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AGENDA
Del 16 d’agost al 15 de setembre

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 :
- Parada caldenca: Cada diumenge. Espai que 
permetrà a caldencs i caldenques vendre manualitats, 
productes de segona mà i d’altres. Adreceu-vos a: 
promocioeconomicacaldesdemalavella.cat o bé al 
972470005 (Ext 47).

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
Rebuts no domiciliats:
De l’1 de setembre al 2 de novembre:
Conservació de cementiri (anual 2015).
Guals (anual 2015).
Ocupació subsòl (anual 2015).
Recollida d’escombraries (2n semestre 2015).
Mercat setmanal (2n semestre 2015).
Clavegueram (3r trimestre 2015).

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. 

VISITES TEATRALITZADES 2015
Les Visites Teatralitzades enguany se centren en el 
Puig de Sant Grau i les Termes Romanes i tenen 
com a novetat la incorporació d’un nou perso-
natge, la Swellen. Les sessions es faran els dis-
sabtes 15, 22 i 29 d’agost i 5, 12 i 19 de 
setembre, a les 10 del vespre des de l’Oficina 
de Turisme. Hi haurà una sessió extraordinària el 
22 de setembre (Sant Maurici), a les 9 del vespre. 
Podeu fer la compra anticipada d’entrades a l’Ofi-
cina de Turisme (972480103). El preu és de 10 € 
(5 € per als nens entre 6 i 12 anys, inclosos).

NOU CURS DE L’ESCOLA DE MÚSICA 
DE CALDES
Inscripcions: Del 18 al 31 d’agost. De dues 
maneres:
- Des del web www.caldesdemalavella.cat/semc
- Presencialment, recollint i entregant el full d’ins-
cripció a l’Oficina de Turisme (C./ Vall-llobera, s/
num., de dilluns a divendres, de 10 a 2 del matí.
Reunió informativa: Dijous, 27 d’agost, a 
les 8 del vespre al Casino municipal (c. Verdaguer, 
s/núm.).
Tria d’horaris d’instrument: Dies 1, 2 i 3 
de setembre, de 4 a 8, a Cal Ferrer de la plaça 
(pl. Ajuntament vell). Cal anar a buscar un 
número prèviament a l’Oficina de Tu-
risme, de 10 a 2, el dia 1 de setembre (se’n 
repartirà 1 per família), que servirà per assignar 
una hora per venir a la tarda del mateix dia i se-
güents i triar l’horari d’instrument/s. En cas de 
no anar a buscar el número, també seran atesos, 
però quan acabin les famílies que tinguin número.

INSCRIPCIONS ESCOLA ESPORTIVA 
MUNICIPAL 2015-16
Del 31 d’agost al 10 de setembre, al Pavelló Mu-
nicipal.
Matins: de dilluns a divendres, de 9 a 1.
Tardes: dilluns, dimecres i divendres, de 6 a 9.

CAMPANYA D’ESTERILITZACIÓ I 
IDENTIFICACIÓ D’ANIMALS
De l’1 al 31 d’octubre, a Uetus Veterinaris (C/ 
Santa Maria, 24. Tel. 972 47 11 00). S’aplicarà un 
50% de descompte en la implantació de xips i un 
25% de descompte en esterilitzacions i castraci-
ons de gats i gossos. És condició indispensable 
identificar i censar l’animal.
Cal concertar cita prèvia al centre veterinari a 
partir del 15 de setembre i en el moment de la 
inscripció caldrà fer el pagament complet.
S’admetran animals fins a esgotar la partida pres-
supostària assignada i l’Ajuntament es reserva el 
dret de desestimar aquells casos en què no es 
compleixi l’ordenança municipal. Ho organitza 
Uetus Veterinaris, amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de Caldes

CARNAVAL 2016
Tot i que parlar de Carnaval en ple estiu sona 
estrany, el febrer està al caure i s’han de fer mol-
tes coses. Per això, convoquem a qui vulgui ser 
un Embarrakaldat 2016 que contacti abans de se-
tembre amb l’Associació de Carnaval de Caldes 
de Malavella Embarrakaldats”: embarrakaldats@
gmail.com o al 687980283.

TROBADA DELS 70 ANYS
Tothom qui estigui al voltant dels 70 anys (no cal 
fer-los necessàriament enguany) està convidat al di-
nar que es farà el dissabte 26 de setembre a 
la Fonda Esteba (33 €). Els interessats han d’haver 
pagat l’import del dinar com a molt tard el dia 21 de 
setembre al següent número de compte: ES04 2100 
0190 5001 01078948. Especifiqueu en el concepte 
«Trobada dels 70» i el vostre nom i cognoms. Per 
a més informació i per apuntar-vos-hi, truqueu als 
següents números: 629 51 11 59 / 608 93 63 01.

VIATGE DE L’ESPLAI “LA CAIXA” A LA TOSCANA
Viatge a la Toscana de 7 dies. Sortida l’11 d’octubre. Preu de soci: 495. Preu de no soci: 570. Tots els interessats 
s’hi han d’apuntar i pagar-ho tot abans del dia 20 de  setembre  a  l’Esplai “La Caixa”.  Places limitades.

CURSOS ELABORA’T 2015-16
Inscripcions: Dies 7, 8 i 9 de setembre de 2015 
a l’Espai Jove “Ca la Romana”. Horari: de 10 a 1 i 
de 4 a 7. Cal presentar una fotocòpia del DNI i el 
document de renovació de l’atur, si s’escau.

INICIACIÓ A L’OFIMÀTICA i LA NA-
VEGACIÓ PER INTERNET (25h)
Dimarts i dijous, de 2/4 de 10 a 11 del matí.
Durada: del 6 d’octubre a l’1 de desembre.
Lloc: Acadèmia Caldes Serveis i Formació. 
Preu: 25 € / gratuït per a aturats.

EINES DE LA TECNOLOGIA DIGITAL (40h)
Dimarts i dijous, de 2/4 de 9 a 2/4 d’11 de la nit.
Durada: del 6 d’octubre al 15 de desembre.
Lloc: Aula del Pavelló municipal d’esports. 
Preu: 35 € / gratuït per a aturats.
Per fer la formació cal dur el portàtil!

INTRODUCCIÓ AL PLA D’EMPRESA (16h) 
Dilluns, de 10 a 2 del matí.
Durada: del 2 al 23 de novembre de 2015.
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’esports .
Preu: 15 € / gratuït per a aturats.

MANIPULADOR D’ALIMENTS (4h)
Dimecres, 16 i 23 de setembre. 
Horari: de 7 a 9 del vespre. 
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 9 € / gratuït per a aturats. 

CARRETONS ELEVADORS FRONTAL (9h) 
Part teòrica (4h)
Divendres, 23 d’octubre de 2015.
Horari: de 4 a 8 del vespre.
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports.
Part pràctica (5h) 
Dissabte, 24 d’octubre de 2015.
Horari: de 9 a 2.

Lloc: Instal·lacions Serveis Panella - Avinguda 
Mas Pins, 81 (Riudellots de la Selva).
Preu: 20 € / gratuït per a aturats (part pràctica 
+ part teòrica).

ANGLÈS NIVELL BÀSIC I (50h)
Dilluns i dimecres, de 7 a 2/4 de 9 del vespre.
Durada: del 28 de setembre al 17 de febrer.
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports .
Preu: 40 € / gratuït per a aturats.

ANGLÈS NIVELL BÀSIC II (50h)
Dimarts i dijous, de 2/4 de 10 a 11 del matí.
Durada: del 29 de setembre  al 18 de
febrer.
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports.
Preu: 40 € / gratuït per a aturats.

FRANCÈS NIVELL BÀSIC I (50h) 
Dimarts i dijous, de 2/4 de 7 a 8 de la tarda.
Durada: del 29 de setembre al 18 de
febrer.
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports.
Preu: 40 € / gratuït per a aturats.

CATALÀ PER A ADULTS
Informació i inscripcions: Dies 15 i 17 de setem-
bre, de 6 a 8 del vespre, a la Biblioteca Municipal.
Bàsic 1
Adreçat a persones no catalanoparlants
per resoldre en català les necessitats fonamen-
tals de la vida quotidiana.
Horari: dilluns i dimecres de 7 a 2/4 de 9 del vespre.
Lloc: Aula del SES Caldes
Intermedi 1
Adreçat a persones que dominen en gran
part la llengua oral.
Horari: dilluns i dimecres de 2/4 de 6 a 7 de
la tarda.
Lloc: Aula del SES Caldes.
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cal de Mauthausen. Actuació de Tropical Riots 
PD’s . Organitzada per la Colla Gegantera de 
Caldes de Malavella i els Grallers Escaldats.

VISITES TEATRALITZADES AMB ELS 
«GUIES UFISSIALS»
A les 10 del vespre, des de l’Oficina de Turis-
me. Espectacle «Tot termes, un passeig pel Puig 
de Sant Grau». Amb un nou personatge, la Swe-
llen. Compra anticipada a l’Oficina de Turisme 
(972480103). El preu de l’entrada és de 10 € (5 
€ per als nens entre 6 i 12 anys, inclosos). En cas 
de pluja es realitzarà igualment la totalitat de la 
funció entre la Casa Rosa i sota la coberta de les 
Termes Romanes.

DIUMENGE, 30 D’AGOST
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de 
Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’exposi-
ció del jaciment del Camp dels Ninots. 

GLOPETS D’ESTIU: HAVANERES DE 
CONCERT
“Entre dos mars”, amb Indira Ferrer-
Morató (soprano) i Antoni Mas (piano). A les 
8 del vespre, als Jardins de les Termes Romanes. 
Preu entrada: 5 € (a la venda a l’Oficina de Turis-
me i dues hores abans als Jardins de les Termes 
Romanes). En cas de pluja, l’activitat es traslladaria 
al Teatre-cinema municipal. Organitzat per l’Ajun-
tament de Caldes de Malavella i amb el suport de 
la Diputació de Girona.

DIJOUS, 3 DE SETEMBRE
GLOPETS D’ESTIU: CINEMA AL CARRER
“Els pingüins de Madagascar”. A les 10 
de la nit, a la plaça de l’Ajuntament Nou. En cas 
de pluja, l’activitat es traslladaria al Teatre-cinema 
municipal. Organitzat per l’Ajuntament de Caldes 
de Malavella i amb el suport de la Diputació de 
Girona.

DISSABTE, 5 DE SETEMBRE
XERRADA INFORMATIVA SOBRE 
L’ESCOLETA ABEONA I CONTE AMB 
KAMISHIBAI
A les 12 del migdia, a la Biblioteca Municipal. Xer-
rada de l’Associació de Famílies Abeona, que  agru-
pa persones, sobretot pares i mares, amb l’interès 
d’acompanyar els infants. Al finalitzar la xerrada 
s’oferirà un conte amb kamishibai per als més pe-
tits a càrrec de l’associació. Per a més informació: 
https://associacioabeona.wordpress.com.

TROBADA GEGANTERA A ANGLÈS
A la tarda. Amb la participació de la Colla Gegan-
tera de Caldes de Malavella i els Grallers Escaldats.

TROBADA DE DONES A CALDES 
A les 6 de la tarda, a l’Esplai “La Caixa). Entrada 
gratuïta. Per compartir les nostres inquietuds i 
tot allò que ens interessa amb  solidaritat i res-
pecte. xarxadedonesdecaldes@gmail.com Tel. 
608922076. Organitzat per la Xarxa de Dones.

VISITES TEATRALITZADES AMB ELS 
«GUIES UFISSIALS»
A les 10 del vespre, des de l’Oficina de Turis-
me. Espectacle «Tot termes, un passeig pel Puig 
de Sant Grau». Amb un nou personatge, la Swe-
llen. Compra anticipada a l’Oficina de Turisme 
(972480103). El preu de l’entrada és de 10 € (5 
€ per als nens entre 6 i 12 anys, inclosos). En cas 
de pluja es realitzarà igualment la totalitat de la 

funció entre la Casa Rosa i sota la coberta de les 
Termes Romanes.

DISSABTE 5 I DIUMENGE 6 DE SE-
TEMBRE
SORTIDA AMB CAIAC
Segon intent de cap de setmana de sortida amb Ca-
iac per la costa gironina. Cal apuntar-s’hi prèviament.

DIUMENGE, 6 DE SETEMBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de 
Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’exposi-
ció del jaciment del Camp dels Ninots. 

DIJOUS, 10 DE SETEMBRE
CONCERT DEL GRUP MUSICAL CALI-
DAE
A les 7 del vespre, als Jardins de les Termes Ro-
manes. Concert de peces de musica clàssica i mo-
derna. Organitzat per l’Agrupació de Sardanistes.

AUDICIÓ DE 6 SARDANES I INTER-
PRETACIÓ DELS SEGADORS
A les 10 de la nit, a la plaça de l’Ajuntament. Amb la Co-
bla Punt.cat. Organitzat per l’Agrupació de Sardanistes.

DIVENDRES, 11 DE SETEMBRE:
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
- A les 10 del matí, Aplec de germanor mu-
nicipal amb esmorzar popular a Terra 
Negra (ctra. de Tossa, Km. 5). Organitzat pels 
ajuntaments de Tossa de Mar, Llagostera, Vidreres 
i Caldes de Malavella.
- A 2/4 de 12, Acte commemoratiu i ofre-
nes florals. Al monument de la rotonda on 
conflueixen el C. Onze de Setembre i l’Av. Països 
Catalans. Interpretació dels Segadors, del Cant 
de la Senyera i lectura del manifest. Organitzat 
per l’Ajuntament de Caldes de Malavella, la Coral 
“Cantaires de Caldes” i agrupacions polítiques lo-
cals i entitats del poble.
- “Aquesta Diada, tots a la Meridiana!” 
A les 2, sortida de 3 autobusos des del parc de la 
Sardana per participar de tots els actes de la Via 
Lliure cap a la Independència que es farà a Barce-
lona. Organitzat per l’ANC - Caldes de Malavella. 
- A 1/4 de 3, Gran dinar popular .  Al Pave-
lló Polivalent. Organitzat per la Llar de Pensionis-
tes i Jubilats “Casa Rosa”.

DISSABTE, 12 DE SETEMBRE
VISITES TEATRALITZADES AMB ELS 
«GUIES UFISSIALS»
A les 10 del vespre, des de l’Oficina de Turis-
me. Espectacle «Tot termes, un passeig pel Puig 
de Sant Grau». Amb un nou personatge, la Swe-
llen. Compra anticipada a l’Oficina de Turisme 
(972480103). El preu de l’entrada és de 10 € (5 
€ per als nens entre 6 i 12 anys, inclosos). En cas 
de pluja es realitzarà igualment la totalitat de la 
funció entre la Casa Rosa i sota la coberta de les 
Termes Romanes.

DIUMENGE, 13 DE SETEMBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de 
Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’exposi-
ció del jaciment del Camp dels Ninots. 

ESPORTS
UE CALDES
A 2/4 de 12 (previsiblement a l’estadi Vall-llobera), 
primer partit de la temporada: UE Caldes - CF 
Amer.

OFICINES MUNICIPALS 972 47 00 05
Fax 972 47 05 25 . Carrer Vall-llobera, s/n 
ajuntament@caldesdemalavella.cat
de dilluns a divendres, de 2/4 de 9 a 2/4 de 3. Dissabtes, de 9 a 
2/4 de 2.
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 12
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.
SETEMBRE: 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 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)
Diumenges i 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 de 10 fins a diven-
dres a les 10 de la nit.
• 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. 972 47 27 94: 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, 62 
ESCOLA LA BENAULA 972 48 00 56.  C. de la Pau s/n
SES CALDES DE MALAVELLA 972 48 02 25 
Av. dels Països Catalans, s/n
DEIXALLERIA MUNICIPAL
Del 16 de juny al 15 de setembre:
Matins: de dimarts a dissabte, de 10 a 1.
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 5 a 8.
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS 872 012 018
RENFE 902 24 02 02
SARFA 902 30 20 25
TEISA 972 20 02 75
TAXI  972 47 09 37 / 606 390 599

DISSABTE, 15 D’AGOST
VISITES TEATRALITZADES AMB ELS 
«GUIES UFISSIALS»
A les 10 del vespre, des de l’Oficina de Turis-
me. Espectacle «Tot termes, un passeig pel Puig 
de Sant Grau». Amb un nou personatge, la Swe-
llen. Compra anticipada a l’Oficina de Turisme 
(972480103). El preu de l’entrada és de 10 € (5 
€ per als nens entre 6 i 12 anys, inclosos). En cas 
de pluja es realitzarà igualment la totalitat de la 
funció entre la Casa Rosa i sota la coberta de les 
Termes Romanes.

DIJOUS, 20 D’AGOST
DONACIÓ DE SANG
De 2/4 de 5 de la tarda a 9 del vespre, al Casino Muni-
cipal. Organitzat per l’Associació de Donants de Sang. 

GLOPETS D’ESTIU: CINEMA AL CARRER
“OCHO APELLIDOS VASCOS”
A les 10 de la nit, a la plaça de l’Ajuntament Nou. 
En cas de pluja, l’activitat es traslladaria al Teatre-
cinema municipal. Organitzat per l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella i amb el suport de la Diputa-
ció de Girona.

DISSABTE, 22 D’AGOST
VISITES TEATRALITZADES AMB ELS 
«GUIES UFISSIALS»
A les 10 del vespre, des de l’Oficina de Turis-
me. Espectacle «Tot termes, un passeig pel Puig 
de Sant Grau». Amb un nou personatge, la Swe-
llen. Compra anticipada a l’Oficina de Turisme 
(972480103). El preu de l’entrada és de 10 € (5 

€ per als nens entre 6 i 12 anys, inclosos). En cas 
de pluja es realitzarà igualment la totalitat de la 
funció entre la Casa Rosa i sota la coberta de les 
Termes Romanes.

DIUMENGE, 23 D’AGOST
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de 
Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’exposi-
ció del jaciment del Camp dels Ninots.

DIMECRES, 26 D’AGOST
PARTIT AMISTÓS DE LA UE CALDES
A 2/4 de 9 del vespre, al camp de Can Bernadí: UE 
Caldes - UE Can Gibert

DIJOUS, 27 D’AGOST
NIT DE CRISPETES
A 2/4 de 10 del vespre, a Ca la Romana. Organit-
zat per l’Espai Jove Ca la Romana.

DISSABTE, 29 D’AGOST
SORTIDA NOCTURNA A LA PLATJA
Cita anual per acomiadar la platja. A Sant Feliu de 
Guíxols. Hi ha la possibilitat d’anar-hi amb bicicle-
ta. Els interessats caldrà que s’hi apuntin per tal de 
poder organitzar la marxa.

PARTIT AMISTÓS DE LA UE CALDES
A les 7, al camp de Can Bernadí: UE Caldes - At. 
Silenc. 

BOTIFARRADA POPULAR
A partir de 2/4 de 10 del vespre, a la plaça Ami-



Acció de govern i notícies de Caldes
 LES TERMES ROMANES, PER FI ACABADES

Després de molts anys d’intervencions, les obres de 
restauració i de museïtzació de les Termes Romanes 
ja es poden donar per acabades i el monument ha 
recuperat la dignitat que es mereixen unes restes 
arqueològiques de tanta importància històrica. 
L’edifici s’ha rehabilitat, protegit i dignificat i s’hi 
han fet actuacions per tal que pugui ser visitable i 
esdevingui un element més d’atracció turística de 
Caldes de Malavella. Durant la Festa Major se n’han 
programat dues visites guiades i a partir d’ara l’accés 
a les Termes Romanes serà possible dins les visites 
turístiques guiades que es fan cada diumenge a les 
11 del matí. Per altra banda, l’Ajuntament prepara un 
acte d’inauguració de la restauració de les Termes 
Romanes. Us n’informarem puntualment.

 ENLLESTIDA LA SEGONA FASE DE LA 
ZONA ESPORTIVA
Durant la Festa Major s’ha acabat la segona fase de 
millora de la zona esportiva municipal, consistent en la 
pavimentació de l’entrada i dels accessos als diferents 
equipaments (piscina, pistes de tennis, camp de futbol 
i pavelló polivalent). D’aquesta manera l’accés és més 
còmode, agradable i s’eviten les incomoditats que 
suposava la irregularitat del terreny i, en funció de 
l’època de l’any, el fang, l’aigua o la pols. 
Aquesta intervenció tindrà continuïtat ben aviat, 
en una tercera fase, amb la pavimentació de la pista 
d’atletisme i, en una quarta fase, amb unes graderies 
per al públic, magatzems i dos vestidors nous en el 
Pavelló poliesportiu.

 LES OBRES DE LA BENAULA, AVANÇADES
Les obres de l’edifici de l’escola La Benaula estan 
molt avançades. Malgrat això, tot apunta que 
l’inici del curs no es podrà fer encara en el nou 
equipament. El Departament d’Ensenyament, 
l’Ajuntament, l’escola i l’empresa estan treballant 
conjuntament per planificar un trasllat ordenat 
del mobiliari i material des dels actuals barracons 
on es començarà el curs fins a l’edifici d’obra quan 
estigui acabat i amb els serveis bàsics ja donats d’alta. 
L’Ajuntament  ha estat fent un seguiment acurat de 
tot el procés i ha donat prioritat a què professors i 
alumnes puguin començar en un centre ben acabat i 
amb les condicions òptimes.

 INICI DE LES OBRES DEL CENTRE 
D’INTERPRETACIÓ
Han començat recentment les obres del Centre 
d’interpretació del termalisme i del Camp dels 
Ninots, ubicat en el Castell de Caldes (antic 
dispensari). A la primera planta de l’edifici es preveu 
fer un laboratori per poder recuperar in situ les 
troballes del Camp dels Ninots i adequar la resta 
de sales com a llocs polivalents, amb la possibilitat 
d’impartir màsters d’arqueologia relacionats amb el 
jaciment del Camp dels Ninots. A la planta baixa es 
té pensat fer pròpiament el Centre d’interpretació 
del termalisme i del Camp dels Ninots, amb recursos 
i espais perquè els visitants entenguin aquests dos 
elements tant característics del nostre municipi, així 
com perquè les escoles d’aquí i d’altres municipis 
puguin fer-hi tallers.  

 AUTOGUIES: UN NOU RECURS PER ALS 
TURISTES
L’Oficina de Turisme ha editat un nou fulletó per 
encarar la temporada d’estiu i facilitar la visita del 
turista pel nucli antic. Es tracta de l’últim fulletó d’una 
sèrie de tres que complementen el plànol turístic que 
és la publicació més completa. Els altres dos  fulletons 
editats anteriorment són la Guia gastronòmica i el 
What’s on, que defineix d’una manera visual tots els 
atractius de Caldes i l’agenda anual. 
El nou fulletó presenta un itinerari autoguiat que 
recorre tots els punts on el visitant podrà trobar 
plafons, tòtems i faristols informatius de manera 
que es dibuixa una ruta amb la qual obtindrà un 
coneixement global de Caldes; des del Caldes romà, 
la història de l’embotellament, el Modernisme, el 
fenomen de la balneoteràpia i l’estiueig, el Caldes 
musical i el Camp dels Ninots. El recorregut està 
dissenyat per visitar 15 indrets i s’inicia a les Termes 
Romanes, continuant per Sant Grau i el Castell de 
Caldes, la font de la Mina, les dues rambles,  plaça de 
l’Església, parc de la Font de la Vaca, balnearis i Camp 
dels Ninots. 
L’objectiu d’aquest fulletó és passejar sense presses 
tot gaudint de Caldes, descobrint pas a pas els seus 
carrers, edificis, personatges, històries i llegendes.

 APROVAT INICIALMENT EL PLÀNOL 
DE DELIMITACIÓ DE LES FRANGES DE 
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS
L’últim Ple Municipal ha aprovat el plànol de 
delimitació de les franges de prevenció dels incendis 
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, 
les edificacions i les instal·lacions situades en 
terrenys forestal. Aquest conjunt de mapes detallen 
les zones forestals properes a zones habitades que 
s’han de mantenir netes i desbrossades. El Pla serà 
consultable per tots els interessats a l’Ajuntament. La 
modificació de la llei 5/2003 de 22 d’abril contempla 
que cada municipi ha de tenir el plànol esmentat 
anteriorment, és més estricta i imposa noves 
obligacions amb l’objectiu de prevenir els incendis.

 SIGNAT UN CONVENI AMB EL SERVEI 
CATALÀ DE TRÀNSIT
El Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Caldes 
de Malavella signaran un conveni de col·laboració 
en matèria de seguretat viària que implica també el 
lliurament per part del Servei Català de Trànsit de kits 
de detecció de drogues i material de suport per a la 
Policia Local de Caldes de Malavella per fer controls  
de substàncies estupefaents. Aquesta col·laboració 
ja existia prèviament però s’ha formalitzat i posat en 
paper a través del conveni esmentat.

 ADHESIÓ AL PROTOCOL PER PROTEGIR 
LES PERSONES AMB SITUACIÓ DE RISC 
EXPOSADES A DESNONAMENTS 
L’Ajuntament ha aprovat el protocol d’execució 
de les diligències de llançament als partits judicials 
de Catalunya amb el compromís del món local 
català. Concretament, aquest protocol vol fer més 
dinàmica la comunicació i les relacions entre els 
jutges i els serveis socials per poder accelerar 
els tràmits d’ajuda a persones amb situacions 
econòmiques de vulnerabilitat i amb risc de patir 
execucions hipotecàries o desnonaments.

 ELABORA’T: NOUS CURSOS DE 
FORMACIÓ
L’Ajuntament ofereix a través de l’Elabora’t un nou 
cicle de cursos de formació adreçat especialment 
(però no exclusivament) a aturats que vulguin 
adquirir eines que els permetin posicionar-se 
millor de cara a trobar feina. Hi podem trobar 
cursos d’ofimàtica, internet i noves tecnologies, 
idiomes (català, anglès i francès), introducció al 
pla d’empresa, manipulador d’aliments i carretons 
elevadors frontals. Podeu ampliar-ne informació en 
aquest mateix BIM,  trucant al SOLC (972 48 01 03 
- 972 48 02 66) o a través dels fullets de l’Elabora’t 
que es repartiran a les llars.

 NOU CURS DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE 
CALDES
Un any més, el Servei d’Ensenyament Musical de 
Caldes de Malavella (SEMC) seguirà oferint classes 
de llenguatge musical, cant coral, instruments de 
música clàssica, instruments de música moderna, 
classes d’instruments per a adults, conjunt 
instrumental i combos. A més, l’oferta s’amplia 
amb l’estudi de música tradicional (instruments de 
cobla, gralla, acordió diatònic, tabal, tarota, combo 
de tradicional, combo de batucada...)
Aquest any l’empresa que ha guanyat la licitació 
i que gestionarà l’Escola serà Arreplec Cultura i 
Educació S. L. de Cassà de la Selva, amb una llarga 
i acreditada experiència en la gestió d’escoles 
d’ensenyament musical a la comarca de la Selva. 
Malgrat el canvi de gestió, el claustre de professors 
estarà format per la majoria dels professors del 
curs anterior.
Les classes del SEMC començaran el 14 de setembre 
i s’impartiran a l’escola Sant Esteve, l’institut i al 
Casinet de la Font de la Vaca. Les inscripcions estan 
obertes entre el 18 i el 31 d’agost. Podeu trobar 
tota la informació a l’agenda d’aquest BIM.

 L’AJUNTAMENT COMPLEIX EN ELS 
PAGAMENTS DE FACTURES
El consistori ha realitzat el pagament de factures 
durant el trimestre dins el termini legal en prop 
del 99% dels casos. En l’1 % restant la manca de 

pagament ha estat per no conformitat tècnica i 
aclariment pendent per part dels proveïdors en 
termini o per manca de número de compte per fer 
el pagament de la factura. L’Ajuntament es presenta 
així com una institució solvent que paga quan toca 
als proveïdors de serveis. 

 EL PROPER PLE, A LA SALA ANNEXA DE 
LA CASA ROSA
El proper Ple Municipal de 28 de setembre i els 
propers canviaran d’ubicació i se celebraran a la Sala 
annexa de la Casa Rosa per tal d’afavorir l’accés a 
persones amb problemes de mobilitat. Aquest canvi 
serà provisional fins que s’habiliti la nova sala de 
plens a l’edifici de Cal Ferrer de la Plaça. La moció, 
aprovada per unanimitat, contempla també que 
es procurarà que les dependències municipals no 
suposin una barrera arquitectònica i que es farà 
un estudi sobre els elements de la via pública que 
impedeixen la circulació a cadires de rodes, cotxets... 

 EL MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA NO 
TÉ CONTINUÏTAT
La Fundació Emys, com a entitat organitzadora del 
Mercat Ecològic de la Selva, després de més d’un 
any de celebració del Mercat Ecològic cada primer i 
tercer diumenge de mes i un cop avaluat el projecte, 
ha decidit no continuar amb aquesta activitat ja que 
els resultats no han estat els esperats per ells. No 
obstant això, l’Ajuntament de Caldes de Malavella 
i la Fundació Emys continuaran col·laborant en la 
promoció del desenvolupament sostenible en el 
municipi i en altres projectes i activitats. 

 8 D’AGOST I 22 DE SETEMBRE, FESTES 
LOCALS
El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat fixar 
com a festes locals de l’any 2016 els dies 8 agost 
(Festa Major) i 22 de setembre (Sant Maurici).

 GRAN FESTA MAJOR!
La Festa Major de Caldes de Malavella 2015 s’ha 
tancat amb un gran èxit de participació. El pregó va 
ser passat per aigua i les havaneres es van traslladar 
a cobert però la resta d’activitats es van realitzar 
en els llocs previstos i van tenir una assistència de 
públic molt gran. Us animem a veure les fotos de 
tots els actes en el web de l’Ajuntament (www.
caldesdemalavella.cat). La regidora de Festes Gemma 
Alsina vol agrair un cop més la implicació de totes 
les persones que han fet possible la Festa Major amb 
els Joves Intrèpids, els col·laboradors i les entitats al 
capdavant. Junts hem fet possible una de les festes 
més lluïdes i participatives de la comarca. Felicitats!

 BENVINGUT, FUTBOL SALA CALDES DE 
MALAVELLA
El Futbol Sala Caldes de Malavella forma part, des de 

Els partits opinen

En l’últim ple, tots els partits s’han compromès i votat en el suport a la Plataforma antidesnonaments. El 
PSC hi ha votat a favor com no podria ser d’altra manera. Com hem fet en altres ocasions, assistirem a 
les reunions que convoquin.
Quan aquest escrit es publiqui ja s’haurà celebrat la Festa Major amb un èxit total, protagonitzat per la 

Regidora de l’Àrea, amb la inestimable ajuda dels col·laboradors.
En el ple del mes de setembre preguntarem al govern com estan els temes pendents que es van aprovar a la legisla-
tura anterior (riera Santa Maria, carretera de Llagostera, entre altres).
Estem a favor que de forma immediata es cobreixin les vacants que hi ha a la plantilla de l’Ajuntament (Brigada 
d’Obres, administració). Així com l’increment de plantilla dels agents de la nostra Policia que de totes totes és insu-
ficient per cobrir el servei en el nostre poble, que té vuit urbanitzacions en un territori de més de 52 km2. Com a 
mínim hi ha d’haver dos agents per torn. No pot ser l’incivisme que hi ha vagis per on vagis: perifèria, urbanitzacions, 
nucli urbà... T’hi trobes escombraries, matalassos, tot apilat al costat dels contenidors així com runes a les cunetes i 
boscos. El desaprensiu que té aquest comportament propi d’una persona insolidària i de baixesa mental, no té dreta 
a ser reconegut com a persona cívica. Convidem als caldencs que quan presenciïn un acte d’aquest tipus, el denunciïn 
a la Policia i que si tenen mòbil, facin una foto del vehicle infractor.

Les darreres setmanes ha estat notícia els problemes d’habitatge i de subministrament 
d’aigua que pateixen uns veïns que estan ocupant cases il·legalment. Estem davant un pro-

blema greu i complex. Hem rebut algunes crítiques que simplifiquen aquesta qüestió de manera irresponsable. 
Des de l’Ajuntament ens prenem aquests assumptes molt seriosament. Hem fet front al problema d’aquests 
veïns, pocs, que es troben en situacions molt límit, posant a la seva disposició tots els recursos dels serveis 
públics de Benestar social perquè puguin sortir d’una situació irregular i puguin regularitzar-la. L’Ajuntament 
destina més recursos que mai a totes les problemàtiques socials. La voluntat de diàleg i consens que sempre 
acompanya l’equip de Convergència ens ha portat a aprovar l’adhesió al protocol d’execució de diligències de 
llançament. Això, juntament amb l’activació del projecte d’intermediació en habitatge per a persones i famílies 
en risc d’exclusió social, ens fa avançar en la bona direcció. 
La Festa Major ha estat, una altra vegada, tot un èxit. Volem destacar la tasca que de la regidora de festes, la Gem-
ma Alsina, en estreta coordinació amb els Joves Intrèpids. Un grup de persones admirables que treballen tot l’any 
perquè durant la Festa vagi tot bé i que aquest dies s’han multiplicat per ser a tot arreu. I juntament amb ells, 
el centenar de veïns i veïnes que han fet de voluntaris en alguna de les activitats de la Festa. Aquest esperit de 
col·laboració i participació és una part insubstituïble de la Festa i la fan un model d’èxit. A tots ells, moltes gràcies!

Eliminar les barreres arquitectòniques a Caldes de Malavella és una de les propostes que 
dúiem al nostre programa electoral. Pensant en un poble per tothom, hem demanat a l’Ajunta-
ment canviar la ubicació del plens. L’actual Sala de plens, situada al primer pis de la Casa Rosa, 

no és accessible a aquelles persones amb mobilitat reduïda. Per això hem proposat que a partir d’ara els plens 
es celebrin a l’Annex de la Casa Rosa. També hem sol·licitat un estudi per a la detecció i posterior eliminació de 
les barreres arquitectòniques existents a Caldes. Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat per la resta de 
forces polítiques. També hem demanat, juntament amb la PIC, que l’Ajuntament s’adhereixi al Protocol d’Execució 
de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya. L’objectiu és coordinar totes aquelles actuacions 
que puguin ajudar i millorar la situació de les persones en situació de vulnerabilitat social pendents d’un procedi-
ment de desnonament o execució hipotecària. Creiem que pot ser una bona eina per ajudar als veïns del nostre 
municipi, afectats per aquesta situació. Ens agradaria pensar que aquest protocol no es quedarà en un calaix, sinó 
que esperem que des de l’Ajuntament s’actuï el més aviat possible.
Per últim, només ens queda desitjar-vos a tots que hagueu passat una Bona Festa Major i agrair la tasca que 
fan tots els voluntaris i els Joves Intrèpids perquè la nostra festa sigui tot un èxit. Sense tots vosaltres la nostra 
Festa no seria la que és. Moltes gràcies!

La situació de l’habitatge a Caldes és una problemàtica real. Ho hem vist en situacions crítiques i la-
mentables que hem llegit als diaris en les últimes setmanes. Amb una bona gestió no s’hauria d’haver 
arribat  mai  a aquests extrems. També ho podem experimentar quan  coneixem  la dificultat per 

trobar habitatges apropiats per a diferents col·lectius, joves, gent gran o famílies  que passen per situacions de risc 
d’exclusió.  Per intentar resoldre aquest problema i afavorir el dret  de tothom a un habitatge digne i assequible 
cal  buscar solucions,  fer una anàlisi de la situació (socioeconòmica, urbanística,  etc.) i definir uns objectius i 
estratègies per  concretar  actuacions a curt i mitjà termini en relació als habitatges  existents o de nova creació. 
Això és un Pla Local d’Habitatge (PLH). Aquest document és un instrument que determina les propostes i com-
promisos municipals en política d’habitatge, normalment amb un abast de 6 anys.
Des de la PIC pensem que és imprescindible tenir aquest PLA fet i aprovat  i destinar-hi els recursos necessaris 
per garantir aquest dret fonamental de les persones. En els darrers anys hem venut part del nostre patrimoni i no 
hem destinat ni un euro  a polítiques d’habitatge.
Per últim, volem felicitar totes les entitats i voluntaris que han contribuït a la lluïda Festa Major  d’enguany,  que, 
una vegada més, han demostrat la seva voluntat de  participar, la gran vitalitat del nostre poble i  la voluntat de 
celebrar i de conviure de tots els caldencs. Desitgem 

Els plens
Ple municipal ordinari de 27 
de juliol de 2015

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat el text 
refós del pla especial urbanístic de Can Calot per 
al desenvolupament d’un negoci de turisme rural.

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat apro-
var el text refós de la modificació del POUM al 
sector del PGA Golf. 

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat i ini-
cialment, el plànol de delimitació de les franges de 
prevenció dels incendis forestals en les urbanitza-
cions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions situades en terrenys forestal. Aquest 
document detalla les zones forestals properes a 
zones habitades que s’han de netejar. El Pla resta a 
exposició pública per un termini de 20 dies i serà 
consultable per tots els interessats.

 El Ple Municipal ha aprovat la signatura d’un con-
veni entre l’Ajuntament de Caldes de Malavella i 
el Servei Català de Trànsit. Ho ha fet amb els 11 
vots favorables de CiU (7), la PIC (3) i el PSC (1) i 
l’abstenció d’ERC (2). El conveni és un simple trà-
mit per formalitzar la col·laboració entre el  Ser-
vei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella en matèria de seguretat viària així com a 
l’aportació de kits de detecció de substàncies es-
tupefaents i material de suport.

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat la fi-
xació de les dues festes locals de Caldes de Mala-
vella de l’any 2016, que seran els dies 8 agost (Festa 
Major) i 22 de setembre (Sant Maurici).

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat ins-
criure al registre d’entitats d’interès municipal el 
Futbol Sala Caldes de Malavella.

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat la 
proposta de la PIC i d’ERC d’adhesió al protocol 

d’execució de les diligències de llançament als par-
tits judicials de Catalunya amb el compromís del 
món local català. Concretament, aquest protocol 
pretén agilitar la comunicació i relacions entre els 
jutges i els serveis socials per poder accelerar els 
tràmits d’ajuda a persones amb situacions econò-
miques de vulnerabilitat que estiguin exposades a 
execucions hipotecàries o desnonaments.

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat la 
moció presentada per ERC  de canviar la ubicació 
de les celebracions dels plens ordinaris i extraor-
dinaris que passaran de l’actual sala de plens de 
la Casa Rosa a la sala annexa de la Casa Rosa. El 
canvi d’ubicació es farà ja en el proper Ple Muni-
cipal, el de 28 de setembre de 2015. La proposta 
també contempla que es facin accessibles totes les 
dependències municipals i fer un estudi sobre les 
barreres arquitectòniques a la via pública.

 L’equip de govern ha donat compte de l’infor-
me de morositat del primer  trimestre de 2015. 
Durant aquest període es van pagar 1.154 factures 
per un import total de 1.120.897,79 €. D’aquestes 
factures, el 98,82% pertanyen a pagaments realit-
zats durant el trimestre dins el termini legal. S’ha 
incomplert el termini de pagament imposat per la 
llei en 9 factures per un import total de 13.269,44€ 
per no conformitat tècnica i aclariment pendent 
per part dels proveïdors en termini o per manca 
de número de compte per fer el pagament de la 
factura. El període mitjà de pagament és de 2,48 
abans del termini establert per la llei.

 L’equip de govern ha donat compte de l’informe 
de morositat del segon   trimestre de 2015. Durant 
aquest període es van pagar 1.200 factures per un 
import total de 1.170.381,88€. D’aquest nombre, el 
99,87 % pertanyen a pagaments realitzats durant el tri-
mestre dins el termini legal. S’ha incomplert el termini 
de pagament imposat per llei en 7 factures per un im-
port total de 3.738,07€. El Període mitjà de pagament 
és de 3,19 dies abans del termini establert per la llei.

l’últim Ple Municipal, de l’ampli espectre d’entitats 
esportives registrades com d’interès municipal 
per part de l’Ajuntament. Des de l’Ajuntament li 
donem la benvinguda i li donarem suport en la  
seva activitat.

 PROVA PILOT AL TOURIST CLUB PER AL 
TRACTAMENT DE NITRATS
La Diputació de Girona a través de Dipsalut, l’ICRA 
(Institut Català de Recerca de l’Aigua), la companyia 
d’aigües que ofereix el servei a Caldes, Prodaïsa, i 
l’empresa Hydrokemós, participen en una prova 
pilot per eliminar els nitrats en l’aigua d’ús de 
boca al Tourist Club. El tractament és econòmic, 
no genera residus (només allibera nitrogen) i 
no té cap risc sanitari ja que l’aigua resultant 
del tractament en aquesta fase experimental es 
retirarà de la xarxa de servei d’aigua. Les proves 
consistiran en tractar 5.000 litres d’aigua al dia 
durant 4 mesos i en un futur, si els resultats són 
satisfactoris, l’empresa subministrarà mòduls per 
tractar 25.000 litres d’aigua.
Agraïm la col·laboració del Tourist Club en aquesta 
prova pilot, un veïnat especialment sensible als 
problemes de nitrats. Uns inconvenients que 
s’hauran acabat quan se n’hagi fet la reparcel·lació 

i urbanització ja que la previsió és que el Tourist 
Club es connecti a la a xarxa d’abastament d’aigua 
potable de Caldes de Malavella. 

 CALDES DE MALAVELLA BALLA CONTRA 
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
La Xarxa de Dones i l’Associació Lola s’unirà a 
una iniciativa d’abast mundial, el V-day, que es 
celebrarà el 25 de novembre i  que farà aixecar-se, 
manifestar-se i ballar a milions de persones alhora. 
En el cas de Caldes l’activitat es farà a les 6 de 
la tarda a la plaça de l’Ajuntament. Ja des del 23 
d’octubre, cada divendres, es faran trobades per 
assajar la coreografia. Podeu veure un mostra del 
ball que es va fer a Girona l’any 2013 aquí:  https://
vimeo.com/82311088. Us hi podeu apuntar via 
correu    (xarxadedonesdecaldes@gmail.com) o 
mòbil (658672307). Us animem a participar-hi!

 ESTAT DE L’AIGUA
Les últimes analítiques de juliol indiquen que l’aigua és 
apta per al consum de boca al nucli, Llac del Cigne, 
Can Solà Gros I i II, Aigües Bones i Can Carbonell.
Per altra banda, la concentració de nitrats per sobre 
del límit permès a la xarxa del Tourist Club fa que 
l’aigua es consideri no apta en aquesta urbanització.


