
autor). Veu en off: Toni Clapés.
«El Sr. Bohigues des del seu bar, és entrevistat per 
Toni Clapés. Només un bocasses de barra de bar 
podia acceptar el repte d’una entrevista sobre 
tots els temes de la vida…»
Preu entrada: 5 €. Venda de forma anticipada a 
l’Oficina de Turisme. A la taquilla del Teatre municipal, 
una hora abans de cada actuació. Abonament de 15 
€ per al conjunt de les tres actuacions del cicle.
 
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Benjamí A, a les 10: UE Caldes – UE Porqueres B
Aleví C, a les 11: UE Caldes – Llagostera B
Infantil, a 2/4 d’1: UE Caldes - Celrà
Juvenil, a les 4: UE Caldes – Bàscara

CLUB VOLEI JOVES CALDES
Sènior masculi: CV Joves Caldes – GET - Blume

DIUMENGE, 17 DE MAIG
MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA
De 9 a 2 al pati de Cal Ferrer de la Plaça.
Per compres iguals o superiors a 10€ entra al sor-
teig d’un lot de productes ecològics. Més informa-
ció a www.facebook.com/mercatecoselva

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. 

VOLTA CIRCULAR PER SANT PERE DE 
LLORÀ
Per conèixer les nostres contrades, sense fer gaire 
quilòmetres en cotxe: Coves de Boratuna, Volcà 
de la Banya del Boc, Ermita del pla de St. Joan. 
Organitzat pel Club Excursionista Caldes.

DIMARTS, 19 DE MAIG
DEIXALLERIA MÒBIL
De 8 a 14,  a la plaça de la Selva (plaça del mercat 
setmanal).
S’hi podran dur els residus que habitualment s’ac-
cepten a la deixalleria, excepte runes, esporga i 
residus de gran volum. Cal ser usuari/a de la dei-
xalleria municipal. Hi col·laboren  NORA S.A. i el 
Consell Comarcal de la Selva.

TARDA JOVE
A les 5, Tarda de Crispetes. Organitzat per 
l’Espai Jove Ca la Romana.

DIJOUS 21 DE MAIG 
TARDA JOVE
A les 5, L’Espai Jove al Carrer. Marató d’acti-
vitats als Jardins de les Termes (jocs de taula, ping-
pong, malabars, còctels de primavera i altres acti-
vitats). Organitzat per l’Espai Jove Ca la Romana.

DIVENDRES, 22 DE MAIG
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Aleví volei: EEM Caldes – H. Bordils A.

DISSABTE, 23 DE MAIG
PRESENTACIÓ DE LLIBRE 
A les 12 del migdia, a la Biblioteca: Santiago 
Niño Becerra: «La economía. Una his-
toria muy personal». Organitzada per la Bi-
blioteca Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia.

TROBADA DE GEGANTS A LLAGOSTERA
Amb la participació de la Colla Gegantera de Cal-
des de Malavella.

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví A, a les 11: UE Caldes – Sant Celoni B
Aleví B, a les 11: UE Caldes – Riudarenes A

DIUMENGE, 24 DE MAIG
ELECCIONS MUNICIPALS
De 9 a 8, a l’Escola Sant Esteve.

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
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Primer equip, a 2/4 de 12: UE Caldes – CF Arbúcies.

DIMARTS 26 DE MAIG
DIA MUNDIAL DEL TABAC
De 12 a 3, davant de l’Escola Benaula, parada per 
informar els pares / mares / avis / cangurs de què 
vol dir ser fumador passiu. Es passaran unes en-
questes i es calcularà l’edat pulmonar. Organitzat 
per l’equip d’infermeres del CAP de Caldes.

TARDA JOVE
A les 5, Xerrada Informativa Brigada 
Jove. Sessió informativa oberta a joves de 16 a 
18 anys sobre el projecte Brigada Jove. Organitzat 
per l’Espai Jove Ca la Romana.

DIJOUS, 28 DE MAIG
ACTE- HOMENATGE A LOLA PAJARES 
A les 8 del vespre, a la plaça de l’Ajuntament. En 
record a la veïna caldenca Lola Pajares, vícti-
ma de violència de gènere el 28 de maig de 2013. 
Organitzat per l’Associació Lola i per la Xarxa de 
Dones de Caldes de Malavella.

DIVENDRES 29 DE MAIG
CLOENDA DE TEMPORADA DEL CLUB 
ESPORTIU CALDES
Sopar popular a partir de les 9 del vespre al polivalent.

DISSABTE, 30 DE MAIG
EXCURSIÓ DE LA CASA ROSA
Sortida al Museu dels vestits de paper 
de Mollerussa i al Museu de l’oli de Les 
Borges Blanques. En sortiran programes a 
part. Preu: 44 euros. Cal apuntar-s’hi els 
diumenges 17 i 24 de maig a la Casa Rosa 
durant el ball de la tarda. Organitzat per l’Associa-
ció de gent de la tercera edat «Casa Rosa».

TROBADA COMARCAL DE LA SELVA 
A LLORET DE MAR
A la tarda. Amb la participació de la Colla Gegan-
tera de Caldes de Malavella.

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Mini fem. bàsquet a les 12: EEM Caldes – GEIEG blanc

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Juvenil, a les 4: UE Caldes – Fornells
Benjamí A, a les 10: UE Caldes - UE Llagostera B
Aleví C, a les 11: UE Caldes – Porqueres

CLUB ESPORTIU CALDES
Pre infantil femení, a les 9: CE Caldes – B. Vilafant
Cadet Femení, a 2/4 d’11: CE Caldes – Unió Girona

DIUMENGE, 31 DE MAIG
VISITA TURÍSTICA GUIADA

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 2
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
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.
La Biblioteca obrirà els dies 22, 23, 29 i 30 de desembre, de 4 a 9 
de la tarda. Els matins i la resta de dies estarà tancada fins el 7 de 
gener. A partir del dia 8, els horaris seran els habituals.
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 divendres 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. 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, 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
Horaris del 16 de setembre al 15 de juny:
Matins: de dimarts a dissabte, de 10 a 1.
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, e 3 a 6
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

www.caldesdemalavella.catServeis i adreces d’interès
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AGENDA
Del 16 de maig al 15 de juny

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).

MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA: 
El primer i tercer diumenge de mes, de 9 a 2. Al 
pati de Cal Ferrer de la Plaça.

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
Rebuts domiciliats:
Última setmana de juny: 
IBI urbana (anual 2015)
IBI rústica (anual 2015)
IAE (anual 2015) 
Clavegueram (2n trimestre 2015)
Rebuts no domiciliats:
De l’1 de juny al 31 de juliol:
IBI urbana (anual 2015)
IBI rústica (anual 2015)
IAE (anual 2015) 
Clavegueram (2n trimestre 2015)

BRIGADA JOVE
Adreçada a joves de 16 a 18 anys. Inscripcions, del 
25 al 28 de maig a l’Espai Jove. De dilluns a dijous, 
de 10 a 1 i de 4 a 7. Sorteig de les places: 3 de juny 
a 2/4 de 5, a la Sala de Plens de la Casa Rosa. 

CLUB DE PASSEIG
Activitat municipal gratuïta organitzada per l’Àrea 
d’Esports de l’Ajuntament de Caldes de Malavella. 
Cada dijous, de 2/4 de 10 a 2/4 de 12. 
Sortida des de la Casa Rosa.

CONVOCATÒRIA DE BEQUES 
DE MENJADOR I/O TRANSPORT 
ESCOLAR
Del 13 d’abril al 22 de maig. Podeu sol·licitar els 
impresos a l’escola i retornar-los omplerts al ma-
teix centre adjuntant-hi la documentació que s’hi 
sol·licita.

CURS D’INTRODUCCIÓ A L’ESCALADA 
A L’ESPAI JOVE
Pendent de confirmació de les dates i l’horari. Per 
a més informació, adreceu-vos a l’Espai Jove “Ca 
la Romana” .

CASAL JOVE 
Casal d’estiu adreçat a joves a partir de 12 anys. Inscripcions, de l’1 al 11 de juny a l’Espai Jove, de dilluns 
a dijous, de 10 a 1 i de 4 a 7. 

EMBARRAKALDATS: FINAL DE 
TEMPORADA I INSCRIPCIONS PER A 
LA PROPERA!
L’Associació de Carnaval de Caldes de Malavella - 
Embarrakaldats fa aquest mes l’EmbarraKampada 
de germanor i la cloenda de temporada. I a 
partir de juny, obre inscripcions per fer-se soci 
de cara al Carnaval 2016. Per a més informació: 
embarrakaldats@gmail.com 

CURS INTENSIU D’ANGLÈS 
CONVERSA (40H)
Curs dirigit a persones amb coneixements previs 
d’anglès que estiguin interessades en millorar la flu-
ïdesa en la parla de l’anglès. De dilluns a dijous, 
de 6 a 8 del vespre, del 29 de juny al 30 de 
juliol. A l’aula de la deixalleria. Preu: 30,00€ / 
gratuït per a aturats. Inscripcions, de l’1 al 16 
de juny a l’Espai Jove “Ca la romana” o bé a l’Oficina 
de Turisme. Prova de nivell: 17 de juny a 2/4 
d’11 o bé a 2/4 de 5 a l’Espai Jove “Ca la Romana”. 
Confirmació de places: setmana del 22 de juny. 

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

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. 

SORTIDA A MONTSERRAT
Tornem a la mítica serralada de Montserrat, amb 
programació completa. Sortim amb autobús de 
Caldes per anar a les coves de salnitre de Collbató 
i pujar a Montserrat. Sortida familiar de tota la jor-
nada. Organitzada pel Club Excursionista Caldes.

FESTIVAL DE TEATRE D’HUMOR 
«TOCA RIURE»
A les 6, al Teatre-cinema municipal. “Operació 
Moldàvia”, acàrrec de Cia T de teatre + 
Los Tigres.
Després de la gratificant experiència que va sig-
nificar Nelly Blue, T de Teatre i Los Tigres (Xavi 
Mira i Albert Ribalta) tornen per presentar-nos 
una nova comèdia musical.
Preu entrada: 10 €. Venda de forma anticipada 
a l’Oficina de Turisme. A la taquilla del Teatre muni-
cipal, una hora abans de cada actuació. Abonament 
de 15 € per al conjunt de les tres actuacions.
Ho organitza l’Ajuntament de Caldes de Malavella 
amb el suport del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya (Programa.cat) i La Troca.

ESPORTS
CLUB ESPORTIU CALDES
Pre-Infantil masculí, a 2/4 d’11: CE Caldes – CB 
Roses.
Pre-Infantil femení, a les 12: CE Caldes – CB Garrotxa.

DISSABTE 6 DE JUNY
TROBADA DE DONES A CALDES 
A les 6 de la tarda, a l’Esplai de la Caixa. Entrada 
gratuïta. Per compartir les nostres inquietuds i 
tot allò que ens interessa amb solidaritat i respecte. 
xarxadedonesdecaldes@gmail.com / 608922076. 
Ho organitza la Xarxa de Dones de Caldes de 
Malavella amb el suport de l’Ajuntament de Caldes 
de Malavella.                                                                                                                                                     

TROBADA DE LA QUINTA DEL 70
Tant si sou nascuts o viviu a Caldes o tan sols sou 
nascuts l’any 1970, esteu convidats a celebrar els 
45 anys el dia 6 de juny fent un sopar i més co-
ses! Anima’t i digues la teva! Per a més informació: 
676599407.

ESPORTS
TROBADA DE MINIVOLEIBOL 
De 2/4 de 10 a 1. Organitzat per l’EEM Caldes i 
TOTOCI.

DISSABTE 6 I DIUMENGE 7 DE JUNY
ESPORTS
CLUB DE GOLF CALDES DE MALAVELLA
6a prova del Rànquing individual infantil i juvenil 
de Pitch & Putt de Catalunya. Al Pitch~Putt Han-
dicap1 - Sant Andreu de Llavaneres.

DIUMENGE, 7 DE JUNY
Dia de celebració de la SetmanaBIO per l’alimen-
tació ecològica.

MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA 
De 9 a 2, al Pati de Cal Ferrer de la Plaça. 
- A les 12, a Cal Ferrer de la Plaça: Xerrada 
“Sabem el què mengem? Pensem-hi?” 
En aquesta xerrada s’analitzarà com mengem en 
l’actualitat i es compararà amb el que menjaven 
els nostres avantpassats. També es parlarà de com 
ha canviat la manera d’alimentar-nos en els dar-

rers anys i quines conseqüències ha tingut sobre 
la salut de la població.
A càrrec de Brenda Ballell, farmacèutica especialista 
en Bioquímica Clínica Psiconeuroimmunòloga (PNIE). 

13a FIRA D’OPORTUNITATS
De 10 a 2, al Parc de la Sardana. Mercat de 
productes de segona mà obert a tothom qui 
hi vulgui participar. Inscripcions a partir 
del 18 de maig a l’Oficina de Turisme o bé a 
promocioeconomica@caldesdemalavella.cat. 
Amb la col·laboració de Càritas de Caldes de 
Malavella. Se’n repartiran programes a part. 

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. 

CURSA D’ORIENTACIÓ
Cursa d’orientació pel municipi de Caldes. Matinal 
de diumenge apta per a totes les edats. Organitza-
da pel Club Excursionista Caldes.

FESTIVAL DE TEATRE D’HUMOR 
«TOCA RIURE»
A les 6, al Teatre-cinema municipal: “Mali Vanili, 
lo nostre no funciona”, amb Jofre Borràs 
i Miquel Malirach. Un espectacle trencador 
amb cançons originals i plenes de matisos, dià-
legs ocurrents, jocs de paraules, lletres enginyo-
ses i enormes dosis d’humor. Un duet irreverent 
i tendenciosament actual que ens presenta la im-
probable història dels seus millors fracassos. Una 
comèdia d’humor anti-intel·lectual, un show pop 
d’autoajuda, una bretolada extraordinària que no 
et pots perdre!
Preu entrada: 5 €. Venda de forma anticipada a 
l’Oficina de Turisme. A la taquilla del Teatre muni-
cipal, una hora abans de cada actuació. Abonament 
de 15 € per al conjunt de les tres actuacions.
Ho organitza l’Ajuntament de Caldes de Malavella 
amb el suport del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya (Programa.cat) i La Troca.

DIVENDRES, 12 DE JUNY
REUNIÓ DE PROGRAMACIÓ DEL 
CLUB EXCURSIONISTA
A les 9 del vespre a la sala de reunions del pavelló.

ESPORTS
CLOENDA DE L’EEM CALDES
- A les 7, Jocs i esports compartits per nens/es i 
pares.
- A 3/4 de 9: Graduació dels alumnes de 6è i clo-
enda de curs.
- A les 9, Berenar-Sopar a peu dret a fora el pavelló.

CAP DE SETMANA 13-14 DE JUNY
SORTIDA FAMILIAR AMB CAIAC
Més informació, al web a finals de maig. Caldrà ins-
criure-s’hi. Organitzat pel Club Excursionista Caldes.  

DISSABTE, 13 DE JUNY
HORA DEL CONTE
A les 12 del migdia, a la Biblioteca: Maixa, la 
petita bibliotecària. A càrrec d’Albert Es-
tengre. Organitzada per la Biblioteca Municipal 
Francesc Ferrer i Guàrdia.

DIUMENGE, 14 DE JUNY
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. 

INSCRIPCIONS AL DINAR DEL SOCI 
DE LA CASA ROSA
L’Associació de gent de la tercera edat «Casa 
Rosa» celebrarà el 19 de juny el dinar del soci, 
gratuït per tothom, al polivalent. Podeu inscriu-
re-vos-hi el dia 7 i 14 a la Casa Rosa durant el 
ball de la tarda. 

DIVENDRES, 15 DE MAIG
DONACIÓ DE SANG
De 2/4 de 5 de la tarda a les 9 del vespre, al Casino 
Municipal. Organitzat pel Banc de Sang amb el su-
port de l’Ajuntament.

DEL DIVENDRES 15 DE MAIG AL DIU-
MENGE 17
XV EDICIÓ DE LES COLÒNIES DE L’EEM 
CALDES
Al Club Hernando-Fierro a Pujarnol (Porqueres). Or-
ganitzades per l’Escola Esportiva Municipal de Caldes.

DISSABTE 16 I DIUMENGE 17 DE MAIG
ESPORTS
CLUB DE GOLF CALDES DE MALAVELLA
5a prova del Rànquing individual infantil i juvenil de 
Pitch & Putt de Catalunya. Al Pitch~Putt Vendrell - El 
Vendrell - Tarragona

DISSABTE, 16 DE MAIG
FESTIVAL DE TEATRE D’HUMOR «TOCA 
RIURE»
A les 8, al Teatre-cinema municipal: “El pensador 
de barra lliure”, amb Eduard Biosca (actor/



Notícies de Caldes i informació de serveis

 LA COBERTA DE FRANCIAC PERMET LA 
PRIMERA ARROSSADA A RESGUARD
El diumenge 26 d’abril passat es va celebrar 
l’arrossada organitzada per l’Associació de Veïns 
de Franciac. La gran novetat d’enguany és que la 
nova coberta de la pista va fer que no calgués estar 
pendents del temps.
La infraestructura permet celebrar tot tipus d’actes 
(sopars, concerts...) al cobert i cobreix una demanda 
reclamada des de feia temps a Franciac ja que en 
cas de pluja no disposava de cap espai alternatiu. 
Malgrat el primer ús públic, per completar l’obra 
resta condicionar les escales d’accés i l’entorn de la 
coberta, així com aprofundir un pou que garanteixi 
el subministrament d’aigua. L’obra està ideada per 
respectar la visió de la silueta del nucli de Franciac 
des de l’autovia.

 ENTRA EN FUNCIONAMENT A PLE 
RENDIMENT L’ÀREA AUTOCARAVANES 
La nova àrea d’autocaravanes de la pineda de dalt 
del Parc de la Sardana ha estat concorreguda per 
nombrosos autocaravanistes durant la Festa de la 
Malavella i ha anat rebent vehicles des de la seva 
posada en funcionament. L’àrea d’autocaravanes és 
un servei municipal públic i gratuït per a què els 
turistes puguin estacionar fins a 5 autocaravanes amb 
tot un seguit de serveis com són el subministrament 
d’aigua, punts d’electricitat, un punt de recollida 
d’aigües residuals i una zona equipada amb taules i 
bancs de fusta per a menjar-hi.

 ÈXIT ROTUND DE LA FESTA DE LA 
MALAVELLA
El cap de setmana del 24 al 26 d’abril s’ha celebrat 
la sisena edició de la Festa de la Malavella que ha ha 
confirmat, un any més, un imparable i espectacular 
creixement.
L’Ajuntament de Caldes de Malavella amb el suport 
de la Comissió de la Festa de la Malavella està 
incorporant any rere any novetats que ajuden a fer 
la Fira cada cop més carregada d’activitats i amb més 

afluència de visitants.
En destaquem el trasllat del mercat i de la majoria 
d’actes a l’entorn del Parc de la Sardana i les 
incorporacions del concert de dissabte amb zona 
de barraques, la Cursa de la Malavella i els actes 
infantils del diumenge. Un element que ha tingut 
molt bona acceptació, sobretot pels menuts, ha estat 
el Geperut, el nou gegantó de la Colla Gegantera de 
Caldes de Malavella. També ha estat destacable el pas 
endavant de l’espectacle de la nit del dissabte, “La nit 
de bruixes selvatanes”.
Des de l’Ajuntament agraïm la feina de la Comissió 
de la Festa de la Malavella i a les entitats i persones 
col·laboradores, sense els quals no hauria estat 
possible la festa. I a tots els caldencs i visitants que 
ens han acompanyat durant aquests tres dies i que 
han contribuït a fer créixer aquesta festa que té una 
projecció de futur molt gran. Felicitem-nos-en!

 JA PODEU FER ÚS DEL ROCÒDROM
El rocòdrom municipal ja té el reglament d’ús aprovat 
i en podeu fer ús quan vulgueu. La instal·lació serà 
d’ús del Club Excursionista de Caldes de Malavella i 
els seus associats. Un dels requisits és estar federat, 
la qual cosa implica tenir una assegurança per poder 
fer l’activitat. Per fer la gestió us podeu adreçar al 
mateix Club Excursionista. La Regidoria d’Esports 
exerceix de supervisora i gestora de la instal·lació i, 
amb acord del Club Excursionista, podrà autoritzar 
l’ús de la instal·lació a determinats col·lectius amb 
finalitats formatives. 
Una primera activitat prevista per al maig és un curs 
d’introducció a l’escalada que organitzarà l’Espai 
Jove “Ca la Romana”. A tancament d’aquest BIM la 
data i horaris encara no estan tancats. 

 ELS COMERÇOS TENEN A LA SEVA 
DISPOSICIÓ UN SISTEMA D’ALERTA A LA 
POLICIA AMB UN SOL CLIC
L’Ajuntament va presentar el dimecres 6 de maig 
passat l’aplicació per a telèfons mòbils «Botó 

vermell», que amb un sol toc de mòbil avisa de 
forma discreta a la Comissaria de la Policia Local
de qualsevol situació de risc que puguin tenir els 
comerciants o empresaris (robatori, baralla...). 
Amb aquest sistema, que l’Ajuntament ofereix 
de forma gratuïta, els establiments s’estalvien el 
temps que suposa fer la trucada ja que permet a 
la Policia identificar automàticament el comerç i 
dirigir-hi ràpidament una patrulla.

 ARREGLADA UNA PASSERA A LA RIERA 
DE SANTA MARIA 
L’Ajuntament ha refet la passera que passa per 
sobre de la Riera Benaula i que comunica el 
camí de la depuradora amb Ca l’Aluart de Sant 
Sebastià. Una riuada l’any passat es va endur 
l’anterior construcció per la qual cosa s’ha hagut 
de refer, aquesta vegada amb material més noble i 
consistent. La passera consisteix en uns llistons de 
fusta subjectats i amb un fil tensor metàl·lic que  fa 
la funció de barana. A la foto, la passera, poc abans 
d’enllestir-se.

 SOL·LICITUDS OBERTES ALS HORTS 
URBANS ECOLÒGICS
Els interessats a cultivar un hort ecològic municipal 
a Caldes de Malavella per a l’autoconsum ja podeu 
omplir la sol·licitud i adreçar-la a l’Ajuntament. 
El consistori ha habilitat uns terrenys al final del 
carrer Joaquim Vayreda (Can Solà Gros I) que es 
dividiran en parcel·les de 60 m2 cadascuna i que es 
cediran mitjançant un sorteig públic que garantirà 
l’accés als horts de les famílies amb risc social. 
Aquestes cessions s’atorgaran per un període 
d’1 any, prorrogable per un termini d’1 any més. 
Properament s’informarà de la data límit per fer 
les sol·licituds i la data del sorteig. L’Ajuntament  
disposa per enguany d’una partida de 15.200 € 
destinada a construir-hi barraques i senyalitzar 
i condicionar l’espai. Per a més informació, 
consulteu el web de l’Ajuntament o visiteu les 
oficines municipals.

 VISITA DE LA DEIXALLERIA MÒBIL
El dimarts 19 de maig, de 8 a 2, s’instal·larà la 
deixalleria mòbil comarcal a la Plaça de La Selva, 
en l’àmbit del mercat setmanal, per promoure 
l’ús de la deixalleria com a centre de recuperació 
i reciclatge dels residus que no són objecte de 
recollida amb els contenidors de carrer. Durant 
l’estada d’aquesta instal·lació es preveu que alguns 
grups d’escolars passin a visitar-la amb la intenció de 
conèixer què és una deixalleria, què s’hi pot portar 
i la importància del reciclatge. Paral·lelament, la 
instal·lació estarà oberta a tots els caldencs que 
vulguin aprofitar per dur-hi aquells residus que 
habitualment duen a la deixalleria: Residus especials 
(piles, cartutxs de tinta, aerosols, fluorescents,...) 
olis domèstics, cables, electrodomèstics i aparells 

electrònics, ferralla, roba, etc. Per un tema d’espai 
no s’acceptaran runes, esporga i residus de gran 
volum. Cal esmentar que tota entrada de residus 
per part dels usuaris serà registrada i computarà 
com a visita per ser tinguda en compte en les 
bonificacions respecte la taxa d’escombraries. 
Aquesta activitat compta amb la col·laboració de 
NORA S.A. i el Consell Comarcal de la Selva.

 BRIGADA JOVE I CASAL
Els joves disposen com cada any de dues 
possibilitats d’inserció laboral i de de lleure. En 
el primer cas parlem de la Brigada Jove, adreçada 
a joves de 16 a 18 anys, que realitza tasques de 
suport a la Brigada Municipal. Les inscripcions es 
faran del 25 al 28 de maig a l’Espai Jove, de 10 a 1 
i de 4 a 7. El sorteig de les places es farà el 3 de 
juny a 2/4 de 5, a la Sala de Plens de la Casa Rosa. 
L’altra activitat és el Casal Jove, un casal d’estiu 
adreçat a joves a partir de 12 anys. Les inscripcions 
estan obertes de l’1 al 11 de juny a l’Espai Jove, de 
dilluns a dijous, de 10 a 1 i de 4 a 7. Les formes 
de contacte de l’Espai Jove «Ca la Romana» 
són les següents: 972 480266 / calaromana@
caldesdemalavella.cat. Per a més informació:  
http://espaijove.caldesdemalavella.cat / Facebook: 
ca.laromana / Twitter: @Caldesjove

 ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE 
D’ESTIU
Per a als més menuts, l’Ajuntament també té 
preparades moltes activitats esportives i de lleure. 
Ens referim als Matins de Jocs i Esports, a les 
Estades Esportives, al Casalet d’estiu i als curset 
de natació. La reunió informativa és el dijous 21 
de maig i les inscripcions estaran obertes del 25 al 
30 de maig a Cal Ferrer de la Plaça (entrada per la 
plaça de l’Ajuntament antic).

 LLIBRE L’ABANS
El 30 d’abril es va fer la presentació del projecte 
del llibre L’Abans que es publicarà per fascicles 
a partir de finals d’any i que recollirà més d’un 
miler de fotografies antigues (des de finals del 
s.XIX fins a l’any 1975) de Caldes de Malavella 
de diverses temàtiques (oficis, feines del camp, 
festes, tradicions, arquitectura, transports, entitats, 
indústria...). De moment s’han recolit més de 
1.500 fotografies però es vol arribar a les 3.000.
Per això, a la presentació es va fer una crida als 
caldencs que disposin de fotos antigues a lliurar-
les per a què puguin escanejar-se per publicar-les 
i que formin part de l’arxiu municipal (les fotos es 
retornen al cap de dues setmanes als propietaris). 
Aquestes són les fotos que especialment fan falta, 
encara que si en teniu d’altres, també les podeu 
lliurar: 

- Rentadors de la Mina i de Sant Grau.
- Treballadors dels embotellaments, en grup o sols 
(S.Narcís, Imperial, Vichy i Malavella).
- Aplec de Sant Sebastià i de Sant Grau.
- Font dels Bullidors, del Càntir, de Sant Narcís, de 
Can Calvet i de la Mina.
- Refugiats durant la Guerra Civil (1936-39).
- Hospitals militars durant la Guerra Civil (1936-39).
- Jueus, italians i alemanys a Caldes (1934-1945).
- Festa Major de Franciac i Sta. Seclina.
- Festa de Sant Antoni, Sant Marc i Sta. Cecília.
- Cantades de goigs per Pasqua.

- Treballadors de Butano, Can Mas, Regra, 
Tumbones Balliu...
- Actes al Casino i al Teatre-cinema.
- Actes al Casal Parroquial.
- Escoles-guarderia de les Carmelites.
- Centre germanes Hospitalàries.
- Escoles de Franciac, del Butano i de Sta. Seclina.

L’obra és una coedició entre l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella i l’editorial Efadós. Per a més 
informació, contacteu amb l’Àrea de Cultura a 
Cal Ferrer de la plaça (972 47 00 05, extensió 
8 / cultura@caldesdemalavella.cat) o bé amb 
Flavia B. Freire (619 851 528), la documentalista 
caldenca que s’encarrega de l’elaboració del llibre. 
Gràcies per la vostra col·labració!

 TOCA RIURE
L’Ajuntament ha preparat per aquesta primavera 
una nova edició del Festival de teatre d’humor 
«Toca Riure». Les tres obres que visitaran 
Caldes són “El pensador de barra lliure”, amb 
Eduard Biosca, el dissabte, 16 de maig;  “Operació 
Moldàvia”, a càrrec de Cia T de teatre + Los Tigres, 
el 31 de maig; i “Mali Vanili, lo nostre no funciona”, 
el diumenge, 7 de juny. El preu de les entrades 
oscil·la entre els 5 i els 10 € i podeu adquirir un 
abonament de 15 € per veure les tres obres. A 
l’agenda d’aquest BIM teniu més informació sobre 
els espectacles i com aconseguir les entrades.

 SANT JORDI I REVETLLA
Com cada any, la Diada de Sant Jordi va ser una 
festa de la rosa i del llibre però a Caldes ja vam 
fer la celebració el dia anterior, durant la Revetlla 
de Sant Jordi, en la qual es va presentar el conte 
“El viatge d’en Ximpàtic», escrit per la caldenca 
Anna Callaibet. Seguidament es va fer una nova 
edició del «De cor a cor». En aquesta ocasió es va 
centrar en els més menuts, que van llegir escrits 
en català i en el seu idioma matern. En acabat, el 
caldenc Sergi Dalemus va oferir un mini concert 
de dues peces a violí.
I per Sant Jordi, va ser el torn de la venda de roses 
i llibres, del lliurament de premis del 12è Concurs 
de Microliteratura (vegeu-ne la proper notícia) 

i de l’espectacle «El carreró de les bruixes», a 
càrrec de la Companyia PocaCosaTeatre. Un any 
més, una festa de l’amor i de la cultura!

 PILI TURON GUANYA EL PREMI ABSOLUT 
DEL CONCURS DE MICROLITERATURA 
La caldenca Pili Turon ha obtingut el 1r Premi 
absolut del 12è Concurs de Microliteratura 
Joaquim Carbó, amb el seu relat “Paraules”, mentre 
que el Premi local ha recaigut en Núria Massa 
pel seu relat “Anhels”. Els quatre guanyadors 
dels premis en la categoria juvenil van ser Sergi 
Dalemus, Susanna Miquel, Mònica Pagès i Cèlia 
Solà.
Els premis en l’apartat infantil van recaure en Aleia 
Jou, Lídia Malfeitos, Berta Mata, Jordi Romero, 
Emma Pous, Eduard Lluch i Àlex Manzano. 
Felicitats a totes i a tots!
Aquest dotzena edició estava dedicada a Pompeu 
Fabra per les seves vinculacions familiars amb 
Caldes i la paraula obligatòria era “Diccionari”. 
Podeu llegir totes les obres guanyadores als webs 
de la Biblioteca i de l’Ajuntament. 

 13a FIRA D’OPORTUNITATS
El proper diumenge, 7 de juny, de 10 a 2, al Parc 
de la Sardana, es celebra la 13a edició de la Fira 
d’Oportunitats, un mercat de productes de 
segona mà obert a tothom qui hi vulgui participar 
que ha experimentat un creixement important en 
les últimes edicions.
La seva particularitat és que el requisit per tenir-hi 
parada és aportar aliments de primera necessitat 
que es destinaran a persones necessitades a 
través de  Càritas de Caldes. Les inscripcions a 
partir del 18 de maig a l’Oficina de Turisme o bé 
a promocioeconomica@caldesdemalavella.cat. 
La 13a Fira d’Oportunitats està organitzada per 
l’Àrea de promoció Econòmica de l’Ajuntament 
amb la col·laboració de Càritas de Caldes de 
Malavella. Se’n faran programes a part que es 
repartiran per les cases i també se’n farà difusió 
via web i xarxes socials.

 CLUB DE PASSEIG ESPECIAL I PARADA 
SOBRE EL TABAC
L’equip d’infermeres del CAP s’ha involucrat en 
dues activitats relacionades amb la salut. Per una 
banda, el 30 d’abril va acompanyar els caminants 
del Club de passeig per un dels recorreguts que 
realitzen cada dijous a 2/4 de 10 (sortida des de 
la Casa Rosa). Les infermeres van incidir en els 
beneficis que suposa fer exercici regularment. El 
Club de Passeig ofereix una oportunitat per fer-ne 
i per relacionar-se amb altra gent. Us recordem 
que és una activitat gratuïta organitzada per 
l’Ajuntament.
Per altra banda, aprofitant la celebració del Dia 
mundial del tabac el 30 de maig, novament l’equip 

d’infermeres instal·larà el dimarts 26 una paradeta 
davant de l’Escola Benaula per informar als pares 
/ mares / avis / cangurs dels efectes que pot tenir 
el tabac en els fumadors passius. S’hi passaran unes 
enquestes i es calcularà l’edat pulmonar.

 NOVA CAMPANYA AL CAMP DELS NINOTS
Aquest mes s’ha iniciat una nova campanya al 
Jaciment del Camp dels Ninots que no consisteix en 
una excavació com les dels darrers anys sinó que s’hi 
fa una intervenció semblant a la de l’any 2009, quan 
es va fer una extracció de terra d’uns 70 metres 
de llargada dels sediments acumulats en el volcà. 
La diferència d’enguany és que es preveuen recollir 
uns 200 metres de terra que permetran estudiar 
tan els sediments dipositats en el llac que es van 
formar posteriorment en el volcà com, i aquesta 
és la novetat, de l’origen pròpiament del volcà, que 
té uns 4 milions d’anys d’antiguitat. Des de l’equip 
de l’IPHES que fa l’excavació, dirigida pels caldencs 
Gerard Campeny i Bruno Gómez, qualifiquen 
l’actuació de «molt important» ja que permetrà 
reconstruir la pel·lícula sencera des de l’origen del 
volcà i entendre així el clima i l’ecosistema de la 
zona i, per extensió, de tota la mediterrània.
L’equip d’enguany està format per especialistes 
de l’IPHES, de les universitats de Barcelona, 
l’Autònoma de Barcelona, les de Burgos i Granada 
i de la Universitat de Burgos, així com de l’Institut 
de Ciències de la Terra Jaume Almera (Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas).
La intervenció es pot fer gràcies a la subvenció de 
60.000 € repartida en 4 anys que la Generalitat 
va concedir l’any passat al projecte en considerar-
lo com un dels millors i més interessants de de 
Catalunya. També compta amb la participació 
activa de l’Ajuntament que facilita l’allotjament i 
manutenció als investigadors així com tot el suport 
logístic.

 UNA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE LLET 
EN RECULL 187 LITRES PER A CÀRITAS 
La Fundació «La Caixa» va fer una campanya de 
recollida de llet a benefici dels bancs dels aliments 
de Catalunya la setmana del 20 al 24 d’abril. A 
Caldes de Malavella la recollida es va fer a l’Esplai 
«La Caixa» i a l’oficina de «La Caixa» al nostre 
municipi. L’entitat beneficiària ha estat Càritas de 
Caldes de Malavella i Sant Andreu Salou que ha 
rebut 187 litres de llet repartits entre l’Esplai (106) 
i l’oficina (81). Càritas vol agrair la generositat de 
tots així com la iniciativa. 

 HOMENATGE AVIS 99 I 100 ANYS
L’Ajuntament va homenatjat el 17 d’abril passat  
els 4 avis de Caldes que tenen 99 o 100 anys. La 
persona més gran de Caldes és la Joana Piella Collell, 
que el dia 7 d’aquest mes va fer 100 anys. Per aquest 
motiu, a part de rebre el ram de part del consistori 
de mans de l’alcalde, Salvador Balliu, i de la regidora 

de Benestar Social, Gemma Alsina, també va rebre 
la medalla que lliura el Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya a 
totes les persones residents a Catalunya que hagin 
complert els 100 anys. La hi va lliurar la directora 
dels Serveis Territorials de Benestar Social i Familia 
a Girona, Montserrat Roura. 
Per altra banda, l’Ajuntament ha lliurat un ram de flors 
a Pedro Valle Arneo, a Carme Bou Farrés i a Carme 
Canals Llúcia. Felicitats a tots i esperem que l’any que 
bé rebin també la medalla de centenaris amb salut!

 DINAR DE GERMANOR CASA ROSA
L’Associació de gent de la tercera edat “Casa Rosa” 
va celebrar el dia 17 d’abril una missa a l’Església 
de Caldes  i un dinar de germanor que enguany ha 
estat el 31è. 

 EXPOSICIÓ DE SETMANA SANTA D’IKALD
L’Associació Ikald va organitzar com cada any una 
exposició per Setmana Santa en la qual va mostrar 
les obres fetes pels alumnes all llarg del curs en 
diferents modalitats: ikebanes, bonsais i ceràmica. 

 RETIRADA DEL DIPÒSIT DE LA PLAÇA 
SANT ESTEVE
Durant el mes d’abril s’ha retirat els dipòsit soterrat 
de l’antiga benzinera de la plaça de Sant Esteve. La 
retirada de la gasolinera desencalla la possibilitat 
de reurbanitzar una plaça que està al vell mig de la 
nostra població.

 CRIDA AL CIVISME EN L’ÚS DELS 
CONTENIDORS D’ESCOMBRARIES
Des de l’Ajuntament volem recordar-vos la 
importància d’utilitzar correctament els contenidors 
de la via pública, abocant-hi les escombraries que 
toquen a cada contenidor i procurant que no en 
quedin restes en el carrer. Us recordem que podeu 
portar a la Deixalleria Municipal  els residus que 
no es poden abocar ni als contenidors de paper, ni 
d’orgànica, ni vidre, ni rebuig. 
Aprofitem per recordar-vos que a les barques grans 
de les urbanitzacions només s’hi poden abocar 
restes vegetals i són d’ús exclusiu per a particulars.

 LES DEIXALLES, A LA PAPERERA
Fem una crida de nou a mantenir els carrers ben 
nets i a fer servir les papereres de la via pública per 
abocar-hi la brossa. Tinguem un Caldes més net amb 
la col·laboració de tots. Tots hi sortim guanyant!

 ESTAT DE L’AIGUA
Les últimes analítiques d’abril 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.

El BIM de maig té un format reduït amb “l’Agenda” i els “Serveis i adreces d’interès”. No hi trobareu les 
seccions “Acció de govern i notícies de Caldes”, “Els plens” ni “Els partits opinen”. El motiu és el com-
pliment de la Llei Electoral General que prohibeix la informació de caire polític abans de les eleccions 
municipals de 24 de maig.


