOST
SARDANES
Memorial Mas i Ros. Audició i mitja de 
sardanes. Amb la Cobla Ciutat de Terrassa.  
A les 10 del nit, a la plaça Mestre Mas i Ros. Ho 
organitza l’Agrupació de Sardanistes.

DISSABTE, 24 D’AGOST
VISITES TEATRALITZADES 2013
Més informació, al començament de l’agenda.

SORTIDA NOCURNA A LA PLATJA
Sortida per sopar i remullar-se. Organitzada pel 
Club Excursionista Caldes

DIUMENGE, 25 D’AGOST
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina 
de Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a 
l’exposició del jaciment del Camp dels Ninots.

MERCAT DE CONTES
Narracions per a nens i nenes basades en tècniques 
antigues. D’11 a 1, al pati de Cal Ferrer de la Plaça.  
“Epaminondas i la seva madrina” (text 
popular anònim del sud dels EEUU) i “La sopa 
de pedra” (Conte d’origen europeu d’autor 
anònim). Autora: Rut Palomeque Abaurrea 
(www.vetaqui.cat). Ho organitza: La Factoria 2.0 
(www.lafactoria2punto0.com). Ho dinamitza: 
Cuentosmonos (www.cuentosmonos.com)

DIJOUS, 29 D’AGOST
CINEMA AL CARRER
“Lo imposible”. A les 10 de la nit, a la plaça de 
l’Ajuntament Nou.

DISSABTE, 31 D’AGOST
VISITES TEATRALITZADES 2013
Més informació, al començament de l’agenda

Amb el patrocini de:

Butlletí d’informació municipal de Caldes de Malavella

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

FIRA MERCAT: Tots els diumenges, de 10 a 2, 
a la plaça de l’antic Ajuntament.

ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ DE 
LA FIRA-MERCAT DELS DIUMENGES :
- Ponis a la pineda: Cada primer i segon 
diumenge de mes.
- Mercat de contes (narracions per a la 
mainada): Cada últim diumenge de mes.
- Parada caldenca: Cada diumenge. Espai 
que permetrà a caldencs i caldenques vendre 
manualitats, productes de segona mà i d’altres. 
Per a més informació i inscripcions, adreceu-
vos a l’Àrea de promoció econòmica a l’Oficina 
de Turisme, a promocioeconomica@
caldesdemalavella.cat o bé al 972470005 
(Ext 47).

ELABORA’T 
Oferta formativa segon semestre 2013 

Inscripcions, del 28 d’agost al 10 de 
setembre. Són obligatòries i es formalitzaran 
a l’Espai Jove Ca la Romana o bé a l’Oficina de 
Turisme dins del període establert. Cal presentar 
una fotocòpia del DNI i el document de renova-
ció de l’atur. 

Curs d’Anglès: atenció al públic (30h) 
Coneixements de la llengua anglesa a nivell oral, 
especialitzat en vocabulari i construccions utilit-
zades en tasques d’atenció al públic. 
Dimarts i dijous, de 8 a 2/4 de 10. Inici: 24 de 
setembre. Lloc: Aula del Pavelló. 

Formació en manipulador d’aliments 
Divendres 25 d’octubre, de 6 a 9 del vespre, a 
l’Aula del Pavelló.

Curs d’informàtica nivell avançat (30h) 
Optimitzar el temps de treball, mitjançant la 
utilització eficient de Word, Excel i sistema 
operatiu.
Modificació d’horaris:  Dimarts i dijous, de 
10 a 12 del matí a l’Aula del pavelló. Inici el 17 
de setembre. Per aquesta formació cal dur el 
portàtil.

Curs de Joomla inical (30h) 
Joomla, posicionament web. 
Dilluns, de 6 a 9 a l’Aula del Pavelló. Inici el 16 
de setembre. Per aquesta formació cal dur el 
portàtil. 

Per a més informació i inscripcions: 
Servei d’Orientació Laboral de Caldes de Malavella:  
solc@caldesdemalavella.cat 
wwww.espaijove.caldesdemalavella.cat 
Espai Jove Ca la Romana (972480266) 
Oficina de Turisme (972480103) 

AJUTS SOCIALS PER A LES 
ACTIVITATS D’EDUCACIÓ I ESPORTS 
PERMANENTS
El termini de sol·licitud és entre el 26 d’agost i el 
6 de setembre. Per a més informació, consulteu-
ne les bases a les oficines de l’Ajuntament, a 
Serveis Socials o bé a 
www.caldesdemalavella.cat.

CURS PER A FAMILIARS CUIDADORS 
DE PERSONES DEPENDENTS
Del 2 de setembre al 7 d’octubre, els dilluns i di-
mecres, de 10 a 2/4 d’1. L’organitzen Creu Roja 
Girona amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella.

HORARI DE L’ESPAI JOVE DURANT 
L’ESTIU 
Us informem que durant l’estiu l’horari de l’Espai 
Jove es modifica. 
Punt d’Informació Juvenil: Cal demanar cita prèvia. 
Espai Jove (tardes): Obert dilluns i dimecres de 4 a 
7 de la tarda.
Del 5 al 22 d’agost, romandrà tancat per reformes. 
Per més informació: 972 480266 o 
calaromana@caldesdemalavella.cat

VACANCES AL SOLC
El SOLC (Servei d’Orientació Laboral de Caldes) 
restarà tancat per vacances d’estiu del 31 de juli-
ol al 27 d’agost ambdós inclosos. Les inscripcions 
a l’oferta formativa del segon semestre s’iniciaran 
el dimecres 28 d’agost i s’allargaran fins al dimarts 
10 de setembre. Per a qualsevol consulta podeu 
adreçar-vos a solc@caldesdemalavella.cat 

VISITES TURÍSTIQUES GUIADES 
Tots els diumenges, a les 11 del matí. Cal fer una 
inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. 
Preu: 3 € per persona. 

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
De l’1 de setembre al 31 d’octubre:
- Conservació de cementiri (anual 2013)
- Guals (anual 2013)
- Ocupació subsòl (anual 2013)
- Recollida d’escombraries (2n semestre 2013)
- Mercat setmanal (2n semestre 2013)
- Clavegueram (3r trimestre 2013) 

VISITES TEATRALITZADES 2013
“UN POBLE DE LLEGENDA”
Els dissabtes 10, 17, 24 i 31 d’agost i 14 i 21 de 
setembre.
A les 10 de la nit, des de l’Oficina de Turisme.
Compra anticipada a l’Oficina de Turisme - Cal 
Ferrer de la Plaça
Preu de l’entrada general: 10 €. Preu 
de l’entrada reduïda (entre 6 i 12 anys, 
inclosos): 5 €. Creació de l’espectacle: Marc 
Ciurana (Fonsu), Miquel Noguer (Antoniu) i Mi-
reia Peña (Remei). En cas de pluja la funció es 
realitzarà a la sala annexa de la Casa Rosa.

SERVEI D’ENSENYAMENT MUSICAL 
DE CALDES DE MALAVELLA

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULES, del 19 
d’agost al 4 de setembre
- Des del web www.caldesdemalavella.cat/semc
- Manualment, recollint i entregant el full d’ins-
cripció a l’Oficina de Turisme (c. Vall·llobera, s/
núm). De 10 a 2.
TRIA D’HORARIS D’INSTRUMENT
Dies 5 i 6 de setembre, de 4 a 8, al Castell de 
Caldes (c. Sant Grau, s/núm.)
REUNIÓ INFORMATIVA
Dilluns, 2 de setembre a les 8 del vespre.  
A l’Annex de la Casa Rosa (c. Vall-llobera).

Més informació, a: 
www.caldesdemalavella.cat/semc

NOTES DIVERSES SOBRE L’ESPLAI 
“LA CAIXA” 
HORARIS
L’Espai Caixa torna a obrir el diumenge 1 de se-
tembre, de 4 a 2/4 de 9 del vespre.  A partir de l’1 
d’octubre, ja farem horari d’hivern.
TALLERS A PARTIR DE L’OCTUBRE
Afegim un curs d’anglès 1r nivell, manualitats i 
memòria (queda per decidir). Inscriviu-vos-hi a 
partir de l’1 de setembre.
TEATRE
Als jubilats que tinguin ganes de fer teatre llegit, 
els convidem que passin per l’Esplai

BOTIFARRADA
A partir de 2/4 de 10, a la plaça Amical de Mathausen. 
Després, ball amb el grup Sharazan. A càrrec 
de la Colla Gegantera de Caldes de Malavella i els 
Grallers Escaldats

CURSA D’ORIENTACIÓ NOCTURNA 
JOVE DE CA LA ROMANA
Apta per a tothom: famílies, joves i grans. 
Inscripcions a la plaça de l’Ajuntament nou, a 2/4 
de 8 del vespre, el mateix dia de la cursa. Inici a les 
8. Preus populars. + info: 
http://www.espaijove.caldesdemalavella.cat/
Ho organitzen l’Espai Jove “Ca la Romana” i el Club 
Excursionista. 

DIUMENGE, 1 DE SETEMBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina 
de Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a 
l’exposició del jaciment del Camp dels Ninots.

PASSEJADES AMB PONIS
D’11 a 1, a la pineda del Parc de la Sardana. Preu 
per passejada: 2€, Organitzades pel Centre 
Eqüestre Malavella.

DIJOUS 5 DE SETEMBRE
PROCÉS PARTICIPATIU SOBRE 
LA PROPOSTA DE CREACIÓ D’UN 
MERCAT ECOLÒGIC
A 2/4 de 9, a la Sala Annexa de la Casa Rosa. La 
Fundació Emys, conjuntament amb l’Àrea de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Caldes 
de Malavella està estudiant la possibilitat de crear 
un Mercat Ecològic al nostre municipi. Per tal 
d’implicar la població en el projecte es convoca als 
veïns, comerciants, marxants i a totes les persones 
interessades en la proposta a assistir al procés 
participatiu i dir-hi la seva.

DIVENDRES, 6 DE SETEMBRE
GLOPETS D’ESTIU
Jove Orquestra de Cassà de la Selva. 
Concert de música catalana i bandes sonores. A les 
10, als Jardins de les Termes Romanes. Preu: 5€. 
Venda d’entrades anticipades, a l’Oficina 
de Turisme de Caldes de Malavella, de dilluns a 
diumenge de 10  a 2 i dissabtes, de 3 a 6. Reserves 
al telèfon 972  48 01 03.

DIUMENGE, 8 DE SETEMBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina 
de Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a 
l’exposició del jaciment del Camp dels Ninots.

PASSEJADES AMB PONIS
D’11 a 1, a la pineda del Parc de la Sardana. Preu 
per passejada: 2€, Organitzades pel Centre 
Eqüestre Malavella.

DIMECRES, 11 DE SETEMBRE
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
-Aplec de germanor municipal amb 
esmorzar popular. En el punt de confluència 
dels termes municipals de Llagostera, Vidreres, 
Tossa de Mar i Caldes de Malavella, a l’indret de 
Terra Negra (ctra. de Tossa, km. 5), lloc on hi ha 
instal·lat el monòlit commemoratiu. A partir de les 
10 del matí. L’organitzen els ajuntaments de Tossa 
de Mar, Llagostera, Vidreres i Caldes de Malavella.

-Acte commemoratiu, ofrenes florals, 
interpretació dels Segadors i del Cant 

de la senyera i lectura de manifest. 
Al monument situat a la rotonda del c. Onze 
de setembre i a l’av. Països catalans, a 2/4 de 12. 
L’organitza l’Ajuntament de Caldes de Malavella, 
la Coral “Cantaires de Caldes” i les agrupacions 
polítiques locals i entitats del poble.

-Interpretació dels Segadors i audició 
de sardanes. Amb la cobla La Flama de 
Farners. A la pl. de l’Ajuntament, a les 12. 
L’organitza l’Agrupació de Sardanistes.

-Gran dinar popular. Al Pavelló Polivalent, a 
1/4 de 3. L’organitza la Llar de Pensionistes i Jubilats 
“Casa Rosa”.

-Via catalana per la independència

DISSABTE, 14 DE SETEMBRE
VISITES TEATRALITZADES 2013
Més informació, al començament de l’agenda

DIUMENGE, 15 DE SETEMBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina 
de Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a 
l’exposició del jaciment del Camp dels Ninots.

SORTIDA AMB CAIAC 
Per a gent amb experiència. Apunteu-vos-hi 
abans del 9 de setembre. Organitzada pel Club 
excursionista Caldes.

DIMARTS 17 I DIJOUS 19 DE SETEMBRE
JORNADA DE PORTES OBERTES DEL 
CLUB PATÍ CALDES
Heu pensat mai que els vostres fills practiquin 
l’hoquei? Un esport complet, segur, amb bon 
ambient, en què primer se’ls ensenya a patinar 
correctament a l’escoleta.  Aquesta temporada, el 
CP Caldes disposarà de 4 equips competint en 
diferents categories: Iniciació, Prebenjamins, Alevins 
i un nou equip que jugarà a la 2a Divisió Catalana. 
Si teniu nens i els encanta patinar, competir i 
amb ganes de gaudir d’un esport diferent, no 
dubteu a contactar amb nosaltres a clubpati@
caldesdemalavella.cat. Veniu amb els vostres 
fills a la  Jornada de Portes Obertes que organitza el Club  
el dimarts 17 de setembre i el dijous 19 de setembre.



Acció de govern i notícies de Caldes Els Plens
  LA POLICIA LOCAL CREA UN GRUP 

D’ACTUACIÓ PREVENTIVA
El 19 de juliol passat, la Policia Local de Caldes va 
presentar el GAP (Grup d’Actuació Preventiva), un 
grup especialitzat de la Policia, pioner a la comarca 
de la Selva, que realitza controls preventius curts i 
ràpids per identificar vehicles i conductors i prevenir 
delictes com ara robatoris, furts i tràfic i consum 
de drogues. La Policia Local col·labora i es coordina 
amb els Mossos d’Esquadra i amb policies de pobles 
veïns per fer més efectiva la feina. Aquests dispositius 
s’afegeixen a les rondes rutinàries que ja feia fins ara 
el cotxe de patrulla de la Policia Local.

 LA POLICIA DISPOSA DE COTXE NOU
El cos de la Policia Local de Caldes tindrà 
properament un nou cotxe, un Dacia Duster 4 x 4, 
que l’Ajuntament ha adquirit mitjançant un sistema de 
lloguer. El consistori pagarà 793,42 euros al mes (més 
IVA) a l’empresa de lloguer i aquesta es compromet 
a canviar el cotxe d’aquí a 4 anys. Es preveu d’aquesta 
manera un estalvi econòmic i un millor servei ja que 
els cotxes s’aniran renovant regularment.

 NETEJA DE PARCEL·LES, ZONES VERDES, 
VORERES I ARRANJAMENT DE CAMINS
L’Ajuntament està fent la neteja de 35 parcel·les 
de titularitat municipal tant en el nucli com en els 
diferents veïnats i està retirant les herbes de les 
voreres dels veïnats, que han crescut arran de les 
pluges. Aquestes actuacions s’afegeixen a la neteja de 
les zones verdes (foto) que es va fer durant el juliol. 
Paral·lelament, s’han refet els camins veïnals més 
deteriorats a causa de les pluges de la primavera i de 
juliol i s’ha netejat la llera de diverses rieres.

 ENLLESTIT EL PARQUET I MARCAT DE 
LA PISTA DEL PAVELLÓ
El consistori ha reparat el parquet que estava 
deteriorat en algunes parts i ha fet un nou marcat 
de la pista del pavelló municipal. A les zones pintades 
fins ara per a la pràctica de diversos esports, s’han 
afegit les marques de patinatge així com unes línies 
de bàsquet noves que s’afegeixen a les 3 ja existents.

 MILLORES AL CAMP DE CAN BERNADÍ
L’Ajuntament ha fet descompactar la goma de 
cautxú de la gespa artificial del camp de Can Bernadí, 
que amb el pas del temps s’havia anat aixafant i 
perdent volum. Aquesta és la primera actuació de 
manteniment que s’hi fa des de la seva inauguració. 
A més, s’han emporlanat els voltants del bar i s’ha 
ampliat el paviment d’accés als vestidors, la qual cosa 
afavoreix que el recinte no s’embruti tant i que el 
trànsit sigui més còmode.

 VICHY CATALAN CEDEIX 10 BANCS 
PER A LA RAMBLA DE RECOLONS
L’Ajuntament de Caldes ha signat un conveni amb 
Vichy Catalan pel qual l’empresa cedeix 10 bancs 
que s’instal·laran properament al llarg de la rambla 
de Recolons. A més, el consistori aplanarà el terreny 
de l’espai central de la rambla i hi posarà gresa i farà 
un tractament a alguns plataners que tenen forats a 
les soques. Tot plegat contribuirà a millorar la imatge 
de la rambla i a fer-ne més còmode el passeig a peu. 
A la foto podeu veure l’alcalde Salvador Balliu en el 
moment de signar el conveni amb Toni Renart, en 
representació de Vichy Catalan.

 S’INICIA EL SERVEI D’ENSENYAMENT 
MUSICAL DE CALDES
A partir de setembre es posa en marxa el Servei 
d’Ensenyament Musical de Caldes de Malavella (SEMC), 
de titularitat municipal, que relleva l’Aula de Música i 
regularitza la gestió i la contractació del personal de 
l’ensenyament musical al nostre municipi. La formació 
enguany anirà a càrrec del Liceu Pere Mercader, una 
empresa de Cassà de la Selva, amb més de 20 anys 
d’experiència i que ha guanyat la licitació del servei. 
Una altra novetat del curs 2013-14 és que la formació 
seguirà el mateix calendari que el de les escoles.
S’impartiran classes a joves i a adults amb cursos 
de Sensibilització, Iniciació musical, Grau elemental, 
Música per a joves i adults i Instruments (corda, vent, 
percussió i cant).

Les classes s’impartiran al CEIP Sant Esteve, al CEIP 
La Benaula i al Casinet de la Font de la Vaca. Les 
inscripcions es podran fer des del 19 d’agost al 4 de 
setembre. Per a més informació, consulteu l’agenda 
d’aquest BIM.

 AMPLIACIÓ DE L’OFERTA ESPORTIVA 
PER A NOIS I NOIES A L’ESTIU
Enguany les estades esportives se sumen als Matins 
de jocs que ja es feien anteriorment i amplien l’oferta 
d’activitats lúdiques esportives per a mainada durant 
l’estiu. Entre l’1 i el 31 de juliol, els nois i noies de 
7 a 12 anys, a través de les esmentades estades 
esportives, han practicat en diverses instal·lacions 
municipals els esports que realitzen les entitats 
esportives del nostre municipi i fins i tot han fet una 
sortida en bicicleta de muntanya des de Caldes fins 
a Vidreres (foto). Les activitats de lleure i esportives 
han tingut durant el juliol una bona acollida, amb una 
mitjana de 100 participants a la setmana.

 SUPORT DE L’AJUNTAMENT ALS 
AFECTATS PER LES PREFERENTS
L’últim Ple Municipal va aprovar una moció que 
comprometia l’Ajuntament a assessorar i col·laborar 
amb qualsevol grup d’afectats per les participacions 
preferents que es pugui formar en el nostre 
municipi. La creació d’aquesta entitat hauria de ser 
un intermediari entre les entitats financeres que 
en el seu moment van concedir les participacions 
preferents i els clients que les van contractar. El 
possible grup d’interessats es pot adreçar a les 
oficines municipals des d’on li donarem suport en 
les negociacions amb els bancs.

 NOVES VISITES TURÍSTIQUES GUIADES
Les visites turístiques guiades que es fan cada 
diumenge a les 11 del matí s’han renovat. Sota el títol 
“Del Camp dels ninots a l’actualitat”, l’associació 
Centre de Recerques Arqueològiques de Caldes 
comenta l’exposició del Camp dels Ninots de 
Cal Ferrer de la Plaça i continua explicant altres 
èpoques d’interès com el passat romà, el romànic, 
el modernisme i el fenomen balneari. En el transcurs 
de la visita es degusta aigua d’una de les nostres 
fonts termals. La compra anticipada es realitza a 
l’Oficina de Turisme a un preu de 3 €. 

 PROPOSTA DE FER UN MERCAT 
ECOLÒGIC
La Fundació Emys, amb el suport de l’Àrea de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Caldes de Malavella, 
estan estudiant la creació d’un mercat ecològic al nostre 
municipi. Per això us animem a la reunió que es farà el 
proper dijous 5 de setembre a 2/4 de 9 del vespre, a 
la Sala Annexa de la Casa Rosa.  A la reunió hi poden 
assistir comerciants, marxants i tots els interessats en 
la proposta i es planteja com un procés participatiu on 
tothom hi pugui aportar les seves idees.

 SEGA DELS MARGES DE DOS CAMINS
La Diputació ha segat els marges de dos camins 
de Caldes: el tram asfaltat que va de Franciac fins 
al terme de Riudellots de la Selva i el camí que 
comunica Can Mesquida (a prop de Can Solà Gros 
I) amb Franciac.

 FESTA MAJOR DEL LLAC DEL CIGNE
Durant l’últim cap de setmana de juliol es va celebrar 
la Festa Major del Llac del Cigne. El dissabte, dos 
equips de Caldes i un de Girona van disputar un 
torneig de futbol, hi va haver jocs infantils i ball a la nit.

 PREVENCIÓ DEL MOSQUIT TIGRE
Ens adrecem novament a vosaltres per demanar-vos 
la col·laboració per frenar la plaga del mosquit tigre. 
L’Ajuntament fa els tractaments dels embornals de 
la via pública, llocs on pot criar aquest insecte, i els 
nois i noies de la Brigada Jove informaran a les llars 
sobre les mesures de prevenció. Malgrat tot, ens 
cal la col·laboració dels veïns ja que aquest molest 
insecte es reprodueix en petites acumulacions 
d’aigua de plats, testos, galledes, canaleres, dipòsits 
oberts... El control del mosquit tigre depèn del 
fet que cada veí procuri evitar aquestes situacions 
a casa seva o en els seus terrenys, més tenint en 
compte que ara és el seu moment de màxima 
activitat. Us recordem també que les ordenances 
de l’Ajuntament preveuen sancionar els veïns que 
no col·laborin a evitar els focus de mosquit tigre.

 CAMPANYA SANCIONADORA PELS 
EXCREMENTS DE GOSSOS
Us recordem que la Policia Local sanciona els amos 
que no recullin els excrements dels seus gossos. 
Aquesta mesura es pren arran del poc fruit de les 
campanyes informatives que s’han fet ja que força 
carrers continuen estant bruts. Les sancions són de 
100 € per embrutir la via pública i de 150 € si no es 
recullen els excrements en zones infantils o escolars.

  PROHIBIT FER FOC
Us recordem que fins al 15 d’octubre està prohibit 
per risc d’incendi fer foc o qualsevol activitat que el 
pugui originar, tant en zones forestals (encara que 
no tinguin arbres) com en la franja de 500 metres 
que els envolta.

 CENDRERS ALS EXTERIORS DELS 
BARS I RESTAURANTS
Demanem als bars i restaurants que posin cendrers 
a la via pública perquè els seus clients puguin deixar-
hi les burilles. Així ens estalviarem la mala imatge de 
veure puntes de cigarreta llençades a terra. Gràcies 
per la vostra col·laboració.

 ESTAT DE L’AIGUA
Les últimes analítiques de juliol indiquen que l’aigua 
és apta per al consum de boca al nucli i a tots els 
veïnats (Llac del Cigne, Can Solà Gros I i II, Aigües 
Bones i Can Carbonell i Tourist Club).

Els partits opinen

La nostra Policia Local s’ha professionalitzant i especialitzat i continua fent-ho, amb la finalitat de ser 
més efectiva pel que fa a la prevenció, la comunicació i la proximitat. Amb aquesta finalitat s’ha creat 
el GAP (Grup d’Actuació Preventiva) i el DEC (Dispositiu Estàtic de Control).

En el Ple Municipal es va rebutjar, amb els vots en contra de l’oposició, la venda d’una parcel·la situada en el 
camp de golf de Caldes. No s’ha donat suport a la venda per la suspicàcia de la resta de partits que l’equip de 
govern destinaria els diners resultants a projectes no consensuats, quan el compromís de l’equip de govern 
era que s’invertiria en el que decidissin tots els partits polítics. Així, es va manifestar en la reunió prèvia al Ple 
però sembla que la suspicàcia i la desconfiança prevalen per sobre de les millores que es fan als nostres vilatans. 
Esperem que es rectifiqui pel bé del nostre poble.

Em molesta l’article del butlletí de la PIC que critica el meu sou de president del Consell Comarcal 
de la Selva (equiparable a qualsevol altre). I encara més perquè el cap d’aquest partit, Joan Colomer, 
cobrava quan era alcalde tres sous oficials (alcalde, conseller comarcal i funcionari d’universitat). Jo, 
en canvi, he renunciat al sou d’alcalde i sóc el batlle que costa menys als caldencs de tota la història. 

També és lamentable la negativa de l’oposició a vendre una parcel·la municipal del camp de golf. Hi havia possi-
bles compradors que oferien preus molt interessants i vam proposar als grups municipals de consensuar entre 
tots les inversions que es podrien fer a Caldes amb els diners de l’operació però l’oposició en bloc ha vetat 
la venda perquè no vol que l’Ajuntament tingui diners per començar projectes. Perjudiquen l’equip de govern 
però lamentablement no saben veure que el seu partidisme i irresponsabilitat van, sobretot, en contra 
del progrés de Caldes. Salvador Balliu 

En primer lloc, us desitgem un bon estiu i una bona Festa Major malgrat els canvis que s’ha permès 
fer CIU. I parlant de CIU, per una iniciativa “bona” que tenen, després de dos anys de govern, se’ls va 
tombar ahir en el Ple Municipal ja que pretenien “malvendre” part del nostre patrimoni per invertir 
en qui sap què! Per altra part, comentem que partits com ara ICV-EUiA ens fan perdre molt el temps 

presentant mocions que no són competència del nostre Ajuntament enlloc de fer política municipal i vetllar 
per Caldes. Recordem que aquest mes es va fer la presentació dels GAP de la policia i que la formació rebuda 
ha estat gràcies a una de les partides que va pactar el PP amb CIU per aprovar els pressupostos. Les bones 
notícies són que per fi està aprovat el projecte de reparcel·lació de Malavella Park i el nou POUM, després de 
resoldre requeriments d’Urbanisme.

Després de dos anys, CIU encara no ha entès que el seu és un govern en minoria. L’últim 
exemple, el viscut en el darrer Ple Municipal. Davant la proposta de vendre una de les parcel·les 
que el municipi té a la zona del golf, tots els grups a l’oposició hi hem votat en contra. Esquerra 

també. Ho hem fet perquè en cap moment l’alcalde no ens ha aclarit què vol fer amb aquests diners. 
De fet, no n’hem pogut ni parlar. Li hem recordat que davant la venda de patrimoni, una part del benefici s’ha 
de destinar a habitatge social, que prou falta faria! Per què aquesta pressa per vendre aquests terrenys si diuen 
no tenir decidit on ho reinvertiran? Com pot el senyor Balliu donar per fet abans del Ple que aquesta moció 
s’aprovarà i que la notícia surti publicada a premsa? No tindran pressa perquè estem a meitat de legislatura i 
encara no han engegat cap obra important?

En el darrer ple hem presentat dues mocions. La primera, relacionada amb la frag-
mentació i privatització de la Sanitat Pública a Catalunya. Defensem un sistema de 

salut públic, universal, equitatiu, solidari i sense repagament. La Generalitat, lluny de concentrar la despesa en 
recursos assistencials, la posa en mans de tres patronals (CSSC, ACES i UCH) i augmenta així injustificable-
ment el nombre d’intermediaris i redueix l’eficiència del sistema malbaratant-ne els recursos. La segona moció 
demana que es modifiqui la llei de l’indult. Aquesta llei ha beneficiat polítics corruptes, policies condemnats 
per maltractament, alts càrrecs de la banca sense escrúpols, empresaris afins al poder..., amb la qual cosa es 
deslegitima el poder judicial. Això cal canviar-ho. Totes dues mocions varen sortir aprovades. Igualment, es va 
aprovar la reparcel·lació de Malavella Park, eina necessària perquè a poc a poc abandoni la seva precària situa-
ció urbanística. Per a més informació visiteu el nostre blog: elcalidoscopicaldenc.blogspot.com.

El Ple de juliol ens va fer pensar en els mals estudiants que s’ho van deixant tot pel final de curs i 
sempre n’acaben suspenent alguna. Molts punts però amb poca feina al darrera. El suspens va venir 

per una operació de venda de patrimoni molt poc transparent. L’equip de govern pretenia posar en venda la 
millor parcel·la que té l’Ajuntament sense explicar què volia fer amb els diners obtinguts. Amb l’excusa de ‘”ja 
en parlarem entre tots” l’alcalde es va negar a explicar-ho. Per sort, cap dels grups de l’oposició vam picar i la 
venda no es va aprovar. Des de la PIC creiem que calen projectes per tirar el poble endavant i a partir d’aquí 
buscar el finançament necessari. Ara és un mal moment per a la venda de patrimoni urbanístic i, a més, els be-
neficis obtinguts haurien d’anar destinats a habitatge social o a inversions molt necessàries per Caldes. Estem 
disposats a parlar-ne. Més a www.picaldes.com

  L’alcalde ha pres jurament del càrrec de regidor 
a Daniel Sancho, que substitueix el regidor sortint 
de la PIC, Lluís Comalada.

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat el text re-
fós del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat el projec-
te de reparcel·lació de la urbanització Malavella Park.

 El Ple Municipal ha aprovat inicialment i per una-
nimitat la modificació de l’ordenança de la tinença 
d’animals que pretén millorar les condicions de ti-
nença d’animals en domicilis particulars, sobretot 
els animals de consum humà, de producció i de 
grans animals, així com el manteniment en gàbies, 
coberts, casetes, estables...

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat la mo-
dificació de l’article 3 dels estatuts del Consorci 
per a la protecció i gestió del Massís d’Ardenya- 
Cadiretes. Un dels punts modificats diu que la seu 
de l’esmentat ens serà l’Ajuntament que en tingui 
la presidència (que és rotatòria entre els diversos 
municipis que en formen part). 

 El Ple Municipal ha aprovat ratificar l’acord de 
dissolució del Consorci Mediambiental de la Selva 
i adherir Caldes de Malavella al Fons de Gestió de 
Residus de la Selva, adscrit al Consell Comarcal de 
la Selva. Aquest ens realitzarà les mateixes tasques 
que l’anterior. Ho ha fet amb els 12 vots favorables 
de CiU (4), de la PIC (4), d’ICV-EUiA (1), d’ERC (1), 
del PP (1), del PSC (1) i amb el vot contrari de la 
regidora de CiU, Àngela Frigolé.

 L’equip de govern ha donat compte al Ple de 
l’acord per Junta de govern perquè l’Ajuntament 
comparegui en el recurs que ha interposat Vichy 
Catalan S.A. contra la declaració que Mines ha fet 
de l’aigua del pou de Repsol com d’interès mine-
romedicinal. El consistori presentarà informes que 
defensen que l’aigua d’aquest pou està fora del pe-
rímetre de protecció.

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat el 
compte general de l’Ajuntament per a l’any 2012 i 
trametre’l a la Sindicatura de Comptes.

 El Ple municipal ha rebutjat la venda a través de 
subhasta pública d’una parcel·la de propietat muni-
cipal de 10.500 m2 ubicada en el camp de golf de la 
PGA Golf de Catalunya. Ho ha rebutjat amb els 6 
vots a favor de la proposta de CiU (5) i del PSC (1) 
i els 7 vots en contra de la PIC (4), ICV-EUiA (1), 
ERC (1) i el PP (1).

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat els be-
neficiaris de l’import de 6.440,39 € que pertoca a 
l’Ajuntament destinar a la prestació supramunicipal 
de serveis per a l’any 2012. El 50% de l’import es 
destinarà al Consorci per a la protecció i gestió del 
Massís de Cadiretes; el 25% anirà al Consorci de 
Viles termals de Catalunya i el 25% serà a favor del 
Consell Comarcal de la Selva.

 L’Ajuntament ha donat compte de l’informe de 
morositat del segon trimestre. Segons l’informe, 
l’Ajuntament ha pagat en aquest període 949 fac-
tures, de les quals 149, fora del termini establert 
de 30 dies.

 El Ple ha aprovat per unanimitat una moció a fa-
vor de millorar la liquiditat dels ajuntaments cata-
lans. El text demana a l’Estat que pagui els deutes 
que té pendents amb la Generalitat i a la Genera-
litat, que faci el mateix amb els ajuntaments i Con-
sells Comarcals. Aposta perquè quan la Generalitat 
tingui pendents pagaments a Consells comarcals o 
ajuntaments no es cobrin interessos pels deutes 
que aquests organismes tenen amb la Generalitat 
i que, en canvi, vagin a compte dels deutes que els 
deu la Generalitat.

 El Ple Municipal ha aprovat la moció en defensa 
d’un model català d’ensenyament. Ho ha fet amb els 
12 vots favorables de CiU (5), la PIC (4), ICV-EUiA 
(1), ERC (1) el PSC (1) i el vot contrari del PP. La 
moció mostra el rebuig a la LOMCE i dóna suport 
a la Generalitat de Catalunya en la defensa de les 
competències educatives de Catalunya i del model 
lingüístic de l’escola catalana.

 El Ple Municipal ha aprovat la moció del grup 
d’ICV-EUiA per reclamar a l’Estat la reforma de la 
llei de l’indult perquè en delimiti clarament l’apli-
cació i se’n garanteixi la transparència. Ho ha fet 
amb els 3 vots a favor d’ICV-EUiA (1), d’ERC (1) i 
del PSC (1), el vot contrari del PP (1) i amb les 9 
abstencions de CiU (5) i la PIC (4).

 El Ple Municipal ha aprovat la moció d’ICV-EUiA 
que demana al govern de la Generalitat que aturi la 
fragmentació i privatització de l’Institut Català de la 
Salut (ICS) i que no faci més retallades en sanitat. 
Ho ha fet amb els 11 vots favorables de CiU (5), de 
la PIC (3), d’ICV-EUiA (1), d’ERC (1) i del PSC (1) 
i amb les abstencions del regidor de la PIC Jordi 
Aparicio i del PP (1).

 El Ple Municipal ha aprovat una moció presentada 
per CiU sobre les “participacions preferents”. Ho 
ha fet amb els 12 vots favorables de CiU (5), la PIC 
(4), ICV-EUiA (1), ERC (1) i el PSC (1) i l’absten-
ció del PP (1). La proposta defensa la creació d’un 
grup d’afectats en el nostre municipi que faci de 
mediador entre les entitats financeres i els afectats 
del municipi. També defensa que l’Ajuntament doni 
suport i assessorament al possible grup i demana al 
govern de l’Estat que afavoreixi la via arbitral com a 
solució d’aquests casos.

 El Ple Municipal ha aprovat una moció de suport 
a les entitats esportives catalanes davant les accions 
d’inspecció de Treball. Ho ha fet amb els 12 vots 
favorables de CiU (5), la PIC (4), ICV-EUiA (1), ERC 
(1) i el PSC (1) i l’abstenció del PP. L’acord insta el 
govern de l’Estat perquè no s’obligui als voluntaris 
d’entitats esportives a afiliar-se a la Seguretat Social 
i que s’aturin les inspeccions de Treball i de Segure-
tat Social en casos de voluntariat.

Ple municipal extraordinari de 28 de maig de 2013
 El ple va aprovar per unanimitat declarar un dia de dol oficial per l’assassinat de la veïna caldenca Dolores 

Pajares i convocar un acte de rebuig de l’homicidi, de record a la víctima i de suport a la família l’endemà, dia 29.

Ple municipal ordinari de 29 de juliol de 2013


