
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
AGOST: Tardes de dilluns a divendres de 16 a 21h. 
Dissabtes tancat.
A PARTIR DE 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
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 C. Vall·llobera, s/n  tu-
risme@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 juny al 15 de setembre
Dilluns, de 5 a 8
Dimarts, dimecres i divendres, de 10 a 1 i de 5 a 8.
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
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BIM

AGENDA
Del 15 d’agost al 15 de setembre

CALENDARI DEL 
CONTRIBUENT
DE L’1 DE SETEMBRE AL 31 
D’OCTUBRE: 
Conservació de cementiri 
(anual 2012)
Guals (anual 2012)
Ocupació subsòl (anual 2012) 
Recollida d’escombraries (2n 
semestre 2012) 
Mercat setmanal (2n semestre 
2012) 
Clavegueram (3r trimestre 2012) 

DIJOUS, 16 D’AGOST
GLOPETS D’ESTIU: CINEMA AL 
CARRER
“Els barrufets”. A les 10 de la nit, a la plaça 
de l’Ajuntament Nou. Organitzat per l’Ajun-
tament.

DISSABTE, 18 D’AGOST
VISITA TEATRALITZADA 2012
Més informació, a l’Oficina de Turisme (tel. 
972 48 01 03).

ADK TERAPEUTES
Sessions terapèutiques gratuïtes amb dife-
rents possibilitats de consulta professional: 
consulta psicològica, grafològica i Reiki,  
A Sant Maurici, veïnat de les Mateues, 26, Cal-
des de Malavella, Girona. 
Organitzat per ADK (Associació per a l’Acció 
i Difusió de la Kultura)
Per a més informació: associacioadk@gmail.
com  / tel. 972 48 02 22.

DIUMENGE, 19 D’AGOST
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia 
a l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.

DIVENDRES, 24 D’AGOST 
ESPAI EXPERIÈNCIES 
Xerrada: Estudis de Luttier a Anglaterra 
A 2/4 de 7, a l’Espai Jove “Ca la Romana”.
Organitzat per l’Espai Jove “Ca la Romana”
 

DISSABTE, 25 D’AGOST
VISITA TEATRALITZADA 2012
Més informació, a l’Oficina de Turisme (tel. 
972 48 01 03).

PLATAFORMA D’ARTISTES 
EMERGENTS
Amb l’actuació dels grups de Metal: BLACK 
SYSTEM i HARD BUDS. Entrada 2€. A la 
tarda a Sant Maurici, veïnat de les Mateues, 
26, Caldes de Malavella, Girona. 
Organitzat per ADK (Associació per a l’Ac-
ció i Difusió de la Kultura)
Per a més informació: associacioadk@gmail.
com  / tel. 972 48 02 22.

BICICLETADA
Pedalada nocturna fins a Sant Dalmai. Orga-
nitzada pel Club Excursionista Caldes.

DISSABTE, 25 D’AGOST
MEMORIAL MAS I ROS - DOBLE 
AUDICIÓ DE SARDANES 
Cobles Ciutat de Terrassa i Bisbal Jove
A la plaça del Mestre Mas i Ros, a les 10 del 
vespre
Organitzat per l’Agrupació de Sardanistes.

DIUMENGE, 26 D’AGOST
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prè-
via a l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per per-
sona.

DILLUNS, 27 D’AGOST
ESPORTS
CLUB FUTBOL AIGÜES BONES
Primer entrenament de la temporada 2012-
13

DIJOUS, 30 D’AGOST
GLOPETS D’ESTIU: CINEMA AL 
CARRER
“Sherlock Holmes. Juego de Sombras”
A les 10, a la plaça de l’Ajuntament nou. Or-
ganitzat per l’Ajuntament.

DISSABTE, 1 DE SETEMBRE
VISITA TEATRALITZADA 2012
Més informació, a l’Oficina de Turisme (tel. 
972 48 01 03).

BOTIFARRADA POPULAR I BALL
A la plaça Amical de Mathausen, a partir de 
2/4 de 10.
Organitzada per la Colla Gegantera de Cal-
des de Malavella.

CURSA D’ORIENTACIÓ NOC-
TURNA
A les 8 del vespre, a la plaça de l’Ajuntament 
nou. Preu a concretar. Inscripcions a l’Espai 
Jove “Ca la Romana” o el mateix dia de la 
cursa a partir de 2/4 de 8. 
Organitzada pel Club Excursionista Caldes 
amb la col·laboració de l’Espai Jove Ca la 
Romana.

ESPORTS
CLUB FUTBOL AIGÜES BONES
Primer amistós pre-temporada (possible-
ment a can Bernadí, contra el Riudarenes)

DIUMENGE, 2 DE SETEMBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prè-
via a l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per per-
sona.

DILLUNS, 3 DE SETEMBRE
ESPORTS
CLUB PATÍ CALDES
Inici dels entrenaments al pavelló polivalent. 

DEL DIVENDRES 6 AL DIUMENGE 
8 DE SETEMBRE
SORTIDA DE JOVES
Per a nois i noies de 3r d’ESO a 1r de Batxi-
llerat, ambdós cursos inclosos. Les inscripci-
ons es faran el 17 d’agost a les 7, als baixos 
de la rectoria. 

DISSABTE, 8 DE SETEMBRE
INAUGURACIÓ DE LA COMISSA-
RIA DE POLICIA
Al carrer Onze de setembre, s/n (antiga Ofi-
cina de Turisme). A les 12 del migdia. A càr-
rec de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

GLOPETS D’ESTIU: CONCERT DE 
MÚSICA MODERNA PER A BIG 
BAND.
A càrrec de l’Orquestra Jove de la Selva
(Formació de Vent).
A les 10 de la nit, als Jardins de les Termes
Romanes.
30 músics joves de diferents pobles de la 
Selva
que interpreten un repertori en diversitat
d’estils de música moderna, des del jazz, pas-
sant
pel rock i el pop. Hi estan representats
autors clàssics del jazz com Oliver, Coltrane
o Gillespie , els mítics Pastorius o Queen
fins a temes d’autors de bandes sonores de
dibuixos animats actuals com Giacchino o
Yoko Kanno.

Preu de l’entrada: 5 €.
Venda d’entrades el dia de l’actuació: des d’1
hora abans de la funció a l’accés als Jardins
per la placeta de l’Ermita de Sant Grau.
Venda d’entrades anticipades: a l’Oficina de
Turisme de Caldes de Malavella, de dilluns a
diumenge, de 10 a 1 i dissabtes, de 3 a 6.
L’organitza l’Ajuntament de Caldes de Ma-
lavella
amb el suport de la Diputació de Girona,
la Fundació Orquestra Jove de la Selva i
el Consell Comarcal de la Selva.

ESPORTS
CLUB FUTBOL AIGÜES BONES
Segon amistós de la pre-temporada (equip 
per  confirmar)

DIUMENGE, 9 DE SETEMBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prè-
via a l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per per-
sona.

DIMARTS, 11 DE SETEMBRE
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
- Caminada a Terra Negra
Lloc de trobada al Parc de la Sardana, a les 8 
del matí. Caminada des del Molí de la Selva, 
a 2/4 de 9. Altres entitats excursionistes dels 
pobles veïns (Llagostera, Tossa i Vidreres) 
també hi participaran. Apta per a mainada a 
partir de 6 anys. L’organitza el Club Excursi-
onista de Caldes de Malavella.

- Aplec de Germanor municipal amb 
esmorzar popular a Terra Negra
En el punt de confluència dels termes muni-
cipals de Llagostera, Vidreres, Tossa de Mar i
Caldes de Malavella, a l’indret de Terra Negra
(ctra. de Tossa, km. 5), lloc on hi ha instal·lat
el monòlit commemoratiu. En el transcurs
de l’acte, tindrà lloc un esmorzar popular
promogut aquest any per Caldes de
Malavella.
A partir de les 10.

hora: a partir de les 10.
Organitzat pels ajuntaments de Tossa de Mar, 
Llagostera, Vidreres i Caldes de Malavella. 
Amb el suport de la Colla Gegantera de Cal-
des de Malavella i Grallers Escaldats.

- Acte Commemoratiu i ofrenes 
florals 
Al monument en memòria dels defensors 
de la llibertat de Catalunya, a la rotonda de 
confluència del c. de la Pau i el c. Onze de 
Setembre. 
A 2/4 de 12. L’Organitza l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella, les agrupacions políti-
ques locals i les entitats del poble.

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

- Gran dinar popular 
Al pavelló poliesportiu, a 1/4 de 3. Organit-
zat per la Llar de Pensionistes i Jubilats “Casa 
Rosa”.

DISSABTE, 15 DE SETEMBRE
VISITA TEATRALITZADA 2012
Més informació, a l’Oficina de Turisme (tel. 
972 48 01 03).

SANT MAURICI JOVE
4rt Festival de Música i Dansa a l’ermita de 
Sant Maurici. 
A les 10 de la nit  a Sant Maurici, veïnat de 
les Mateues, 26, Caldes de Malavella, Girona. 
Organitzat per ADK (Associació per a l’Ac-
ció i Difusió de la Kultura)
Per a més informació: associacioadk@gmail.
com  / tel. 972 48 02 22.

ESPORTS
CLUB FUTBOL AIGÜES BONES
Primer partit de la temporada (lloc i rival 
per confirmar) 

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 GUIA-
DES: Tots els diumenges, a les 11 del 
matí. Cal fer una inscripció prèvia a l’Ofi-
cina de Turisme. Preu: 3 € per persona.
VISITES TEATRALITZADES 
2012
Tots els dissabtes fins a la diada de Sant 
Maurici (11, 18 i 25 d’agost i 1, 15 i 22 
de setembre). Més informació, Oficina de 
Turisme (tel. 972 48 01 03).

SEGON CURS D’INFORMÀTICA NIVELL MITJÀ
El Servei d’Orientació Laboral de Caldes de Malavella està començant a organitzar el 
Curs d’informàtica nivell mitjà basat en l’ACTIC d’una duració de 70 hores i que té pre-
vist iniciar a finals de setembre. Per a més informació: solc@caldesdemalavella.cat o bé 
972480103 (Oficina de Turisme) i 972480266 (Espai Jove Ca la Romana). 

ESPLAI FUNDACIÓ “LA CAIXA” 
L’Esplai fa vacances del 15 al 31 d’agost. Us fem saber que a partir de la segona quinzena de 
setembre oferim, com cada any, diferents tallers. Recordem també que a l’octubre  anem 
a Navarra i al País Basc. Més informació de tot al mateix Esplai (C. Sant Antoni nº8 - 972 
47 07 95 ). 



Acció de govern i notícies de Caldes
 DISSABTE, 8 DE SETEMBRE, INAUGU-

RACIÓ DE LA COMISSARIA DE POLICIA
Us convidem a la inauguració de la Comissaria de Poli-
cia de que es farà el proper dissabte, 8 de setembre, a 
les 12 del migdia. L’equipament està davant de la zona 
esportiva i abans acollia l’Oficina de Turisme. Les obres 
han consistit en l’ampliació i adequació de l’edifici. La 
Policia disposarà d’una seu més funcional, amb més es-
pai, una àrea de recepció, un dipòsit de vehicles i uns 
vestidors i lavabos per a dones i homes. A més, dispo-
sarà d’un servei de videocàmera que permetrà contro-
lar i gravar l’entorn de la comissaria. 

 ADEQUACIÓ DE LES DUTXES DELS VES-
TIDORS DEL PAVELLÓ
L’Ajuntament ha 
acabat les obres 
d’automatització 
i de recircula-
ció de l’aigua de 
les dutxes dels 
vestidors del 
pavelló. La nova 
instal·lació, que 
ha costat uns 8.000 €, permet que les dutxes dels qua-
tres vestidors vells tinguin aigua calenta, cosa que no 
passava fins ara, i fa que l’aigua calenta arribi més ràpid 
a les dutxes, amb la comoditat per als usuaris i l’estalvi 
d’aigua que això suposa.

 L’AJUNTAMENT ARRANJARÀ 7 
CAMINS

L’Ajuntament arranjarà 
7 camins fins al 30 de 
setembre en una acció 
més que té la intenció 
de mantenir practica-
bles els molts camins 
del nostre terme muni-

cipal. L’actuació consistirà en reforçar la cuneta, des-
brossar els arbres que envaeixen els camins i cobrir 
els trams deteriorats amb sauló. S’arranjaran 12,391 
quilòmetres que costaran uns 15.000 €, dels quals uns 
11.000 estaran subvencionats a través dels ajuts a la 
gestió forestal sostenible.
Concretament, s’arreglaran el camí de les Mateues fins
al trencant de Can Vives, el tram que va de can Vives 
fins al camp de can Vendrell, el camí que uneix Aigües 
Bones amb Can Carbonell i la bifurcació d’aquest últim
camí que arriba a la C-35 a l’alçada del Molí de la Selva.
També a l’àrea de Can Carbonell, s’adequarà el camí 
que s’inicia al carrer del Riu, que passa per Can Poch i 
per sota de la C-35 fins al Molí de la Selva.
Per últim, en un altre sector, s’arreglarà un tram del 
camí de Sils, concretament el comprès entre el sot de 
la Malavella fins al límit del terme amb Sils, a prop de 
Can Traver.

 ÈXIT DEL CONCURS DE PINTURA 
RÀPIDA DE CALDES DE MALAVELLA
El 28 de juliol es va celebrar l’onzena edició del Con-
curs de pintura ràpida de Caldes de Malavella que en-

guany va acollir més de 90 pintors. Les obres es van 
poder contemplar fins al 12 d’agost al Casino Municipal 
i, com en els darrers anys, els visitants podien triar el 
premi del públic i optar a premis. En la propera edi-
ció de l’Aquae us informarem dels guanyadors. Podeu 
ampliar-ne la informació a: www.caldesdemalavella.cat/
concursdepinturarapida.

 NETEJA DE LA 
LLERA DE DOS RECS 
A CAN CARBONELL
L’Ajuntament ha netejat 
com es pot veure a la foto 
la llera dels dos recs que 
passen per la fase I del veï-
nat de Can Carbonell.

 BONA ACCEPTACIÓ DE L’ELABORA’T 
DEL SEGON TRIMESTRE 
El dijous 26 de juliol passat va finalitzar, amb molt bona 
valoració per part dels 9 assistents al curs de 70 hores 
d’informàtica nivell bàsic basat en l’ACTIC organitzat 
pel Servei d’Orientació Laboral de Caldes de Malave-
lla amb la col·laboració de l’Acadèmia Caldes Serveis 
i Formació. El curs estava adreçat a persones en atur 
i adscrites al Servei d’Orientació Laboral de Caldes. 
Hi han participat 9 persones. D’altra banda, l’Elabora’t 
d’aquest segon trimestre també ha comptat amb tres 
xerrades sobre el món digital i un curs de 16 hores 
sobre màrqueting per a PIMES, enfocat a empresaris del 
comerç i autònoms, al qual van assistir una dotzena de 
persones. A l’agenda podreu veure informació sobre el 
curs d’informàtica de nivell mitjà que s’està preparant 
de cara a finals de setembre.

 L’AJUNTAMENT DE CALDES ANUNCIA 
LES VISITES A ALGUNS DELS PRINCIPALS 
MITJANS DE COMUICACIÓ
L’Ajuntament de Caldes ha publicat anuncis de pro-
moció de les visites guiades de diumenge en els suple-
ments especials de turisme de la revista Presència del 
diari El Punt - Avui (27 de maig) i del Diari de Girona 
(30 de juny) i en la revista Catalonia Today en el núme-
ro de juliol i agost. Per altra banda, el 10 d’agost passat 
es va publicar un anunci de les visites teatralitzades a El 
Punt-Avui i, com a complement, s’està fent una campan-
ya a través de l’emissora de ràdio Rac1 anunciant tant 
les visites teatralitzades dels dissabtes com les culturals 
dels diumenges.
L’objectiu de la iniciativa és promoure les visites guia-
des i les teatralitzades del nostre municipi en alguns 
dels mitjans més rellevants de les nostres comarques. 
Es pretén, com a conseqüència, donar a conèixer Cal-
des de Malavella, augmentar el nombre de visitants i 
dinamitzar el sector de serveis del nostre poble.

 NOVA TEMPORADA DE LES VISITES TE-
TRALITZADES I CONTINUACIÓ DE LES 
VISITES GUIADES

L’Ajuntament ha encetat l’11a edició de les visites 
tetralitzades amb la participació com cada any dels 
“Guies ufissials”, que explicaran de la seva particu-
lar manera diversos aspectes interessants del nos-
tre municipi. Les actuacions es faran tot l’agost i el 
setembre fins a la Diada de Sant Maurici, el dia 22. 
L’entrada val 10 € (5 la infantil) i la visita comença a 
les 10 a la Plaça de l’Ajuntament.
Per altra banda, l’Ajuntament continua oferint les visi-
tes guiades cada diumenge, a les 11 del matí, amb en-
trades a 3 €. El passeig per diferents atractius de Cal-
des de Malavella s’acaba amb una visita a l’exposició 
sobre el jaciment del Camp dels Ninots, a Cal Ferrer 
de la Plaça. Per a més informació i reserves, contacteu 
amb l’Oficina de Turisme de Caldes de Malavella
Tel. 972.480.103 - c/e: turisme@caldesdemalavella.
cat.

 PRESENTACIÓ D’”EL CRIT DE LA 
SELVA”
El divendres 27 de 
juliol passat es va 
presentar enmig 
d’una gran expecta-
ció (la sala annexa 
de la Casa Rosa es 
va quedar petita), la 
recopilació dels números de la revista “El Crit de la 
Selva”, publicada a Caldes de Malavella en el perío-
de de la República comprès entre el 1932 i el 1934. 
Va presentar l’acte l’Alcalde Salvador Balliu. Hi va ser 
present el promotor de la publicació i propietari de 
la col·lecció original, Enric Casanovas. 
“El Crit de la Selva” recull l’actualitat i la publicitat de 
l’època i és una bona eina per conèixer aquell perío-
de de la nostra història. Ja en el dia de la presentació 
se’n van vendre prop de 70 còpies. Podeu comprar el 
llibre a les llibreries o bé consultar-lo a la Biblioteca. 
De l’import total del llibre, 2 € es destinaran a Càri-
tas de Caldes per a fins benèfics.

 LA SOCIETAT DE CAÇADORS FA UN 
PASSALLÍS A FRANCIAC

La Societat de Caça-
dors Sant Esteve de 
Caldes de Malavella 
ha fet un passallís que 
creua per sobre un 
torrent a Franciac. 
L’acció s’ha fet en el 

tram inicial del camí que, venint de Can Solà Gros, es 
bifurca una mica més enllà de Can Mesquita i que més 
endavant passa per Mas Martorell. L’obra ha consistit 
en formigonar el pas per sobre del curs d’aigua que 
en època de pluges quedava impracticable. Aquesta 
actuació s’uneix al desbrossament i arranjament del 
mateix camí que es va fer l’octubre de l’any passat. 
La Societat de Caçadors ha invertit uns 5.000 € en 
les dues accions i té previst fer amb recursos propis 
altres tasques de conservació de camins en els pro-
pers anys.

 PREVENCIÓ DEL MOSQUIT TIGRE
Actualment estem en el període de més activitat del 
mosquit tigre. Insistim en la necessitat de prendre me-
sures per evitar la cria d’aquest insecte. L’Ajuntament 
aplica tractaments antilarvaris en els embornals dels 
carrers però les zones privades depenen de cada 
propietari. Us demanem doncs que eviteu que quedin 
petites quantitats d’aigua acumulada en galledes, tes-

tos, plats, canals de desguàs, caneleres... o que tapeu 
qualsevol dipòsit, piscina amb teles o mosquiteres de 
menys de 2 mm. Per a qualsevol incidència, truqueu al 
Servei de Control del Mosquit (tel. 972 45 12 31) o  
bé a l’Ajuntament (972 47 00 05).

 MESURES CONTRA EL FOC
És sabut de tothom que el risc d’incendis sol ser alt 
durant l’estiu. Us recordem que podeu sol·licitar 
qualsevol servei d’urgència, sigui per incendis o de 
qualsevol altre tipus, a través del número 112. Us re-
metem també al web  “Cap foc al bosc” de la Ge-
neralitat de Catalunya. Podeu consultar-lo per veure 
consells i recomanacions per prevenir el foc.

 CALDES ACULL EL CURS D’ESTIU “SA-
LUT I AIGUA. BALNEARIS I BANYS DE 
MAR”
Caldes de Malavella va ser un dels municipis que va 
acollir el curs d’estiu “Salut i aigua. Balnearis i banys 
de mar”, organitzat per la Càtedra Martí Casals de 
Medicina i Salut en l’Àmbit Rural de la Universitat de 
Girona. Durant tot el curs, una vintena d’investigadors 
de diferents universitats espanyoles van exposar les 
principals conclusions a què han arribat en diversos 
aspectes lligats a l’ús terapèutic de l’aigua, que fins ara 
eren poc coneguts. El curs va tenir bona acollida ja 
que hi van assistir 60 persones. El dissabte 14 de juliol 
va ser el dia de visitar 
Caldes de Malavella, 
concretament les Ter-
mes Romanes, el Bal-
neari Prats i el Balneari 
Vichy Catalan. 

 CRIDA A LA PARTICIPACIÓ PER LA 
FIRA DE L’AIGUA 
El proper diumenge 7 d’octubre se celebrarà la 8a 
Fira de l’Aigua de Caldes de Malavella. Seguint la lí-
nia de l’edició passada, l’Ajuntament vol potenciar 
la participació de les entitats, comerços i empreses 
del nostre municipi amb la instal·lació d’estands ja 
que una acte com aquest és una bona oportunitat 
per donar-se a conèixer als caldencs i als visitants de 
fora. Animem doncs a les associacions, negocis i, als 
caldencs en general, a participar i fer que la de Fira 
de l’Aigua sigui un acte ben lluït i un aparador de les 
virtuts del nostre municipi.
Per a més informació, Oficina de Turisme de Caldes 
de Malavella
Tel. 972.480.103 - c/e: turisme@caldesdemalavella.cat 

 COL·LABORA AMB LA  FESTA DE LA 
MALAVELLA!
Després de l’èxit  de l’última edició de la Festa de 
la Malavella, us animem a col·laborar activament en 
l’organització de cara a l’any entrant per fer-la encara 
més grossa! Si teniu idees a aportar per enriquir la 
festa, voleu participar en els actes que se celebrin o, 
simplement, voleu donar un cop de mà en la prepa-
ració, contacteu amb l’Oficina de Turisme de Caldes 
de Malavella
Tel. 972.480.103 - c/e: turisme@caldesdemalavella.
cat.

 ESTAT DE L’AIGUA
Les últimes analítiques determinen 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.

Els partits opinen

No s’apugen un 7% els peatges: serà un 10% amb el 3% de l’IVA després de les vacances (quin detall).
Convertir el ciutadà en delator de delictes és una delegació de responsabilitats per part de l’estat i 
això és gravíssim. La reforma de la llei de l’avortament, referent a la malformació greu del fetus, és 

una involució a temps de la dictadura. Tota la vida cotitzant (un mínim de quaranta anys), el menys que s’espera 
és que quan siguem grans i no ens valguem, l’estat es faci càrrec de les nostres necessitats. Doncs no: aquesta 
responsabilitat es deixa en mans de familiars, mitjançant una misèria d’ajuda social que ara disminueixen i con-
dicionen.  Continuem perdent poder adquisitiu (els que afortunadament encara en tenim). Els que no tenen 
prestacions econòmiques i a sobre els han eliminat o retallat les ajudes, ni ho explico.  A més, estem en pèrdua 
total, progressivament, de les millores aconseguides durant molts anys de lluita. Salutacions federalistes.

L’Escola de Música de Caldes no serà possible pel bloqueig de l’oposició en bloc. L’equip de govern 
volia signar un conveni amb el Consell Comarcal de la Selva perquè els alumnes caldencs poguessin 
tenir coneixements musicals a través de l’Escola de Música del Gironès. Els avantatges eren múl-
tiples: els alumnes haurien pogut continuar estudiant a Caldes i haurien pogut obtenir titulacions 

oficials, els professors haurien tingut acreditació per a poder ensenyar i la seva situació laboral s’hauria adaptat 
a la legislació vigent. Tot amb uns preus per als alumnes similars als de l’any passat. A més d’això, el Consell 
Comarcal hauria assumit les pèrdues en cas d’haver-n’hi (en el curs passat hi va haver un dèficit de 35.600 €). 
L’oposició en canvi, va presentar una moció per continuar com fins ara. Creiem que l’opció del Consell Co-
marcal de mancomunar serveis entre els diferents municipis és la millor solució i estem convençuts que tard 
o d’hora seguirem aquest model.

Des del Partit Popular estem satisfets que s’hagi deixat el popularisme i els colors a part quan es 
tracta d’un bé per al poble. Gràcies a l’oposició hem evitat que Caldes es quedi sense l’Aula de 
Música. Per altra part, potser aquest any la Festa Major es quedarà sense la parada de caipirinyes i 
“mojitos” ja que l’Alcalde i l’equip de govern està fent competència deslleial i abús d’autoritat per tal 

de no autoritza-la. Esperem que al final deixi a part els seus interessos econòmics, que com a Alcalde no hauria 
de tenir, i doni el permís pertinent i siguem els caldencs els que decidim on i quan volem beure.
En el Ple vam confirmar que CIU i PSC menteixen i no respecten el que s’aprova, com ara la Comissió per 
lluitar per l’ensenyament i les obres pressupostades i aprovades per tots, entre d’altres.
Us desitgem que passéssiu una bona Festa Major i que tingueu un bon estiu!

No ens agrada aquesta antipatia de l’equip de govern a parlar, debatre, participar i, sobretot, 
escoltar i aprendre de tot allò que, en un moment donat, tothom ha de poder fer, perquè en 
té el dret. Apostem per la possibilitat de continuar amb un projecte que funciona com l’Aula 

de Música, tot i que pensem que cal continuar treballant per aconseguir-ne l’estabilitat. Això ha estat possible 
per l’esforç i treball dels usuaris de l’aula, dels mestres... Creiem que per part de l’equip de govern ha mancat 
un diàleg ajustat a la realitat, amb tothom i, per tant, afirmem una vegada més que no estan a l’alçada de la 
responsabilitat que els ha estat assignada.  L’Assemblea de Joves de Caldes (AJC), ha estat inscrita com a entitat 
d’interès municipal, en el darrer Ple municipal. La implicació dels joves en les propostes de futur del nostre 
poble creiem que són molt importants. Felicitats i bona feina!

L’obsessió de CiU per retallar els ha fet reduir un 25% en prevenció d’incendis. Si 
comptabilitzem les pèrdues materials, ecològiques i humanes, realment compensa 

aquest intel·ligent estalvi? No hi ha diners, diuen, però és que apagar un incendi surt bé de preu?
Gràcies a la moció presentada pels grups de l’oposició, hem guanyat temps per resoldre el futur de l’Aula de 
Música. Desitgem que totes les persones implicades trobin, conjuntament, la millor solució de futur per aquest 
bé cultural. Celebrem el suport a les nostres dues mocions. La primera, per les retallades del RDL 20/2012 i la 
segona perquè el govern del PP pretén ofegar l’autonomia local dels ajuntaments, que passarien a ser simples 
“gestors” i se’ls privaria de la més elemental democràcia. Encara hi ha nens fora de la llar. Possiblement hagin de 
pujar més el rebut per deixar lliures més places. Finalment, desitgem que hagueu passat una bona Festa Major 
2012 i que tingueu un bon estiu.

La inactivitat de l’equip de govern CIU-PSC només és comparable a la seva actitud poc democràtica. 
Ni tant sols les propostes aprovades en el Ple Municipal i que son d’obligat compliment, es tiren enda-

vant. En les darreres sessions el Ple ha acordat la constitució de dues comissions per tal de treballar, de manera 
conjunta, el Pla Especial de Sant Maurici i les Infraestructures d’Ensenyament, dos temes  molt importants per 
a tota la ciutadania. L’Alcalde presideix les dues comissions i ni tant sols les ha convocades després de 2 mesos.  
L’últim cas és el del POUM. L’Alcalde, per decret, va decidir retirar-lo, sense informar prèviament als grups de 
la oposició i anant en contra del que havia acordat el Ple. Nosaltres des de l’oposició treballem i fem propostes 
i el govern hi presenta esmenes o simplement no fa cas del que s’aprova democràticament. Tot plegat, unes 
quantes mostres de manca de cultura política i de rigor dels que ens governen.

 El Ple municipal ha aprovat la modificació del 
pressupost d’enguany per tal d’afrontar l’arranja-
ment del parquet del pavelló poliesportiu municipal 
que s’ha degradat en els últims temps. Ho ha fet 
amb els 8 vots favorables de CiU (5), ERC (1), PP 
(1) i PSC (1) i amb les 5 abstencions de la PIC (4) 
i ICV-EUiA (1). Per adequar el parquet s’anul·laran 
dues partides previstes per aquest any (una inter-
connexió elèctrica i una actuació de clavegueram) i 
es redirigiran aquests diners a canviar i pintar el par-
quet esmentat. Les obres tindran un pressupost de 
37.500 € i començaran o bé a l’agost o bé el Nadal 
per entorpir el mínim possible l’activitat esportiva 
en el pavelló poliesportiu municipal.

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat que 
els dies 5 d’agost (Festa Major) i el 29 d’octubre 
(Sant Narcís) siguin els dies de festa locals a Caldes 
de Malavella per a l’any 2013. La coincidència de la 
Diada de Sant Maurici en diumenge ha fet que l’any 
que ve no calgui contemplar el dia 22 de setembre 
com a festa local i s’hagi optat pel dia de Sant Narcís, 
festa a la ciutat de Girona.

 El Ple Municipal ha aprovat  per majoria absoluta  
que es mantingui l’oferta de l’Aula de Música per al 
curs 2012-13 amb els mateixos criteris que el curs 
anterior. Ho ha fet amb els 7 vots favorables de la 
PIC (4), ICV-EUiA (1), ERC (1) i el PP (1) i les 6 abs-
tencions de CiU (5) i del PSC (1).  
El dictamen presentat per la PIC, IC-EUiA, ERC i el 
PP proposa que es mantingui el professorat, l’en-
senyament que s’imparteix i que es mantinguin els 
preus en la mateixa línia que el curs anterior. Per 
últim, insta que es creï una comissió formada per 
polítics, l’AMPA de l’Aula i professors que vetlli pel 
futur de l’Aula, que escolti totes les parts implica-
des, que estudiï la necessitat d’un canvi de model 
de gestió i que prengui decisions vinculants per a 
l’equip de govern.
Els mateixos partits que van presentar el dictamen 
van rebutjar una esmena de l’equip de govern (CiU i 
PSC) que pretenia la creació d’una Escola de música 
amb ensenyament reglat i que complís la normativa 
de contractació de personal. Aquesta Escola seria 
gestionada pel Consell Comarcal a través de l’asso-
ciació amb l’Escola de Música del Gironès.

 El Ple Municipal ha aprovat per majoria absoluta 
una moció d’ICV- EUiA en contra del Reial Decret – 
llei de 13 de juliol sobre l’estabilitat pressupostària 
i el foment de la competivitat. Ho ha fet amb els 8 
vots favorables de CiU (5), ERC (1),  ICV-EUiA (1) i 
el PSC (1), el vot contrari del PP i l’abstenció de la 

PIC (4). El document es mostra contrari a la refor-
ma laboral, a les retallades socials i a la reforma sani-
tària. Rebutja que es faci un rescat financer amb fons 
públics que impliquin un nou paquet de retallades 
que -afirma- suposaran més impostos indirectes, 
més precarització i una situació encara més feble 
dels sectors més desfavorits. També es mostra con-
trari a les mesures de liberalització, la centralització 
i la imposició de nivells de dèficit públic “inassoli-
bles” per a les comunitats autònomes i municipis.
Per contra, el dictamen insta a sotmetre aquestes 
mesures a consulta popular i proposa mesures al-
ternatives perquè l’estat obtingui més ingressos 
com, per exemple, lluitar contra el frau fiscal, sot-
metre a més impostos a les persones amb rendes 
més altes, aplicar l’IBI a l’Església, suprimir la Casa 
reial, rebaixar despeses de guerra i no assumir els 
deutes d’entitats privades. En definitiva, que les me-
sures econòmiques i fiscals recaiguin sobretot so-
bre els patrimonis més alts i no sobre la majoria de 
la ciutadania. 

 El Ple Municipal ha aprovat per majoria absoluta 
una proposta de defensa del món local presentada 
per ICV-EUiA. Ho ha fet amb  els 8 vots favorables 
de CiU (5), ICV-EUiA (1), ERC (1) i PSC (1), el vot 
en contra del PP i les 4 abstencions de la PIC. El 
dictamen es posiciona en contra de les mesures que 
preveu implantar el govern espanyol i que, segons 
explica, restarà competències i finançament als ajun-
taments, els ens que són més pròxims i sensibles a 
les necessitats dels ciutadans. El document denuncia 
l’intent de centralització donant més poders a les 
diputacions, privatitzant serveis que fins ara són mu-
nicipals i rebaixant el nombre de regidors, tot sense 
el diàleg amb els mateixos ajuntaments i vulnerant 
l’Estatut de Catalunya. D’aquesta manera, afirma, es 
posen en perill serveis i la capacitat d’actuació i de 
decisió de les entitats locals. 

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat la de-
claració de l’Assemblea de Joves de Caldes (AJC) 
com a entitat d’interès municipal.

 L’Alcalde ha donat compte del decret d’Alcaldia 
que va anul·lar l’entrada del Pla General a la comis-
sió d’Urbanisme de Girona. La detecció que l’em-
presa encarregada de la redacció del Pla General 
havia presentat documentació caducada va motivar 
que l’Alcalde prengués aquesta decisió. Un cop rea-
litzats els informes que falten, l’Ajuntament preveu 
presentar el Pla General a la comissió d’Urbanisme 
el setembre per a la seva aprovació definitiva.

Els Plens
Ple municipal ordinari de 30 de juliol de 2012


