
OFICINES MUNICIPALS 972 47 00 05
Fax 972 47 05 25 . Carrer Vall-llobera, s/n ajuntament@caldes-
demalavella.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
Mòbil d’urgències: 619 70 45 46
Comissaria: 972470902
policialocal@caldesdemalavella.cat
JUTJAT DE PAU 972 47 02 25
Casa Rosa. Carrer de Sant Grau, núm 19
Dimarts i dijous, de 10 a 1
REGISTRE CIVIL A les oficines municipals
CAP 972 47 01 09. Ctra. Llagostera, 4
URGÈNCIES 972 46 38 82 (CAP Cassà)
AMBULÀNCIES 972 41 00 10 / 061
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
C. Vall·llobera, 4. 
Telèfon: 972 47 04 04.
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
Casa Rosa. 972 47 13 09
BIBLIOTECA MUNICIPAL 972 47 23 50
Carrer de la Llibertat, 6
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
Casa Rosa.
972472009 Horari: De 9 a 2.
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 Carrer Onze de set-
embre, 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
• CASANOVAS (C. Vall·llobera, 17; tel 972470096) Laborables: 
d’1/4 de 10 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9. Dissabtes: de 2/4 
de 10 a 2/4 de 2 i de 5 a 8 (a la tarda, un cop cada tres setmanes)
Festius: d’11 a 1 (llevat de Nadal i Cap d’Any).
Fora d’aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia les 24h. 
• 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) 
Fora d’aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia localitzada 
al tel 639547204: de 2/4 de 2 a 2/4 de 5 i de 2/4 de 9 a 10.
ZONA ESPORTIVA 669 29 25 81
Av. de Caldes s/n
LLAR D’INFANTS NINOTS 972 47 10 38. 
C.Garrotxa s/n
ESCOLA SANT ESTEVE 972 47 23 44, 
C. Vall·llobera, nº62 
ESCOLA LA BENAULA 972 47 28 31. 
C. de la Pau s/n
SES CALDES DE MALAVELLA
972 48 02 25 Av. dels Països Catalans, s/n
DEIXALLERIA MUNICIPAL
Horaris del 16 de setembre al 15 de juny:
Dilluns, de 3 a 6 de la tarda
Dimarts, dimecres i divendres, de 10 a 1 i de 3 a 6
Dijous i dissabtes, de 10 a 1
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS
902 103 493. Per a qualsevol aspecte relacionat amb la recollida 
de resta, d’orgànica, de selectiva (paper, envasos, vidre), de conte-
nidors de vegetal (barques), de trastos vells o amb la Deixalleria 
municipal
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.cat

Serveis i adreces d’interès

Butlletí d’informació municipal de Caldes de Malavella
núm. 57 juny 2012

BIM

AGENDA
Del 15 de juny al 15 de juliol

CALENDARI DEL  
CONTRIBUENT
De l’1 de juny al 31 de juliol 
IBI Urbana (anual 2012)
IBI Rústica (anual 2012) 
Clavegueram (2n trimestre 2012) 
IAE (Anual 2012)

DIVENDRES, 15 DE JUNY
ESPORTS
CLOENDA DE L’ESCOLA ESPORTIVA 
MUNICIPAL
De 7 a 10 de la nit, al pavelló i polivalent (programa 
a part).
- De 7 a 9: Partits diversos amb nens, nenes i pares 
i mares
- A les 9: Cloenda de la temporada 2011/12 al pa-
velló i acte de graduació dels nens/es que deixen 
l’Escola Esportiva Municipal.
- A ¼ de 10: Berenar-sopar 
Els nens/es han de portar la roba de l’Escola Es-
portiva.

DISSABTE, 16 DE JUNY
OBERTURA DE LA PISCINA 
MUNICIPAL

2a TROBADA DE GRUPS DE TEATRE 
INFANTIL I JUVENIL
Amb la participació de l’Aula de Teatre de Caldes 
de Malavella infantil i juvenil i un grup convidat  de 
Santa Eugènia de Girona. Mostra de tallers de final 
de curs.
A les 11 del matí, al Teatre-cinema municipal. Entra-
da gratuïta. L’organitza l’Aula de Teatre i l’Ajunta-
ment de Caldes de Malavella.

L’HORA DEL CONTE
Contes amb Kamishibai, a càrrec de Clara Ri-
batallada.
A les 12 del migdia, a la biblioteca. Organitzat per la 
Biblioteca Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia.

ESPORTS
5è TORNEIG VOLEI 4X4 MIXTE
A partir de les 9, al pavelló esportiu. Organitzat pel 
Club Volei Joves Caldes. Més informació, a http://
cvjovescaldes.blogspot.com.es

CLUB PATÍ CALDES
1r TORNEIG DAVID CAÑÓN
- A les 9, escoleta: Club Patí Caldes - Girona CH
- A les 10, prebenjamins iniciació: CP Caldes - Gi-
rona CH
- A les 11,  prebenjamí: CP Caldes – Shum Maçanet
- A 2/4 i mig de 12:  escola patí CP Caldes
- A migdia: dinar de germanor
−De 5 a 7: torneig benjamins CP Caldes
A les 8: entrega de Premis

ADK TERAPEUTES
Sessions terapèutiques gratuïtes. Espai terapèutic 
gratuït amb diferents possibilitats de consulta pro-
fessional: consulta psicològica, grafològica i reiki. A 
la seu d’ADK, a Sant Maurici, veïnat de les Mateues, 
26. Organitzat per ADK (Associació per a l’Acció i 
Difusió de la Kultura)

AUDICIÓ DE 9 SARDANES
A càrrec de la Cobla Ciutat de Terrassa.
A les 10 de la nit, a la plaça de l’Església. L’organitza 
l’Agrupació de Sardanistes.

TALLER DE RATAFIA A CA LA
ROMANA
Sessió pràctica d’elaboració de ratafia.
A les 4, a Ca la Romana. A càrrec d’Assumpció Mo-
reno.
Organitzat per l’Espai Jove Ca la Romana i la Xarxa 
de Dones de Caldes de Malavella

DIUMENGE, 17 DE JUNY
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a 
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.

BICICLETADA PER LA VIA DEL 
CARRILET D’OLOT
De Les Preses a Salt. Apta per a mainada acos-
tumada a anar amb bicicleta (aconsellem a partir de 
8 anys d’edat). Pujarem en autobús i les bicicletes en 
camió.Termini per apuntar-s’hi fins al dimecres, 13 
de juny. Organitzat pel Club Excursionista de Caldes 
de Malavella.

EXCURSIÓ A LA CATALUNYA NORD
Visitarem les coves Grans Canaletes a Vilafranca del 
Conflent. També l’abadia del segle X de Sant Martí 
del Canigó. És una excursió oberta a tothom. 
Més informació, al telèfon 610.96.10.53  (tardes, de 
3 a 7). Organitzada per la Parròquia municipal de 
Caldes.

DILLUNS, 18 DE JUNY
XERRADA ESPAI EXPERIÈNCIES
Experiència d’Au-Pair a Alemanya 
A les 6 de la tarda a l’Espai Jove “Ca la Romana”. 
Organitzat per l’Espai Jove “Ca la Romana”.

DIJOUS, 21 DE JUNY
AUDICIÓ FINAL DE CURS  DE L’AULA 
DE MÚSICA
A 2/4 de 7, xaranga davant del Teatre – cinema mu-
nicipal
A les 7, concert cloenda de curs
L’organitza l’Aula de Música de Caldes de Malavella 
i l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

XERRADA INFORMATIVA I 
DIVULGATIVA SOBRE EL SIAD 
El SIAD (Servei d’Informació i Atenció a la Dona) és 
un servei de consulta personal, confidencial i gratuït 
amb una advocada i una psicòloga. Poden accedir-hi 
totes les dones del municipi que necessitin una con-
sulta o suport per qualsevol motiu.
Ponents: Ma. Mercè Serrano Riera, advocada i as-
sessora per al desenvolupament del Pla Local de 
Dones de l’Ajuntament de Lloret de Mar i Esther 
Mas, Coordinadora i psicòloga del SIAD de Santa 
Coloma de Farners
A les 8 del vespre, al Casino de Caldes de Malavella.
Ho organitza la Xarxa de Dones de Caldes de Ma-
lavella, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cal-
des de Malavella i l’Institut Català de la Dona.

DEL DISSABTE 23 AL DIMECRES 27 DE 
JUNY
Exposició dels treballs dels alumnes de l’institut de 
Caldes. A la sala petita de Cal Ferrer de la Plaça, de 
12 a 2 del migdia.

DISSABTE, 23 DE JUNY
TALLER DE RATAFIA
A les 4 de la tarda. Per a més informació, tel. 
972470319. Places limitades.

REVETLLA DE SANT JOAN
Sopar de revetlla amb menú especial de Sant Joan.
Acabat el sopar,  ball amenitzat pel Grup Sharazan.
A 2/4 de 10, a la plaça Amical de Mauthausen.
L’organitza la Colla Gegantera de Caldes de Malave-
lla i l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

DIUMENGE, 24 DE JUNY
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a 
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.

DIMECRES, 27 DE JUNY
TEATRE
Anada a Barcelona per veure l’obra de teatre 
“Agost”. A les 6 de la tarda. Organitzada per l’Esplai 
Fundació  “La Caixa”

DISSABTE, 30 DE JUNY
GLOPETS D’ESTIU-2012
“Populina”. Concert de Manel Camp (piano) i Lli-
bert Fortuny (saxo)
En un marc entre el jazz i la improvisació ens oferi-
ran versions molt personals de cançons tradicionals 
i populars catalanes (El cant dels ocells, Rossinyol, 
L’hereu Riera, El noi de la mare, Paraules d’amor …).
A les 10 del vespre, als jardins de les Termes Roma-
nes

DISSABTE, 30 DE JUNY I DIUMENGE, 1 
DE JULIOL
EXCURSIÓ A LA PICA D’ESTATS
Pujada al cim més alt de Catalunya (3.143m). Hi ani-
rem per la Vall Ferrera i acamparem a prop de l’Es-
tany d’Estats. Cal tenir la llicència C com a mínim. 
Termini per apuntar-vos-hi: 15 de juny. Aquest ma-
teix dia, reunió de preparació. Organitzada pel Club 
Excursionista Caldes.

ESPORTS
CLUB DE GOLF CALDES DE 
MALAVELLA
Participació tant en individual com per equips en el 
rànquing i interclubs de Pitch & Putt de Catalunya. Al 
Camp Papalús P&P de Lloret de Mar. 

DISSABTE, 30 DE JUNY
PLATAFORMA D’ARTISTES 
EMERGENTS 
A la tarda, a Sant Maurici. Actuació dels grups de 
Rumba: Tutudequé i Toni Cayena. Entrada: 2€. A la 
seu d’ADK, a Sant Maurici, veïnat de les Mateues, 
26. Organitzat per ADK (Associació per a l’Acció i 
Difusió de la Kultura)

DIUMENGE, 1 DE JULIOL
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a 
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.

DIJOUS, 5 DE JULIOL
J DE JOVE 2012
“Encomana el riure”. Taller de riureteràpia i 
gimcana per no parar de riure 
Organitzat per l’Espai Jove “Ca la Romana”. Més in-
formació del taller i altres activitats a l’inici de l’agen-
da.

DIVENDRES, 6 DE JULIOL
GLOPETS D’ESTIU-2012
“Per què els gats mengen rates?”, de la 
companyia Contasons
Música, teatre i ball per a petits i grans. Inspirat en 
rondalles de Mossèn Alcover i d’Amades amb músi-
ca tradicional i medieval.
A les 7 de la tarda, al Jardí de Pere Vidal (Biblioteca 
municipal).

DISSABTE, 7 DE JULIOL
DIADA DEL SOCI DE L’AGRUPACIÓ 
SARDANISTA
- A  les 8 de la tarda, a la plaça Amical de Mathausen, 
audició de sardanes a càrrec de la Cobla Bisbal Jove.
- A les 11 de la nit, a la plaça Amical de Mathausen, 
havaneres a càrrec de Norai. 
Actes organitzats per l’Agrupació de Sardanistes.

DIUMENGE, 8 DE JULIOL
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a 
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.

DIVENDRES, 13 DE JULIOL
GLOPETS D’ESTIU-2012
Concert de Joan Colomo
A les 10 de la nit, al Jardí de Pere Vidal (Biblioteca 
municipal).
“Un treball musicalment boig a on hi ha cabuda per 
la cançó d’autor, les influències medievals, el pop naïf 
i fins i tot aires reggaeton” (revista Enderrock).

DIVENDRES 13, DISSABTE 14 I 
DIUMENGE 15 DE JULIOL
IV CURS D’ESTIU DE LA CÀTEDRA 
MARTÍ CASALS DE MEDICINA I SALUT 
EN L’ÀMBIT RURAL
“Salut i aigua. Balnearis i banys de mar”. 
Curs que pretén donar a conèixer el passat i el pre-
sent del món balneari a Catalunya i a Espanya des 
d’enfocaments diversos, amb experts en medicina, 
història, antropologia, geografia, literatura, istòria de 
l’art, arquitectura, urbanisme i química. 
El curs es farà a Sant Feliu de Guíxols i a Castell 
- Platja d’Aro, amb una sortida d’estudi itinerant a 
Caldes de Malavella, Santa Coloma de Farners i Sant 
Hilari Sacalm.
Es visitaran les Termes Romanes de Caldes el dis-
sabte 14, a 2/4 de 10 del matí, el Balneari Prats a 2/4 
d’11  i el Balneari Vichy Catalan a les 12.
Informació i matrícules: Tel. 972 210 299 / info.funda-
cioif@udg.edu/ www.fundacioudg.org
Organitzat per la Càtedra Martí Casals de Medici-
na i Salut en el món Rural de la UdG i l’Espai del 
Metge i de la Salut Rural de Sant Feliu de Guíxols. 
Hi col·laboren els ajuntaments de Santa Coloma de 
Farners, Caldes de Malavella i Sant Hilari Sacalm, la 
Comunitat de Municipis per a la Gestió de l’Espai del 
Metge i de la Salut Rural i la Universitat de Girona.

DISSABTE, 14 DE JULIOL
ELABORA’T EN LES NOVES 
TECNOLOGIES
Xerrada “Cultura, participació i civisme 
digital”.
A les  6 de la tarda. Inscripcions obligatòries a pro-
mocioeconomica@caldesdemalavella.cat o bé 972 
48 01 03 (Oficina de Turisme). El lloc de realització 
de la xerrada es comunicarà amb antelació a tots 
els inscrits.

TROBADA DE MOTOS, RUTA, SOPAR I 
BALL
Trobada al c. Reramuralla a partir de les 9 del matí i 
sopar al Parc de la Sardana.
L’organitza el Pub Tèrmic i Girona Custom.

DISSABTE I DIUMENGE 14 I 15 DE 
JULIOL
CURSET D’ESCALADA
Curset pensat per a la iniciació a l’escalada, amb 
monitors titulats. Director del curs, Jordi Geronès. 
Apunteu-vos-hi de l’1 al 30 de juny. Organitzat pel 
Club Excursionista de Caldes.

MERCAT MUNICIPAL: Tots els di-
marts, 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
VISITES TURÍSTIQUES GUIADES: 
Tots els diumenges, a les 11 del matí. Cal 
fer una inscripció prèvia a l’Oficina de Tu-
risme. Preu: 3 € per persona.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ 
DEL CASAL D’ESTIU I CURSETS 
DE NATACIÓ 2012
Segon període d’inscripcions: del 9 
al 13 de juliol a l’Ajuntament i al pavelló 
d’esports. De dilluns a divendres, de 9 a 1 i 
de 3 a 5 (en aquest últim cas, només en el 
pavelló esportiu). Aquest any no s’accep-
taran inscripcions fora dels períodes esta-
blerts per aquest fi.

Inici del casal d’estiu: dilluns, 25 de 
juny.
Inici dels cursets de natació 
d’estiu: dilluns, 2 de juliol.

J DE JOVE 2012
Aquest estiu participa i implica’t amb l’Es-
pai jove. Cursos, activitats, tallers, excur-
sions... 
Inscripcions, del 4 al 30 de juny. 
De dilluns a divendres, de 4 a 8. 
Més informació: Espai Jove “Ca la Roma-
na”. 972480266 / espaijove@caldesdema-
lavella.cat 

Aprèn a fer un curtmetratge 
Del 3 al 27 de juliol. Dilluns, dimarts, dijous 
i divendres, de 10 a 2/4 d’1. 
Preu: 40€. Places limitades 

Introdueix-te al disseny gràfic 
Del 3 de juliol al 2 d’agost. Dimarts i di-
jous, de 7 a 9. 
Preu: 40€. Places limitades 

Encomana el riure 
Dijous, 5 de juliol
Taller de riureteràpia i gimcana per no pa-
rar de riure 
De 5 a 8. Cal portar roba que es pugui 
embrutar.

ELABORA’T EN LES NOVES TEC-
NOLOGIES
DISSABTE, 14 DE JULIOL
Xerrada “Cultura, participació i 
civisme digital”.
A les  6 de la tarda. Inscripcions obligatò-
ries a promocioeconomica@caldesdema-
lavella.cat o bé 972 48 01 03 (Oficina de 
Turisme). El lloc de realització de la xer-
rada es comunicarà amb antelació a tots 
els inscrits.

Altres xerrades:
21 de juliol: Tractament d’informa-
ció gràfica, sonora i de la imatge 
en moviment
28 de juliol : Eines i aplicacions web 
útils...que tu has de conèixer!
Més informació en el proper BIM o a l’Ofi-
cina de Turisme (972 48 01 03).

CURSOS I TALLERS ADK
Ninjutsu: dissabtes a Sant Maurici. Art 
dirigit a l’autoprotecció integral de la per-
sona.
Djembé: tots els dimarts, a Sant Mauri-
ci, curs de percussió africana a càrrec de 
Txiqui Garcia.
Reiki: cursos a càrrec del mestre Paulí 
Boada. El reiki és la canalització de l’ener-
gia universal, a través de les mans.
Reflexologia: curs d’introducció a la 
reflexologia podal a càrrec de Gregori 
Lisbona. 
Taller de dj: curs orientat a joves per 
a aprendre les tècniques bàsiques de mes-
clar música dels dj. 
Organitzats per ADK. Per a més informa-
ció sobre els tallers i activitats, contacteu 
a través de:
associacioadk@gmail.com / tel. 972 48 02 22

VIATGE A NAVARRA  (VALL DE 
BAZTAN I ALTRES) I AL PAÍS 
BASC
Del 9 al 14 d’octubre, visites a Pamplo-
na, Hondarribia, Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, 
San Sebastià, Elizondo i Olite. Informació 
al tel. 972470795. Places limitades. La llis-
ta ja està oberta. Organitzat per l’Esplai – 
Fundació “la Caixa”.



Acció de govern i notícies de Caldes

 TROBEN UN NOU TAPIR EN EL CAMP DELS NINOTS. L’EXPOSICIÓ S’INSTAL·LA DE 
FORMA PERMANENT A CAL FERRER DE LA PLAÇA
La campanya d’excavació del Camp dels Ninots 
d’enguany s’ha tancat amb la troballa d’un nou tapir 
(Tapirus arvernenis) femella en molt bon estat, com 
la resta dels trobats anteriorment. Aquesta troba-
lla juntament amb les d’altres anys, situa el Camp 
dels Ninots com a referent indiscutible per a tots 
els científics que vulguin estudiar aquesta espècie. 
La resta de troballes d’enguany (fulles, granotes, 
roncs, peixos...) juntament amb les d’altres campa-
nyes contribueixen a reconstruir l’ecosistema de la 
zona fa 3,2 milions d’anys com a una zona subtropi-
cal amb el cràter d’un volcà ensorrat a l’interior del 
qual es va formar un llac. L’excepcional conservació dels fòssils i l’abundància d’espècies trobades permet que el 
jaciment sigui una font d’informació de primer ordre a Europa del període del Pliocè.
Paral·lelament, s’han trobat 150 restes molt més recents d’eines fetes per humans durant el Pleistocè superior (fa 
uns 18.000 anys), que aporten informació sobre sobre com eren les darreres societats caçadores i recol•lectores 
del Paleolític superior a la comarca de la Selva.
L’excavació ha estat dirigida pels caldencs Gerard Campeny i Bruno Gómez, de l’IPHES (Institut Català de Paleo-
ecologia Humana i Evolució Social). Enguany hi han participat una vintena d’estudiants de diferents parts del món 
així com un equip multidisciplinar de científics especialitzats que han estudiat les troballes i que les analitzaran en 
els propers mesos per obtenir-ne més informació.
A les fotos podeu veure el fòssil del tapir d’enguany així com la visita institucional en la qual apareixen, d’esquerra a 

dreta, la cap territorial d’Arqueologia de les comarques 
gironines, Montserrat Mataró; el coodirector de l’exca-
vació, Bruno Gómez; l’Alcalde, Salvador Balliu; les regi-
dores Àngela Maria Frigolé i Gemma Alsina; el director 
de l’IPHES, Eudald Carbonell; el subdirector general de 
Patrimoni de la Generalitat, Josep Manuel Rueda; la regi-
dora, Mercè Rossell i l’altre coodirector de l’excavació, 
Gerard Campeny.
Per altra banda, l’exposició del Camp dels Ninots s’ex-
posarà de forma permanent a la sala exposicions de Cal 
Ferrer de la Plaça. Es podrà visitar tots els diumenges 
al finalitzar les visites guiades i en visites i excursions 
programades.

 ATUREM EL MOSQUIT TIGRE!
La temporada d’activitat del mosquit tigre tindrà el punt culmi-
nant durant l’agost i el setembre. Per evitar-ne l’expansió el mà-
xim possible, l’Ajuntament fa tractaments d’embornals de la via 
pública però necessita la col·laboració de tots els caldencs ja que 
el mosquit es desenvolupa en molts llocs privats. Per prevenir-ne 
la cria, és recomanable evitar qualsevol petita acumulació d’aigua 
en galledes, plats, cendrers, dipòsits, bidons... És molt recomana-
ble doncs revisar els horts, jardins, patis, terrasses, terrats... per 
tal d’evitar els focus de cria del mosquit tigre. Cal esmentar que 
aquesta espècie no cria en rieres ni basses naturals.
El mosquit tigre és una mica més petit que el mosquit comú i 
se’n diferencia sobretot perquè té unes franges blanques i fosques 
més marcades a les potes de darrera. A diferència del mosquit comú, també pica de dia. El seu radi d’acció és petit 
i això vol dir que si ens pica està criant molt a prop nostre.
Si teniu cap dubte o incidència sobre el mosquit tigre, podeu adreçar-vos a l’Ajuntament de Caldes (972 47 00 05) 
o al Servei de Control del Mosquit: (972 45 12 31).

 SIGNAT UN CONVENI A TRES BANDES PER GARANTIR LA CELEBRACIÓ DE SANT 
MAURICI
L’Ajuntament de Caldes de Malavella, l’Associació per la Defensa de 
la Kultura (ADK) -llogaters de la casa de Sant Maurici- i l’Agrupació 
de Sardanistes de Caldes -organitzadors de l’Aplec-, han signat un 
conveni perquè el municipi de Caldes pugui fer ús de les instal-
lacions durant l’Aplec de Sant Maurici, el proper 22 de setembre. 
Les tres parts han demostrat bona voluntat perquè es puguin fer ús 
dels espais tradicionals, la diada es desenvolupi amb normalitat i es 
deixin enrere els incidents de l’any passat.

Els partits opinen

Que no pots fer front a la teva hipoteca? L’entitat bancària amb la qual la vas establir et desnona i et 
deixa tirat al carrer. Però si la banca fa fallida per mala gestió, l’Estat li injecta milions d’euros i aquí no 
ha passat res. Però és clar, a més de prendre’ns la casa hem de, a través dels nostres impostos, sanejar 

el banc amb dificultats. Aquests diners surten de les arques de l’Estat. Com que també està en situació precària, 
doncs ens fan retallades, ens eliminen prestacions i disminueixen el nostre poder adquisitiu.
Ara que el refranyer és molt ampli: “la sarna amb gust no pica”. O sigui que a aguantar-se. La majoria 
d’autonomies i el govern de la nació estan en mans del Partit Popular. Així que ja ho sabeu...
La reforma laboral es va imposar per generar treball i acabarem l’any a aquest pas amb sis milions d’aturats.

L’equip de govern ha votat a favor de la moció que exigeix la construcció de l’Escola Benaula i les 
gestions per poder traslladar l’institut. No pot ser d’altra manera ja que aquests han estat objectius 
prioritaris en l’any que portem al govern.  No hem escatimat trobades i reunions amb Ensenya-

ment i de moment n’hem obtingut el compromís que les obres de la Benaula s’iniciaran l’octubre que ve i que 
s’acabaran el 2013. Pel que fa a l’institut, l’aprovació del Pla General ens ha de permetre preveure espais per 
destinar-hi els barracons així com els terrenys per a la construcció en obra quan arribi el cas. Sempre hem 
vetllat i vetllarem per una solució satisfactòria per als dos centres però volem aclarir que qui té la competència 
de construir-los és la Generalitat. I volem constatar també que alguns dels que ara criden demanant solucions 
ràpides no van ser capaços de trobar-les durant molts anys quan tenien responsabilitats polítiques.

Indignant la manera de treballar de l’equip de govern (CIU-PSC) i indignants  les rebequeries de 
l’Alcalde. Resulta que el sr. Balliu abusa del poder i convoca una junta dues hores abans del ple per 
comunicar que, com que no ha aconseguit el suport suficient per apujar el rebut de la llar d’infants 
municipal (un 34%), retira la proposta i així s’estalvia que li recordin les mentides del seu programa 

electoral on es comprometia a no apujar els impostos ni les taxes ni a deixar cap nen/a fora del servei.
Per altra banda, orgullosos d’aprovar per unanimitat instar a Ensenyament a fer  l’escola La Benaula.
Per fi el nostre cos de Policia té reglament intern tot i que lamentem la manca de coneixement que en té el 
regidor de Governació, el sr. Celada (PSC). Sobre la proposta d’ERC de demanar els peatges gratuïts durant les 

obres de l’N-II, serem nosaltres qui la farem arribar a la diputada per Girona al Congrés.

Estem convençuts que apostar pels joves donant-los eines per tirar endavant és una clara 
aposta de futur. Però sembla que l’equip de govern no ho té tant clar. Han presentat un Pla 
Local de Joventut on quasi no es recull res del treballat fet a les taules amb joves. També ens 

preocupa i molt que analitzin el grau de formació dels joves amb dades dels anys 1996 i 2001. Creieu que així 
es poden fer polítiques per a joves quan la realitat social i econòmica ha canviat tant en els darrers anys? Queda 
patent que CIU no creu en les polítiques per a joves, ni participatives, ni les polítiques socials justes. Precisa-
ment, els caldencs ens hem assabentat en els darrers dies per diari i televisió de la intenció d’incrementar les 
taxes de la llar d’infants de 112 euros a 150. Mai no havien contestat davant la nostra insistència en el tema. Si 
us plau, no ens preneu més el pèl! 

Des d’ICV-EUiA hem presentat una proposta de tarifes per a la Llar d’infants d’acord 
als ingressos i components de la unitat familiar. Creiem que les tarifes socials són 
necessàries i també obtenir el major consens possible. Per aquest motiu es debatrà 

properament entre tots els grups. La situació actual de l’escola Benaula és inacceptable. Entenem que sigui 
difícil emprendre nous projectes però aquest no és el nostre cas i estem farts que ens donin llargues. Per això 
ens sembla encertada la proposta per exigir i cercar les solucions adients perquè, sense excuses, les noves 
instal·lacions es facin realitat.  Igual opinió ens mereix la proposta de demanar la gratuïtat de l’AP-7 entre Ma-
çanet de la Selva i la Jonquera mentre durin les obres de l’N-II. Aquest és un negoci molt lucratiu que provoca 
pròrrogues continues a les concessions tot i haver-se amortitzat la construcció fa uns anys. I a qui beneficia? 
Als ciutadans que patim carreteres en mal estat, no.

Volem reivindicar, novament, l’important paper cultural de l’Aula de Música.  Entenem que l’activitat 
cultural, igual com l’activitat esportiva, és molt important per al desenvolupament personal i col·lectiu 
d’un poble. En aquests moments, a l’Aula de Música hi ha al voltant de 100 nens i adults i està en camí 

de consolidar-se com a espai únic en la cultura a Caldes. 
Es dediquen molts diners a l’esport, a escombrar, a altres activitats diverses però, malgrat la crisi, nosaltres 
pensem que s’ha de seguir apostant per l’Aula de Música. De recursos n’hi ha, és una qüestió de prioritzar. 
L’intent de l’Ajuntament de mancomunar el servei amb altres pobles de la comarca, a hores d’ara encara està 
per definir i no se sap quins avantatges ni quin cost humà o econòmic suposarà. Si cal buscar noves fórmules 
s’ha de  escoltar l’opinió dels  professionals i usuaris, s’ha de tenir coneixement del que es duu entre mans i 
s’ha de creure en el projecte.

Els Plens

 El ple ha aprovat per majoria absoluta ajor-
nar la proposta de modificació de les taxes de 
l’Escola Esportiva Municipal i de la Llar d’Infants 
per tal de debatre una proposta amb el màxim 
consens de tots els partits polítics. Ho ha fet 
amb els vots favorables de CiU (5), la PIC (4), 
ICV-EUiA (1), ERC (1) i PSC (1) i el vot contrari 
del PP

 El ple ha aprovat el reglament de servei de la 
Policia Local de Caldes de Malavella. Ho ha fet 
per unanimitat.

 El ple ha aprovat per unanimitat suprimir la 
inscripció el registre de parelles de fet a l ‘Ajun-
tament de Caldes de Malavella vigent des de 
1999. La decisió té en compte que el codi civil 
de Catalunya regula des de l’any 2011 la convi-
vència estable en parella i reconeix altres vies 
per testimoniar la convivència estable en pare-
lla. D’aquesta manera, la figura dels registres de 
parelles de fet ha quedat caduc.

 El ple ha aprovat per unanimitat nomenar 
Antoni Vilà i Ribot com a Jutge de Pau titular 
de Caldes de Malavella. En l’anterior ple es va 
aprovar el nomenament per majoria simple 
però feia falta el vot per majoria absoluta per 
nomenar-lo definitivament.

 El ple municipal ha aprovat definitivament la 
Trama Urbana Consolidada (TUC), un docu-
ment que delimita el lloc on es poden instal·lar 
establiments comercials mitjans i grans. Ho ha 
fet amb els 8 vots favorables de CiU (5), ICV-
EUiA (1), PP (1) i PSC (1) i els 5 vots contraris 
de la PIC (4) i d’ERC (1). Ho ha fet de forma 
definitiva després que en el període previst no 
s’hagi presentat cap al·legació.

 El ple ha aprovat per unanimitat la proposta 
de la PIC per a l’elaboració del pla especial de 
Sant Maurici. El pla ha de contemplar bàsica-
ment la conservació dels elements patrimoni-
als de Sant Maurici, definir les zones públiques 
i privades de l’àrea i els seus usos públics i 
privats. Alhora, preveu el seguiment des d’una 
comissió política, eines de participació ciutada-
na, així com un organisme que gestioni l’espai 
(patronat, fundació...)

 El ple ha aprovat per unanimitat la propos-
ta d’ERC-AM perquè el tram de l’AP-7 des 
de Maçanet de la Selva fins a la frontera amb 
França sigui gratuïta mentre no es desdobli el 
tram de l’N-II per les comarques gironines. La 
moció destaca els perills de seguretat d’aquest 

tram i, per altra banda, que la inversió que es 
va fer per construir l’autopista ja s’han amortit 
àmpliament.

 El ple ha aprovat per unanimitat el conveni 
amb el Consorci Costa Brava que ha de perme-
tre la connexió de l’abastament d’aigua potable 
de Caldes de Malavella des de l’artèria Costa 
Brava – centre. Aquest és l’últim pas per so-
lucionar el problema de quantitat i qualitat de 
l’aigua que ha patit Caldes des de fa prop de 
10 anys. El conveni preveu que l’ús de l’aigua 
procedent de la canonada servirà per augmen-
tar-ne la qualitat i diluir els minerals que tenen 
altres concentracions com el fluor. Recordem 
que la presència d’arsènic ja es tracta des de fa 
dos anys. La solució completa serà connectar 
els veïnats del Tourist Club i de Can Carbonell 
a la xarxa general d’aigua de Caldes per garan-
tir la presència de nitrats en el primer cas, i la 
quantitat suficient d’aigua en el segon.

 El ple ha aprovat per unanimitat el Pla Lo-
cal de Joventut per al 2012-2015 amb els vots 
favorables de CiU (5) i PSC (1), l’abstenció de 
la PIC (4) i d’ICV-EUiA (1) i del PP (1) i el vot 
contrari d’ERC. El Pla pretén desenvolupar 
quatre línies mestres que són d’interès per als 
joves com són l’educació, el treball, la cohesió 
social i el voluntariat. També vol potenciar Ca la 
Romana com a centre d’acollida i suport d’acti-
vitats relacionades amb els joves.

 El ple ha aprovat per unanimitat prorrogar el 
Pla d’igualtat (pla de dones) per al 2012-2013, 
cosa que permetrà accedir a subvencions per 
desenvolupar accions d’atenció i suport a les 
necessitats de les dones. Paral·lelament ja s’es-
tà treballant per a la redacció d’un nou pla més 
actualitzat. 

 El ple ha aprovat per unanimitat una moció 
presentada per la PIC i ERC en relació a les 
infraestructures educatives del municipi. La 
moció exigeix al Departament d’Ensenyament 
que inverteixi la partida prevista aquest any per 
a l’Escola la Benaula i que n’acabi les obres el 
2013. També demana que es facin les gestions 
per garantir el trasllat l’institut a l’espai on hi ha 
actualment la Benaula. Demana que s’empren-
guin accions per definir en menys d’un any els 
terrenys on s’ubicarà definitivament l’institut. 
Per últim, demana la implicació del consistori a 
les accions que emprenguin les AMPA i escoles 
i que es creï una comissió de treball que inclo-
gui professors, AMPA, pares, alumnes i personal 
del centres. 

Ple municipal ordinari de 28 de maig de 2012 CALDES SIGNA UN CONVENI PER MILLORAR LA RECERCA DE FEINA
Aquest mes de juny, l’Alcalde de Caldes, Salvador Balliu, el president de la Diputació de Girona, Jaume Torre-
madé, i la directora del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya), Esther Sánchez, signaran el conveni d’adhesió 
al SOIL (Sistema d’Orientació i Intermediació Laboral). El principal objectiu es posar a l’abast dels ciutadans, 
especialment les persones desocupades, ofertes de feina que incloguin tant el sector privat com el públic. Es 
farà mitjançant el portal d’ocupació Feina Activa i del programa d’orientació laboral Galileu. Aquest nou sistema 
permetrà portar a terme actuacions coordinades entre els diferents dispositius i així donar respostes conjun-
tes i més eficients entre la persona aturada i l’empresa que busca treballadors. La demarcació de Girona serà 
la primera de Catalunya on el SOC, la Diputació, Consells Comarcals i Ajuntaments uniran mètodes i eines 
d’orientació i intermediació laboral. La signatura del conveni és possible gràcies al fet que Caldes està adherit 
a la XSLPE  (Xarxa de  Serveis Locals de Promoció Econòmica).

 CALDES ACULL EL CONSORCI VILES TERMALS DE CATALUNYA
Caldes acull el 13 de juny la reunió del Consorci de Viles Termals de Catalunya, l’organisme que aplega nou 
municipis catalans amb aigües minerals, mineromedicinals i/o termals (Benifallet, Caldes d’Estrac, Caldes de Ma-
lavella, Caldes de Montbui, el Vendrell, la Garriga, Sant Climent Sescebes, Sant Hilari Sacalm i Santa Coloma de 
Farners). L’objectiu d’aquestes trobades periòdiques és elaborar estratègies comunes per promoure els atrac-
tius turístics que ofereixen, com ara les aigües, el termalisme, el patrimoni històric i cultural, l’entorn natural, les 
activitats d’oci, les festes i les tradicions, entre d’altres. 

 ENCARREGAT EL PLÀNOL TOPOGRÀFIC PER ADEQUAR LA RIERA DE SANTA 
MARIA
L’Ajuntament ha encarregat la redacció d’un plànol topogràfic que permetrà, un cop acabat, fer el projecte per 
adequar el pas de la riera de Santa Maria pel nucli urbà de Caldes. A causa de la poca pendent del terreny, l’aigua 
hi queda sovint embassada, la qual cosa genera males olors i problemes de salubritat.

 PROJECTE PER FER UNA VORERA AL PARC DE LA SARDANA
L’Ajuntament està redactant un projecte per fer una vorera paral·lela a la carretera de 
Llagostera, a la seva dreta, des del Parc de la Sardana fins al carrer del Solell, a l’alçada 
de la Llar d’infants. Concretament, s’adequarà i es pavimentarà 
l’espai que hi ha entre els plataners de la carretera i el talús de 
la pineda, que es farà recular una mica. Més endavant es preveu 
pavimentar també el tram que hi ha entre el Parc de la Sardana i 
el carrer Reramuralla.

 ES COL·LOCA UN MIRALL PER FACILITAR LA SORTIDA EN 
COTXE DES DEL CARRER RIPOLLÈS
L’Ajuntament ha instal·lat un mirall que permet als conductors que passen pel carrer 
Ripollès veure si pugen o baixen cotxes per la carretera de Llagostera. Aquest punt tenia 
poca visibilitat feia difícil i perillosa la incorporació a la carretera.

 LA FESTA MAJOR REDUEIX EL PRESSUPOST
El pressupost d’enguany de la Festa Major experimentarà una reducció important. L’equip de govern ha mirat 
amb lupa totes les despeses, ha renegociat preus i ha buscat noves fórmules perquè la Festa Major sigui igual 
de lluïda però minimitzant-ne els costos.

 LA MARATÓ PER LA POBRESA RECAPTA PROP DE 1.000 EUROS 
Diverses entitats van organitzar actes diversos el diumenge 27 de maig passat per tal de recaptar diners per la 
Marató per la pobresa. Aquí en teniu el llistat:
Càritas i Aula De Música: 200,00 €
Casa Rosa: 163.03  €
Club Patinatge Artístic Caldes:  95,00 €
Associació de Sardanistes:  60.74  €
Unió Esportiva Caldes:  41.85  €
Germanes Hospitalàries i Càritas:  95,00 €
Societat Gastronòmica i Pub Tèrmic: 44.16  €
Colla Gegantera de Caldes: 162.20  €
Esplai Sant Esteve:135.00  €
Total: 996.98 €

Des de l’Ajuntament agraïm les entitats per l’organització de les activitats així com per la tasca de recaptació 
de diners, i a la població per les seves aportacions a aquest fi benèfic.

 ESTAT DE L’AIGUA
Les analítiques de maig indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca al nucli, Llac del Cigne, Can Solà 
Gros I i II, Aigües Bones, Can Carbonell i Tourist Club. Podeu veure’n les analítiques a www.caldesdemalavella.
cat (apartat d’Aigua).
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