
Serveis i adreces d’interès
OFICINES MUNICIPALS: Tel. 972 47 00 05.
Fax: 972 47 05 25 / ajuntament@caldesdemalavella.cat. 
Carrer Vall-llobera, s/n.
De dilluns a divendres, de 2/4 de 9 a 2/4 de 3. 
I també els dijous tarda de 4 a 2/4 de 7.
REGISTRE CIVIL: A les oficines municipals.
SERVEI DE RECAPTACIÓ: Tel. 972 47 20 09.
Carrer de Sant Grau, núm 19. Casa Rosa. 
Els dimarts, de 9 a 2. 
POLICIA LOCAL: Tel. 972 47 09 02 · Tel. 619 704 546 
policialocal@caldesdemalavella.cat.
Carrer Onze de Setembre, s/n.
CAP CALDES: Tel. 972 47 01 09 Ctra. Llagostera, 4.
TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA: 
902 760 050
URGÈNCIES SANITÀRIES: 061
FARMÀCIES: (Per a més informació: www.cofgi.cat)
• CASANOVAS: Tel. 972 47 00 96. C. Vall·llobera, 17.
• FOLCH: Tel. 972 47 27 94. C. Sta. Maria, 28.
• X. PLANAS: Tel. 972 47 11 10. Ctra Llagostera, 29.
SERVEIS SOCIALS: Tel. 972 47 04 04. 
C. Vall·llobera, 4. De dilluns a divendres, de 9 a 2.
OFICINA DE TURISME: Tel. 972 48 01 03 
turisme@caldesdemalavella.cat. 
C. Vall·llobera, s/n. Tots els dies, de 10 a 2. 
El dissabte, també de 4 a 6.
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
Servei amb cita prèvia
Tel. 972 48 01 03 (cada dia excepte dimecres).
Tel. 972 48 02 66 (dimecres).
solc@caldesdemalavella.cat.
CALDES FM 107.9: Tel. 972 47 13 09.
Carrer de Sant Grau, núm 19. Casa Rosa.
BIBLIOTECA MUNICIPAL: Tel. 972 47 23 50.
Carrer de la Llibertat, 6. 
JUNY:

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.
JUliol i agoSt:
Matins: de dimarts a divendres, de 2/4 d’11 a 2
Tardes: de dilluns a divendres de 2/4 de 4 a 2/4 de 9.
Dissabtes: tancat.
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 1.
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 3 a 6.
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS: 
Tel. 872 01 20 18.
AVARIES XARXA D’AIGUA: Tel. 972 20 20 78
AVARIES XARXA ELÈCTRICA: Tel. 800 76 07 06
CORREUS: Tel. 972 47 14 20. C. Sta. Maria, 11.  
RENFE: Tel. 902 320 320.
SARFA: Tel. 902 30 20 25.
TEISA: Tel. 972 20 02 75.
TAXI: Tel. 972 47 09 37 / 606 390 599.

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

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

ToTA l’ACTuAliTAT MuniCipAl de CAldes A:

Per recordar

Del 16 d’agost al 15 de setembre
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Butlletí d’Informació Municipal

CANVI HORARI AJUNTAMENT
Obrim els dijous a la tarda
Amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015 re-
guladora del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, les ofici-
nes municipals romandran tancades els dis-
sabtes. L’ajuntament obre els dijous de qua-
tre de la tarda a dos quarts de set del vespre.

SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA i CA-
DASTRAL
Períodes de pagament voluntari de rebuts, de ven-
ciment periòdic de l’exercici 2017:
Cementiri-guals-ocupació subsòl: setembre –
octubre
Escombraries (2n semestre 2017): setembre –
octubre
Mercat setmanal (2n semestre 2017): setembre 
– octubre
Clavegueram (3r trimestre 2017): setembre – 
octubre  

CONVOCATÒRIA AJUTS SOCIALS
Ajuts per a l’escolarització de nens/es de 0 a 3 anys 
que es trobin en situacions socioeconòmiques des-
favorides. Segona convocatòria: del 08/01/2017 al 
19/01/2018
ajuts per a les activitats d’educació i esports per-
manents: de l’01/09 al 15/09
ajuts per sortides escolars: del 15/09 al 30/09
ajuts per reforç socioeducatiu secundària: Du-
rant tot el curs
Subvenció per a les places de centre de dia: Du-
rant tot el curs
ajuts d’urgència social: Durant tot l’any

HORARI DE LA PISCINA MUNICIPAL
De l’11 de juny al 4 de setembre. Dies laborables: 
11 a 20 h. Festius i caps de setmana: 10.30 a 20 h 

VACANCES SERVEI D’ORIENTACIÓ LA-
BORAL (SOLC)
Del 2 al 30 d’agost ambdós inclosos, el SOLC res-
tarà tancat per vacances. Per qüestions urgents 
podeu posar-vos en contacte amb el servei a tra-
vés de solc@caldesdemalavella.cat o bé als telèfons 
972 48 01 03 (Oficina de Turisme) i Espai Jove 972 
48 02 66

HORARI D’ESTIU DEIXALLERIA
A l’estiu canvia el seu horari habitual: Els matins 
està oberta de dimarts a dissabte de 10 a 13 h i a 
les tardes el dilluns, dimarts, dimecres i divendres 
de 17 a 20 h.

SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES
A partir del 22 d’agost els dimarts, dos cops al mes, 
a l’Ajuntament de Caldes. Cal demanar cita prèvia 
al 972 48 01 03 o bé a promocioeconomica@cal-
desdemalavella.cat 

HORARI D’ESTIU PATI OBERT
El pati de l’Escola Sant Esteve estarà obert tots els 

divendres, dissabtes i diumenges de 17h a 20h per 
fer-hi activitats, jocs, tallers o joc lliure. A partir 
de l’1 d’agost, però i durant tot el mes d’agost es-
tarà tancat. 

OFERTA FORMATIVA 
ELABORA’T 2N SEMESTRE
Les inscripcions als cursos de formació ocupa-
cional de l’Elabora’t 2n semestre  tindran lloc els 
dies 18, 19 i 20 de setembre a l’espai jove de Ca la 
Romana. 
oferta formativa: Manipulador d’aliments (4h), 
Gestió d’Estocs (25h), Word i Excel (40h), Anglès 
Bàsic I (50h), Anglès Bàsic II (50h), Francès Bàsic 
I (50h), Xerrada taller “Registra’t a portals d’ofer-
tes de feina” (4h). Més informació en programes 
a part. 

OFERTA FORMATIVA TASTETS TIC 
Les preinscripcions es faran els dies 18, 19 i 20 de 
setembre a l’espai jove de Ca la Romana. Les ins-
cripcions es faran a la Biblioteca a partir del 21 de 
setembre. Oferta formativa: iniciació a l’Ofimàtica 
I; Iniciació a les cerques a Internet, classificació i 
gestió de la Informació; Iniciació a la fotografia di-
gital; Participa a les xarxes socials: Facebook. 

VISITES TEATRALITZADES
A partir del 14 de juliol es poden comprar les en-
trades per les Visites Teatralitzades a l’Oficina de 
Turisme. El tiquet d’adult val 10€ i l’infantil (de 6 a 
12 anys) val 5€. Les visites són els dissabtes a les 22 
h començant pel 12 d’agost fins el 23 de setembre. 

RECOLLIDA DE LLIBRES I REVISTES
Fins al setembre podeu anar a recollir llibres i re-
vistes de segona mà que han sobrat de la Primera 
Fireta del Llibre Usat. Al setembre es portarà el 
que quedi a reciclar. 

CURS DE MONITOR/A LLEURE
Curs per obtenir titulació reglada necessària per 
treballar amb infants i joves en l’estona lliure i l’oci. 
Curs impartit per l’Esplai de Girona del 31 d’agost 
al 10 de setembre i els dies 16 i 17 de setembre. Des 
de l’Ajuntament es fa una aportació econòmica per 
a cada alumne empadronat al municipi. Informa-
ció i inscripcions a l’Espai Jove o per correu a ca-
laromana@caldesdemalavella.cat

HORARI ESPAI JOVE CA LA ROMANA
L’Espai Jove tornarà al seu horari habitual el 18 
de setembre (de dilluns a divendres de 10 a 13 h i 
de 16 a 20 h). Per consultes urgents poseu-vos en 
contacte amb nosaltres a: calaromana@caldesde-
malavella.cat 

11S: DIADA DEL SÍ
ANC posa a la venda els domassos del Sí i els ti-
quets pel bus de la Diada de l’11S a les Llibreries 
Solés, Tau i Electrodomèstics Vilar. També es ven-
dran samarretes els dies 20 d’agost i 3 de setembre 
en una parada al mercat. 

Dimarts, 15 d’agost
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva 

Dijous, 17 d’agost
Glopets d’Estiu
Cinema al carrer: la Bella i la Béstia 
22 h · Plaça de l’Ajuntament 

Dissabte, 19 d’agost
Visites teatralitzades. Step by Step
22 h · Oficina de Turisme
Més informació i venda d’entrades a: Oficina de 
Turisme 972 48 01 03

Diumenge, 20 d’agost
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament 

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme

Entitats. Associació gent de la tercera 
edat “Casa Rosa”
17.30 h · Casa Rosa. Ball amb Xus

Entitats. ANC
10 a 14 h · Plaça antic Ajuntament
Venda de samarretes per la diada de l’11S en una 
parada a la fira-mercat 

Dimarts, 22 d’agost
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva 

Divendres, 25 d’agost
Donació de sang
16.30 a 21 h · Casino Municipal

Entitats. Associació gent de la tercera 
edat “Casa Rosa”
17.30 h · Casa Rosa
Ball berenar amb David Casas

Dissabte, 26 d’agost
Visites teatralitzades. Step by Step
22 h · Oficina de Turisme
Més informació i venda d’entrades a: Oficina de 
Turisme 972 48 01 03

Diumenge, 27 d’agost
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament 

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme

Entitats. Associació gent de la tercera 
edat “Casa Rosa”
17.30 h · Casa Rosa
Ball amb Carlos Ribas

Dimarts, 29 d’agost
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva 

Entitats. Xarxa de dones de Caldes de 
Malavella
10 a 12 h · Casino Municipal
Tribu de mares: Activitat física per cuidar-nos a 
càrrec de Mari Rico, fisioterapeuta

Dijous, 31 d’agost
Glopets d’Estiu
Cinema al carrer: la la land
22 h · Plaça de l’Ajuntament 

Dissabte, 2 de setembre
Entitats. Colla gegantera
17 h · Trobada gegantera a Blanes i plantada de 
gegants
18 h · Inici de la cercavila

Visites teatralitzades. Step by Step
22 h · Oficina de Turisme
Més informació i venda d’entrades a: Oficina de 
Turisme 972 48 01 03

Entitats. Xarxa de dones de Caldes de 
Malavella
18 a 20 h · Casino Municipal
Trobada de dones. Taller: Dona, encén la teva 
vida. Vols sentir-te empoderada? Vine a desco-
brir tot el que portes dins. Amb Isabel Mardel 
(Artesana emocional)

Diumenge, 3 de setembre
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament 

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme

Entitats. Associació gent de la tercera 
edat “Casa Rosa”
17.30 h · Casa Rosa
Ball amb Roncero

Entitats. Club Excursionista
8.00 h · Plaça de la Sardana
Matinal pel Montseny – Santa Fe – Turó de Mou-
rou – Avioneta. S’acaba excursió dinant a Coll de 
Ravell. La Heidy i l’Eugen condueixen l’excursió. 
iMPoRtaNt: Una setmana abans es publica 
hora i lloc de quedada a www.clubexcurssionis-
tacaldesdemalavella.cat Comproveu l’hora i el 
lloc!

Entitats. ANC
10 a 14 h · Plaça antic Ajuntament
Venda de samarretes per la diada de l’11S en una 
parada a la fira-mercat 

l’agenda
Dimarts, 5 de setembre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Entitats. Castellers de les Gavarres
21 a 23 h · Plaça de l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella
Assaig a la fresca obert a tothom. 

Divendres, 8 de setembre
Entitats. Castellers de les Gavarres
21 a 23 h · Plaça de l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella
Assaig a la fresca obert a tothom. 

Dissabte, 9 de setembre
Entitats. Colla gegantera
17 h · Trobada gegantera a Vilobí d’Onyar

Visites teatralitzades. Step by Step
22 h · Oficina de Turisme
Més informació i venda d’entrades a: Oficina de 
Turisme 972 48 01 03

Diumenge, 10 de setembre
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament 

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme

Entitats. Castellers de les Gavarres
12 h · Plaça de l’Ajuntament
Actuació a la plaça de la Vila de Viladecans amb 
els Castellers de Terrassa i els Castellers de Vila-
decans.

Entitats. Associació gent de la tercera 
edat “Casa Rosa”
17:30 h · Casa Rosa
Ball amb Xavi Ros

Dilluns, 11 de setembre
Entitats. Associació gent de la tercera 
edat “Casa Rosa”
17.30 h · Casa Rosa
Ball amb Cristina i Xevi (Giravolt)

Dimarts, 12 de setembre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva 

Divendres, 15 de setembre
El 15, 16 i 17 de setembre es fa la Festa Major de 
Franciac. Més informació en programes a part.

Dissabte, 16 de setembre
Entitats. Castellers de les Gavarres
18.30 h · Plaça Milà i Fontanals de Vilafranca
Actuació amb Castellers d’Altafulla, Sant Pere i 
Sant Pau, Jove de castellers de Sitges i Xicots de 
Vilafranca.

Diada de Catalunya
Dilluns, 10 de setembre
Marxa de Torxes per la independència 
21 h · Lloc a concretar
Organitza: Caldes per la Independència secció 
local de l’ANC i Òmnium Cultural. Col·labora: 
Ajuntament de Caldes de Malavella

Audició de 6 sardanes i interpretació 
dels segadors
22 h ·Plaça de l’Ajuntament 
Organitza: Agrupació de sardanistes

Cinema: “Incerta Glòria” 
18 h · Teatre-cinema municipal
Organitza: Ajuntament de Caldes de Malavella

Dilluns, 11 de setembre
Caminada i bicicletada a Terra Negra 
(Aplec de Germanor)
8 h · Plaça de la Sardana
Lloc de trobada a la Plaça de la Sardana, a les 8 h- 
Es surt caminant del Molí de la Selva, a les 8:30 h. 
Apta per a mainada a partir de 6 anys. iMPoR-
taNt: Una setmana abans es publica hora i lloc 
de quedada a www.clubexcurssionistacaldesdema-
lavella.cat Comproveu l’hora i el lloc!
Organitza: Club Excursionista de Caldes de 
Malavella

Aplec de germanor municipal amb 
esmorzar popular 
10 h · Terra Negra
A la confluència dels termes municipals de 
Llagostera, Vidreres, Tossa de Mar i Caldes de 
Malavella, a Terra negra (Ctra. De Tossa, km 5), 
lloc on hi ha instal·lat el monòlit commemoratiu, 
hi haurà un esmorzar popular promogut enguany 
per Llagostera.
Organitza: Ajuntaments de Tossa de Mar, Llagos-
tera, Vidreres i Caldes de Malavella amb el suport 
de la Coral “Cantaires de Caldes” i de la Colla de 
Geganters i Grallers de Caldes.  

Acte commemoratiu i ofrenes florals
11.30 h · monument situat a la rotonda del Carrer 
Onze de Setembre i Avinguda de Països Catalans
Es farà ofrena floral, interpretació dels segadors, 
del cant de la senyera i es lectura del manifest.
Organitza: Ajuntament de Caldes de Malavella, 
Coral “Cantaires de Caldes”, agrupacions políti-
ques locals i entitats del poble

Sortida amb autobús cap a Barcelona 
per assistir a la diada
14 h · Parc de la Sardana
Organitza: Caldes per la Independència secció 
local de l’ANC i Òmnium Cultural

Gran dinar popular
14 h · Rambla Rufí (nova ubicació!) 
En cas de pluja es farà el dinar al cobert de Vichy.
Organitza: Associació gent de la tercera edat 
“Casa Rosa”

Entitats. Castellers de les Gavarres
17 h · Actuació dels Castellers de les Gavarres a la 
diada de l’11S a Barcelona.
Organitza: Castellers de les Gavarres

Més informació de la programació de l’11S en 
els respectius programes a part



Notícies breus de Caldes de Malavella Els partits opinen

S’han netejat els 25 metres de franges perimetrals en les zones de bosc i també s’han netejat les parcel-
les municipals. Aquesta era una mesura urgent per l’alt risc d’incendi existent, però en l’actualitat hi ha parcel·les de 
propietaris que es troben en un estat lamentable de males herbes i brutícia. Seria convenient que es localitzin tots 
aquests propietaris i proposar-los de fer neteja urgentment. 
Canviant de tema, ens segueixen arribant a la nostra Agrupació Socialista reiterades queixes de veïns de diferents 
urbanitzacions per falta de seguretat i malestar reiterat a l’entorn de les cases que estan ocupades, de fet es queixen 
que cada vegada hi ha més ocupacions. Seria convenient que l’ajuntament convoqui una Junta de Seguretat per 
trobar solucions davant aquesta inseguretat. Aprofitem per reiterar, una vegada més, la necessitat d’incrementar 
numèricament el número d’Agents en la plantilla de la nostra Policia Local.

Hi ha aniversaris que ens fan una il·lusió especial, i aquest any al nostre poble n’hem pogut viu-
re un: els 25 anys de la Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia. Un espai emblemàtic per Caldes 

de Malavella; una antiga escola reconvertida en cinema i que amb els anys ha acollit la nostra biblioteca. I estem 
segurs que no hagués estat el mateix sense la Mercè i la Marta. Apropant els contes als més petits, si cal en anglès, 
fent propostes més atrevides pels més joves, apostant per la música, pels clubs de lectura,  pels escriptors de casa... 
Moltes gràcies per tota la feina feta que sabem que és molta.
Des d’Esquerra sempre hem tingut clar que aquest espai calia preservar-lo i la nostra aposta sempre ha estat reha-
bilitar l’edifici de l’antic ajuntament i poder gaudir dels dos espais com un nucli cultural clau per Caldes, tal i com 
vam explicar en el nostre programa electoral. I estem contents que des de l’equip de govern s’hagi recollit aquesta 
idea i que ben aviat pugui ser una realitat. Fa unes setmanes vam conèixer el projecte per a la futura biblioteca. 
L’antic ajuntament acollirà les noves sales de lectura pels més petits i també per adults, i podrem comptar amb un 
espai dedicat exclusivament a acollir l’arxiu municipal. Les entitats i l’emissora de ràdio també es reubicaran aquí. 
Estem convençuts que aquest serà un espai de trobada i motor de la vida cultural de Caldes. Un espai necessari 
per seguir creixent com a poble apropant la literatura i la cultura a tothom. 

HEM DE RECICLAR MÉS I MILLOR. La recollida i la gestió dels residus és una de les tasques im-
portants que ha de fer un Ajuntament. En els anys que la PIC va ser al govern es van fer passos molt 
importants en aquest camp, com la posada en marxa de la deixalleria municipal, la implantació de la 

recollida de la fracció orgànica i el canvi de concessió. Aquests canvis van servir per posar-nos al dia després de 
molts anys de mala gestió.
Actualment, però, Caldes no arriba als mínims que ens correspondrien pel que fa a la recollida selectiva dels resi-
dus. Reciclem poc. Les darreres mesures de l’equip de govern actual només han anat encaminades a apujar la taxa 
i a establir inspeccions i sancions. Ja ens han anunciat que l’any que ve patirem una altra apujada. A la PIC cre-
iem, i així ho hem reclamat, que es poden dur a terme moltes altres mesures. La deixalleria, per exemple, podria 
funcionar millor si s’informatitzés adequadament. Això permetria aplicar automàticament les bonificacions i que 
no es posessin restriccions als particulars que la fan servir. També es poden fer campanyes per conscienciar-nos 
tots plegats molt més efectives de les que s’estan fent. Fins i tot cal pensar en un canvi en el model de recollida, 
com ja estan fent molts municipis catalans. Si ho fem millor, a més de contribuir a contaminar menys, ens podem 
estalviar molts diners en les taxes que paguem. En definitiva, en qüestió de residus tots plegats ho hem de fer 
millor, començant per l’Ajuntament.

La Festa Major cada any és un esclat de diversió, música, cultura, esport i ganes de passar-ho bé. 
Aquest any amb novetats que han funcionat molt bé i que han rebut l’acceptació de la majoria del 
poble. Els joves intrèpids han treballat de valent aquesta festa des de fa mesos amb la regidora de fes-

tes. A ells, i a totes les entitats que ajuden a organitzar actes per la festa, els volem donar les gràcies des del Partit 
Demòcrata. També volem destacar la gran quantitat de feina que es fa per part dels serveis tècnics i d’empreses 
col·laboradores que ens ajuden a que tot surti bé. Des del nostre partit, el PDeCAT, la seguretat sempre és una 
prioritat i per això volem destacar especialment a la tasca policia local, recentment ampliada, que des de la seva 
feina a l’ombra evita aldarulls, pels controls per a la prevenció de consum d’alcohol de menors d’edat i d’altres 
actuacions que, malgrat que sovint no es veuen, són feines indispensables perquè tot acabi bé. 
En referència al medi ambient aquests darrers mesos s’està fent una gran tasca. Destaquem la protecció i potenci-
ació de l’hàbitat de les tortugues de la Riera Santa Maria o amb els futurs projectes de substitució de l’enllumenat 
públic per tecnologia LED que estalviarà emissions de CO2 a l’atmosfera.
Ens acostem a la diada Nacional de l’11 de setembre, una diada que serà especial per la proximitat amb el re-
ferèndum per la independència de Catalunya que la Generalitat ha anunciat pel dia 1 d’octubre. Des del Partit 
Demòcrata us animem a participar activament i sense cap mena de por d’aquest actes. 

Estat de l’aigua
Analítiques de juliol

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.

Èxit un any més en la Festa Major de Caldes de Malavella!

Aquest any s’han superat les xifres de participació

Es millora l’estat de la 
Rambla Rufí i Rambla 
Recolons

A finals de juliol es van estar podant els plà-
tans de les rambles Recolons i Rufí. A més de 
les podes de seguretat també es van tractar els 
130 exemplars afectats pel tigre del plàtan (es 
pot veure quan un arbre està malalt perquè les 
branques es recargolen sobre sí mateixes). Es 
van col·locar caixes amb microinsectes que són 
depredadors naturals de la plaga esmentada. 
Aquest sistema no té cap afectació pel medi 
ambient ni per les persones i animals. Al cap 
de quinze dies ja es van notar millores. Aquesta 
actuació es fa en compliment a la nova norma-
tiva que aposta per reduir els productes quí-
mics combinant tractaments tradicionals amb 
la lluita biològica. 

El cos local de policia 
de Caldes de Malavella 
incorpora 4 efectius

El cos de policia local de Caldes de Malavella 
és escàs tenint en compte l’àrea geogràfica que 
s’ha de cobrir (els 68km2 que comprèn Caldes) 
i si comparem el nombre d’efectius amb pobla-
cions veïnes. Per això el passat 11 i 12 de juliol 
es van estar fent proves físiques per ampliar la 
plantilla amb 2 efectius més, a més de dos més 
per cobrir dues comissions de servei (dues bai-
xes que no s’havien cobert).

Aquesta convocatòria, de la que es van rebre 87 
instàncies, ha permès al cos local tenir una borsa 
de treball per futures possibles baixes. D’aquesta 
manera el cos ara queda ampliat amb 12 efectius 
en total (11 agents i 1 caporal) i una borsa de tre-
ball amb més de 10 candidats. Feia temps que la 
policia local necessitava ampliar efectius, perquè 
no s’havien cobert algunes baixes. 

Tenint en compte la necessitat, la intenció de 
l’equip de govern és fer una nova convocatòria de 
cares a l’any vinent. Salvador Balliu, l’alcalde, as-
senyala que “no podem estalviar en seguretat i 
tranquil·litat. Si calen més efectius es farà el possible 
per tornar a ampliar el cos tant aviat com es pugui”.

Es premia l’impacte social 
de la recerca del Camp 
dels Ninots 

El passat juliol l’IPHES va rebre un premi per 
part de la URV que premia l’impacte social de 
la investigació feta al Camp dels Ninots, un 
jaciment de més de 3’2 milions d’anys d’anti-
guitat. Aquest premi arriba en un any en què 
l’Ajuntament ha estrenat un nou laboratori, 
envoltat de vidre per tal que els visitants pu-
guin veure els investigadors treballar, per se-
guir avançant en les tasques d’investigació. El 
conseller Santi Vila va visitar les instal·lacions 
a principis de juny. A dia d’avui s’han obtingut 
25 esquelets de grans vertebrats, entre rino-
ceronts, bòvids i tapirs, juntament amb nom-
broses restes d’amfibis, rèptils, peixos i aus. El 
proper mes de maig s’iniciarà la 15a campanya 
d’excavacions al Camp dels Ninots. Aprofitant 
l’aniversari l’Ajuntament vol ampliar les instal-
lacions per donar cabuda a més investigadors i 
treballadors. També s’està treballant en un re-
corregut museològic en el que es puguin apre-
ciar totes les troballes científiques fetes fins el 
moment. En la propera campanya Caldes de 
Malavella participarà en el Congrés mundial 
de vulcanologia, anomenat Maar Conference.

Es capturen 130 
tortugues abans 
d’arreglar el clavegueram 
de la riera de Santa Maria

A principis d’agost està previst que s’iniciïn 
les obres de soterrament del col·lector del 
clavegueram que passa per la riera de Santa 
Maria. Amb aquesta acció es millorarà la 
capacitat hidràulica de la riera i es reduirà 
l’impacte paisatgístic. Per protegir les espècies 
que hi viuen la Fundació Emys va estar fent 
tasques de captura. Es van repartir 13 trampes 
al llarg de la riera i es van aconseguir capturar 
prop de 130 tortugues, forces crancs americans, 
serps d’aigua, anguiles i fins a un visó americà. 
Després d’aquestes tasques s’espera reubicar 
les espècies autòctones i gestionar les espècies 
al·lòctones i invasores a més de fer un estudi 
sobre la tortuga de rierol.

L’empresa La Mercè 
Rècords SL guanya la 
licitació del SEMC

El passat 26 de juliol es va descobrir l’empresa 
guanyadora del servei del SEMC el curs 2017-
2018 (prorrogable a un any). Va haver-hi dos 
candidats: La Mercè Rècords SL i Arreplec 
Cultura i Educació SL, que era l’empresa que 
fins ara gestionava el servei. Finalment va ser 
la primera la guanyadora amb 90,74 punts. 
Es valorava el projecte educatiu i model 
pedagògic; el projecte d’oferta formativa; el 
projecte d’organització i gestió de l’escola; a 
més dels mèrits de cada empresa. També es 
demanaven propostes de millora i participació 
en actes municipals. La Mercè Rècords SL 
també gestiona els estudis de música d’altres 
municipis com Tossa de Mar, Hostalric, 
Vidreres i Sils.

El model turístic de Caldes 
candidat a ser exportat al 
Japó

Al mes de març un grup d’empresaris 
hotelers japonesos van visitar el municipi 
i es van mostrar molt interessats

Després d’aquesta visita els empresaris han 
seguit en contacte amb l’Ajuntament. Ara han 
demanat permís per utilitzar el logotip del 
calderí de l’eslògan Malavella’t per reivindicar 
al seva tradició termal i el seu propi logo de 
cares a les Olimpíades de Tòquio del 2020. La 
seva intenció és fer uns rellotges amb logotips 
de viles termals del món, entre elles Caldes 
de Malavella. No descarten tornar a visitar el 
municipi per tal de trobar la manera d’exportar 
la fórmula turística de Caldes a algun dels seus 
complexos hotelers. 

Pas endavant per 
l’ampliació de la Biblioteca

La voluntat és que el nou edifici es 
converteixi en el centre neuràlgic de 
la cultura a Caldes de Malavella i que 
sigui un espai on es puguin reunir les 
diferents entitats.

L’Ajuntament de Caldes de Malavella destinarà 
200.000€ en ampliar la Biblioteca Municipal. 
El nou equipament aplegarà també la ràdio, 
l’arxiu municipal a més de sales per entitats. Es 
preveu que el nou equipament ocupi uns 2.100 
metres quadrats. 

El nou edifici ocuparia l’actual biblioteca, a 
més de l’antic ajuntament que està situat a tocar. 

En total s’han rebut 28 propostes, de les quals se 
n’han seleccionat 5. El 24 de juliol es va escollir el 
projecte guanyador, tot i que no serà fins dimecres 
que es sàpiga l’autor del projecte seleccionat. 

L’alcalde, Salvador Balliu, ha esmentat que tots 
els projectes rebuts són de molta qualitat i que 
ha estat una elecció difícil. Tot i així creu que 
el projecte guanyador satisfarà les necessitats 
dels caldencs i caldenques, i també de totes les 
entitats que faran servir el nou equipament.

Caldes avança en 
la consecució d’un 
aprofitament públic 
d’aigua termal

El TS desestima el recurs de Vichy 
Catalan

El Tribunal Suprem de Madrid no va admetre 
a tràmit el recurs que va presentar l’empresa 
Vichy Catalan després que una sentència del 
TSJC declarés l’aigua que surt del pou de Repsol 
mineromedicinal. Aquesta declaració fa que 
l’Ajuntament pugui aprofitar l’aigua termal 
d’aquest pou. El proper pas és la construcció d’un 
pou piezomètric i la col·locació de comptadors a 
les explotacions existents que hauran de mesurar si 
existeix o no afectació a la resta de pous de la zona 
durant les proves d’extracció d’aigua termal que 
s’efectuaran al pou Repsol. La construcció d’aquest 
pou, la col·locació de comptadors i la realització 
d’aquestes proves són fases del procés que s’han 
sol·licitat al Departament de Mines i s’està a l’espera 
que s’autoritzin per executar-les. En un futur el 
consistori vol construir un centre termal pensant 
també en la creació de llocs de treball. 

Caldes s’implica amb el 
medi ambient i s’acull a la 
cessió de vehicles elèctrics

El municipi signa amb la Diputació de 
Girona un acord de col·laboració per 
a la promoció del vehicle elèctric

Caldes de Malavella va rebre el 19 de juliol 
un dels sis cotxes elèctrics que Nissan cedeix 
a la Diputació de Girona durant 11 setmanes. 
Aquesta cessió es fa perquè els municipis 
coneguin de primera mà els avantatges 
econòmics i mediambientals que els vehicles 
elèctrics de zero emissions proporcionen. 
Caldes de Malavella és un dels 196 municipis 
de la demarcació que té plans d’acció per a 
l’energia sostenible. En un futur, es preveu 
seguir impulsant el vehicle elèctric amb la 
instal·lació de punts de recàrrega, reserva de 
places d’aparcaments preferents per aquests 
vehicles, o la realització de campanyes 
informatives o d’incentiu per al vehicle elèctric, 
entre d’altres. L’alcalde del municipi, Salvador 
Balliu, argumenta que és important apostar 
per la implantació de cotxes elèctrics perquè 
suposen un estalvi energètic i contribueixen a 
la preservació del medi ambient.

Arriba la Fira òptica a 
Caldes de Malavella

A partir del 9 d’agost les empreses Telefónica 
i Adamo van començar la pre fase per tal que 
tot Caldes, incloses les urbanitzacions, puguin 
tenir fibra òptica. Es preveu que properament 
es cobreixi tot el territori tot i que el servei 
arribarà més tard a Can Carbonell i al Tourist 
Club. Això suposa un impuls pel municipi 
perquè fins ara la connectivitat era molt baixa.

Des de la regidoria de Festes es vol agrair la par-
ticipació a tothom que ha col·laborat en la Festa 
Major d’enguany. En especial als Joves Intrèpids, 
que fan 10 anys, també a les entitats i a tots els 
col·laboradors i voluntaris. Tampoc ens volem 
oblidar de tots els treballadors de l’Ajuntament, 
entre ells policia i brigada, que han hagut de fer 
un esforç extra i l’han fet de bon grat. Pel que fa 
participació fins i tot les novetats s’han omplert 
de gent, com és el cas del tobogan aquàtic o el 
concurs de pintura a l’asfalt. Quant a activitats 

més consolidades, com els concerts o el concurs 
de Pintura Ràpida també s’han superat les xifres 
de participació d’anys anteriors. De fet, el con-
cert de l’Orquestra Maravella va acabar fent ple. 
Tot plegat és gràcies a l’esforç de tots aquells que 
treballen amb il·lusió per fer de la Festa Major 
un esclat d’alegria. Afortunadament el bon 
temps ha estat present tots els dies de festa (no 
s’ha hagut d’anul·lar cap acte per pluja). Amb 
tot plegat podem dir un GRÀCIES i FINS LA 
PROPERA!


