
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 1
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
JULIOL: De dilluns a divendres, de 2/4 de 4 a 2/4 de 9.
AGOST: De dilluns a divendres, de les 4 a les 9.
Matins i dissabtes, tancat.

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)
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 de10 fins diumenge a la 
1 del migdia. 

• 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, 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 15 de juny al 15 de setembre
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 5 a 8.
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS 902 103 493
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 15 de de juliol al 15 d’agost

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
De l’1 de juny al 31 de juliol:
- IBI Urbana (anual 2013)
- IBI Rústica (anual 2013)
- IAE (anual 2013)
- Clavegueram (2n trimestre 2013)

DIVENDRES, 19 DE JULIOL
GLOPETS D’ESTIU
SESSIÓ DE CONTES
“On són els Galipàndria?”, a càrrec de Joan 
Boher. Espectacle per a nens de 4 a 10 anys. A les 
7 de la tarda, a la Biblioteca. 

CONCERTS A LA FRESCA 
The Funk Boss Brothers (Girona) i Turrai 
(Cassà de la Selva) 
A partir de les 11, a la Font de la Vaca. Organitzat 
per l’Espai Jove Ca la Romana i els Joves intrèpids. 
Més informació: 
www.espaijove.caldesdemalavella.cat

TERMINI PER INSCRIURE’S AL CON-
CURS DE GRUPS NOVELLS DE CALDES 
DE MALAVELLA
Les inscripcions a la segona edició de l’Estrena’t es 
poden fer fins el 19 de juliol. El 26 de juliol es faran 
públics els grups finalistes i el 4 d’agost es farà el con-
curs, de 7 a 10 de la nit, a l’envelat de la Festa Major.

DIUMENGE, 21 DE JULIOL
VISITA TURÍSTICA GUIADA
Més informació, al començament de l’agenda.

DEL 22 AL 28 DE JULIOL
SETMANA A AIGÜESTORTES
Organitzada pel Club Excursionista de Caldes

DIVENDRES, 26 DE JULIOL
GLOPETS D’ESTIU
CONCERT AMB MARIA RODÉS, RA-
MON RODRÍGUEZ I MARTÍ SALES
A les 10 de la nit, al Jardí d’en Pere Vidal (Biblioteca). Per 
a tots els públics. Gratuït. Places limitades a l’aforament. 

DIUMENGE, 21 DE JULIOL
VISITA TURÍSTICA GUIADA
Més informació, al començament de l’agenda.

DISSABTE 27 DE JULIOL
12è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
Inscripció dels participants entre les 8 i les 11 a la 
Terrassa del Casino. Lliurament de  les creacions 
fins a les 5. El veredicte del concurs es donarà a la 
Terrassa del Casino Municipal, a les 7. L’organitza 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella. 

XI TORNEIG DE TENNIS DE FESTA 
MAJOR (inici)
A les 9 del matí. L’organitza el Club de Tennis Caldes.

XIV CAMPIONAT DE BOTIFARRA
A 2/4 de 4, al Casinet de la Font de la Vaca. L’orga-
nitzen els Joves Intrèpids.

TROBADA GEGANTERA A SALT
Hi participa la Colla Gegantera de Caldes i els Gra-
llers Escaldats. Plantada a les 6 a la plaça Joaquim 
Verdaguer (plaça dels peixos) i cercavila a les 7.

DIUMENGE, 28 DE JULIOL
XXI MARXA POPULAR A SANT MAURICI
Sortida i arribada a l’avinguda dels Països Catalans. 
La sortida tindrà lloc a 2/4 de 9. L’organitza l’Asso-

ciació Atlètica de Caldes de Malavella.
TORNEIG DE TENNIS
A partir de 2/4 de 9 del matí, eliminatòries i final 

VISITA TURÍSTICA GUIADA
Més informació, al començament de l’agenda.

MERCAT DE CONTES
Narracions per a nens i nenes basades en tècniques 
antigues. D’11 a 1, al pati de Cal Ferrer de la Plaça.  
“El secret de la Benaula” i “Un intrús a 
la Benaula”. Autora: Rut Palomeque Abaurrea 
(www.vetaqui.cat). Ho organitza: La Factoria 2.0 
(www.lafactoria2punto0.com). Ho dinamitza: Cu-
entosmonos (www.cuentosmonos.com)

DILLUNS, 29 DE JULIOL
PLE MUNICIPAL
A les 8, a la sala de sessions, a la Casa Rosa

DURANT LA FESTA MAJOR
“Signa un vot per la independència”
Parada informativa i recollida de signatures. Or-
ganitzat per l’Assemblea Territorial de Caldes de 
Malavella de l’ANC.

DIUMENGE, 4 D’AGOST
VISITA TURÍSTICA GUIADA
Més informació, al començament de l’agenda.

PASSEJADES AMB PONIS
D’11 a 1, a la pineda al Parc de la Sardana. Preu per pas-
sejada: 2€, Organitzades pel Centre Eqüestre Malavella.

DISSABTE, 10 D’AGOST
VISITES TEATRALITZADES 2013
Més informació, al començament de l’agenda

DIUMENGE, 11 D’AGOST
VISITA TURÍSTICA GUIADA
Més informació, al començament de l’agenda.

PASSEJADES AMB PONIS
D’11 a 1, a la pineda al Parc de la Sardana. Preu per pas-
sejada: 2€, Organitzades pel Centre Eqüestre Malavella.

TROBADA GEGANTERA A MAÇANET 
DE LA SELVA
Hi participa la Colla Gegantera de Caldes i els Gra-
llers Escaldats. Hora per confirmar.

DIMECRES, 14 D’AGOST
GLOPETS D’ESTIU
CONCERT AMB PEP POBLET I NITO 
FIGUERAS
A les 10 de la nit, als Jardins de les Termes Romanes. 
PREU: 5€. Presentació de l’espectacle “Versió origi-
nal”. Venda el dia de l’actuació, des d’una hora 
abans de la funció a l’accés als Jardins per la placeta de 
l’Ermita de Sant Grau. Venda d’entrades antici-
pades, a l’Oficina de Turisme de Caldes de Malavella, 
de dilluns a diumenge de 10 h a 14 h. i dissabtes de 15 
h. a 18 h. Reserves al telèfon 972  48 01 03.

DIJOUS, 15 D’AGOST
GLOPETS D’ESTIU
CINEMA AL CARRER: MADAGASCAR 
3. DE MARXA PER EUROPA
A les 10 de la nit, a la plaça de l’Ajuntament nou. 

TERMINI DE LES INSCRIPCIONS AL 
CURS DE MONITOR/A DE LLEURE IN-
FANTIL I JUVENIL
El curs es farà del 30 d’agost a l’11 de setembre a 
l’Aula del Pavelló Municipal d’esports. PREU: 230€

Amb el patrocini de:

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 :
- Ponis a la pineda: cada primer i segon diu-
menge de mes
- Mercat de contes (narracions per a la mai-
nada): Cada últim diumenge de mes
- Parada caldenca: Cada diumenge. Espai que 
permet a caldencs i caldenques vendre manuali-
tats, productes de segona mà i d’altres. Per a més 
informació i inscripcions, adreceu-vos a l’Àrea de 
promoció econòmica a l’Oficina de Turisme, a 
promocioeconomica@caldesdemalavella.cat 
o bé al 972470005 (Ext 47).

ELABORA’T 
Oferta formativa segon semestre 2013 

Inscripcions, del 28 d’agost al 10 de 
setembre. Són obligatòries i es formalitzaran 
a l’Espai Jove Ca la Romana o bé a l’Oficina de 
Turisme dins del període establert. Cal presentar 
una fotocòpia del DNI i el document de renova-
ció de l’atur. 

Curs d’Anglès: atenció al públic (30h) 
Coneixements de la llengua anglesa a nivell oral, 
especialitzat en vocabulari i construccions utilit-
zades en tasques d’atenció al públic. 
Dimarts i dijous, de 8 a 2/4 de 10. Inici: 24 de 
setembre. Lloc: Aula del Pavelló. 

Formació en manipulador d’aliments 
Divendres 25 d’octubre, de 6 a 9 del vespre, a 
l’Aula del Pavelló.

Curs d’informàtica nivell avançat (30h) 
Optimitzar el temps de treball, mitjançant la 
utilització de Word, Excel i sistema operatiu. 
Dilluns i dimecres, de 10 a 12 del matí a l’Aula 
del pavelló. Inici el 16 de setembre. Per aquesta 
formació cal dur el portàtil. 

Curs de Joomla inical (30h) 
Joomla, posicionament web. 
Dilluns, de 6 a 9 a l’Aula del Pavelló. Inici el 16 
de setembre. Per aquesta formació cal dur el 
portàtil. 

Per a més informació i inscripcions: 
Servei d’Orientació Laboral de Caldes de Mala-
vella:  
solc@caldesdemalavella.cat 
wwww.espaijove.caldesdemalavella.cat 
Espai Jove Ca la Romana (972480266) 
Oficina de Turisme (972480103) 

VISITES TEATRALITZADES 2013
“UN POBLE DE LLEGENDA”
Els dissabtes 10, 17, 24 i 31 d’agost i 14 i 21 de 
setembre.  A les 10 de la nit, des de l’Oficina de 
Turisme.
Compra anticipada a l’Oficina de Turisme - Cal 
Ferrer de la Plaça. Preu de l’entrada general: 10 
€. Preu de l’entrada reduïda (entre 6 i 12 anys, 
inclosos): 5 €. Creació de l’espectacle: Marc 
Ciurana (Fonsu), Miquel Noguer (Antoniu) i 
Mireia Peña (Remei). En cas de pluja la funció es 
realitzarà a la sala annexa de la Casa Rosa

VISITES TURÍSTIQUES GUIADES
“DEL CAMP DELS NINOTS A 
L’ACTUALITAT”
Cada diumenge, a les 11 del matí, des de Cal 
Ferrer de la Plaça.
L’associació Centre de Recerques Arqueològi-
ques de Caldes obre l’exposició del Camp dels 
Ninots ubicada a Cal Ferrer de la Plaça per pre-
sentar un recorregut cronològic des del Caldes 
de l’antiguitat amb el nostre passat romà com 
“Aquae Calidae” i les Termes Romanes, continu-
ant pel romànic, el modernisme i arribant a l’ac-
tualitat de la nostra vila termal i el seu fenomen 
balneari. Es degustarà aigua d’una de les nostres 
fonts termals. Compra anticipada a l’Oficina de 
Turisme · Cal Ferrer de la Plaça
Preu de l’entrada: 3 €.

VACANCES AL SOLC
El SOLC (Servei d’Orientació Laboral de Cal-
des) restarà tancat per vacances d’estiu del 31 
de juliol al 27 d’agost ambdós inclosos. Les ins-
cripcions a l’oferta formativa del segon semestre 
s’iniciaran el dimecres 28 d’agost i s’allargaran 
fins al dimarts 10 de setembre. Per a qualsevol 
consulta podeu adreçar-vos a 
solc@caldesdemalavella.cat 

HORARI DE L’ESPAI JOVE DURANT 
L’ESTIU 
Durant l’estiu l’horari de l’Espai Jove es modifica:
- Punt d’Informació Juvenil: Cal demanar cita prèvia. 
- Espai Jove (tardes): dilluns i dimecres de 4 a 7.      
  Del 5 al 22 d’agost,  tancat per reformes. 
Per més informació: 972 480266 o 
calaromana@caldesdemalavella.cat

 DIJOUS, 1 D’AGOST
GRAN SOPAR DE FESTA MAJOR 
A 2/4 de 10, a la plaça de l’Ajuntament. Preu del 
menú: 12 € (menú infantil: 5 €). Punts de venda, 
al Pub Tèrmic i la Fleca Victòria, fins al diumenge, 
28 de juliol. Places limitades.
En acabat, presentació dels participants 
a l’elecció de l’hereu i la pubilla 2013 i 
actuació del DJ. Lavy Dala.

 DIVENDRES, 2 D’AGOST
- A les 9, repicament de campanes, a la 
plaça de l’Església. Tot seguit  cercavila de la 
Colla Gegantera i els Grallers Escaldats des de 
la plaça de l’Església fins a la plaça del nou Ajun-
tament, on podrem escoltar el pregó. Després, 
retorn de amb la cercavila fins a la plaça de l’Es-
glésia on s’encendrà la Megatraca. 

- A 2/4 de 12, cantada d’havaneres a càrrec 
del grup Els Pescadors de l’Escala al parc 
de la Font de la Vaca. Tot seguit, es podrà assabo-
rir un cremat de rom de Festa Major.

- A partir de les 12, primera nit de gresca a l’en-
velat amb Els Catarres, Afrochi Guawa i 
Oques Grasses.

- Tot seguit, IV matinades pels carrers del po-
ble amb els Grallers Escaldats de Caldes.

 DISSABTE 3 D’AGOST 
- A partir de les 10, tallers infantils, a la ter-
rassa del Casino Municipal.

- A les 12, 4t. bati-aigua, a la plaça de la Selva. 
 
- A les 4, Campionat obert d’escacs, a la 
terrassa del Casino Municipal. 

- A les 5,  cercavila de la Colla Gegantera 
i els Grallers Escaldats pels carrers del po-
ble. Inici a la plaça del nou Ajuntament 

- A partir de les 6, al recinte firal, IV Pentatló 
Mundial de Caldes de Malavella.

- A les 7, al camp de Can Bernardí, partit de 
futbol de Festa Major. 

- De 7 a 11, sopar informal, a l’envelat.

- A 2/4 de 8, audició de sardanes a la plaça 
de l’Ajuntament, amb la Cobla Ciutat de Girona.

- A les 11, inici del Correfoc de la mà dels ba-
nyolins Gàrgoles de foc.  Inici a la pl. de l’Es-
glésia. En acabat, espectacle pirotècnic a la 
plaça Amical de Mathausen.

- A les 12, ball de la nostàlgia amb l’actuació 
musical de Sharazan, a la plaça de l’Ajuntament. 

- A partir de les 12 i fins a les 3 hi haurà el punt 
Som.Nit al recinte de l’envelat.

- A les 12 concert a l’envelat amb els grups: 
Dr. Calypso, Tapeo Sound System i Xeic!

Tot seguit, ressopó per a tothom a l’envelat 
amb el tradicional Pinxo!

 DIUMENGE 4 D’AGOST
- A les 10, Trobada de puntaires a la rambla 
Recolons. 
- A les 12, al recinte firal, espectacle infantil  “De 
tots colors”, a càrrec del grup Pot petit.
- A les 5, al recinte firal, V Torneig de Xamu-
pugol. Inscripcions a jovesintrepids@gmail.com. 
- A les 7, al recinte firal, Estrena’t, II Concurs 
de grups novells de música de Caldes. 
- De 7 a 11, sopar informal a l’envelat.
- A 2/4 de 8, audició de sardanes, a la plaça de 
l’Església, amb la Cobla Flama de Farners. 
- A les 10, a la plaça de l’Aigua, concert de 
Festa Major a càrrec de les Corals infan-
til, juvenil i Cantaires de Caldes.
- A partir de les 12, ball de gala a l’envelat 
amb Why Note Apple, La Loca Histeria 
i Animal DJs. A la mitja part hi haurà l’Elec-
ció de l’Hereu i la pubilla 2013.

 DILLUNS, 5 D’AGOST 
- A partir de 2/4 d’11, a la Piscina municipal, 
Festa aquàtica i inflables. 

- A partir de 2/4 de 6, al parc de la Font de la 
Vaca, jocs tradicionals per a la mainada 
a càrrec de a càrrec de FEFE&CIA. 

- A les 10, al Teatre-cinema municipal, el grup de 
teatre Pengim-penjam de Verges presenta 
l’obra de teatre “No et vesteixis per so-
par”. Preu: 8 €. Abonament de 12 € per a les 
dues obres de teatre de la Festa Major (dilluns 
5 i dissabte, 10 d’agost).  Venda d’entrades, a la 
taquilla del teatre, dues hores abans de la funció.

 DIMARTS 6 D’AGOST
- A les 12, a l’envelat, ball-vermut amenitzat 
per Nou trànsit.

- A 2/4 de 6, a l’envelat, Concert de l’Orques-
tra Maravella. Preu de 10 € a la taquilla i de 5 
€ anticipada (Llibreria Tau, Llibreria Solés, Ajunta-
ment de Caldes de Malavella i Oficina de turisme).

- A partir de les 7, també a l’envelat, animadís-
sim ball a càrrec de l’Orquestra Maravella. 

 DISSABTE, 10 D’AGOST
- A les 10, al Teatre-cinema municipal, el grup de 
teatre TRASPUNT de Caldes de Malavella 
presenta “El millor dependent del món“. 
Preu de 8 €. Abonament de 12 € per a les dues 
obres de teatre de la Festa Major (dilluns 5 i dis-
sabte, 10 d’agost). Venda d’entrades, a la taquilla 
del teatre, dues hores abans de la funció.

 EXPOSICIONS
Exposició dels participants al 12è. Concurs de 
Pintura Ràpida, dels treballs realitzats a l’Esplai 
Caldes- Fundació “la Caixa” durant el curs,  del 
Club Ferroviari de Caldes de Malavella i sobre el 
25è. aniversari dels Gegants romans de Caldes. 
Per dates i emplaçaments, consulteu el progra-
ma de la Festa Major.

 MISSES
- Dissabte, 3 d’agost, a 2/4 de 7, Missa antici-
pada de la vigília de la festa.
- Diumenge, 4 d’agost, a les 12, Ofici de Festa Major.
- Dimarts, 6 d’agost, a les 11, Missa de final 
de festa. 

FESTA MAJOR (Per a més informació, consulteu el programa 
de la Festa Major)

NOTES DIVERSES SOBRE L’ESPLAI 
“LA CAIXA” 
HORARIS D’ESTIU
Juliol i setembre: de 4 a 2/4 de 9 de la tarda.
Agost, tancat a partir del dilluns dia 5. 

TALLERS A PARTIR DE L’OCTUBRE
Passeu pel despatx de L’Esplai durant el juliol per 
apuntar-vos als cursos que començaran al octubre.
RUTES PER CASTELLA
De l’11 al 15 de setembre. Cal apuntar-s’hi el juliol.



Acció de govern i notícies de Caldes
  PAVELLÓ: FORA GOTERES I PARQUET 

REPARAT
El consistori ha substituït un centenar de teules i ha 
segellat les esquerdes del teulat que provocaven go-
teres en el Pavelló Municipal. També s’hi ha instal·lat, 
segons la normativa de seguretat, un cable metàl·lic 
de punta a punta del pavelló un arnès que facilitarà 
la intervenció i garantirà al seguretat en futures in-
tervencions.
En el mateix equipament, s’està reparant el parquet 
en 4 punts que estaven malmesos i es polirà i pin-
tarà tot de bell nou. Es preveu que l’actuació s’aca-
bi a mitjan juliol. Amb aquestes dues actuacions es 
solucionaran dos molestos problemes que patien els 
nombrosos usuaris del pavelló municipal.

 EL CARRER DE SOTA, ASFALTAT
S’han acabat les obres d’asfaltatge del llarg carrer de 
Sota, al veïnat de Can Carbonell.

 ACABADA LA NETEJA DE LES FRAN-
GES PERIMETRALS DEL LLAC DEL CIGNE 
I DE MALAVELLA PARK
L’Ajuntament ha acabat la neteja de les franges peri-
metrals de les urbanitzacions del Llac del Cigne i de 
Malavella Park. Seguint la legislació vigent s’han nete-
jat les franges de 25 metres més enllà dels límits de 
les parcel·les per disminuir el risc d’incendis forestals. 
Les actuacions han consistit en retirar la vegetació 
seca, desbrossar el sotabosc i podar branques baixes.

 PLA DE NETEJA DE RIERES, ZONES VERDES 
I D’ARRANJAMENT DE CAMINS VEÏNALS
La primavera plujosa ha comportat que hagi calgut fer 
accions repetides de neteja de zones verdes al nucli 
i als veïnats i urbanitzacions ja que l’herba ha cres-
cut molt ràpidament. L’abundant vegetació ha fet que 
també calgués actuar en diverses ocasions i trams a la 
riera de Santa Maria i d’altres. Per altra banda, l’acció 
de l’erosió de la pluja obligarà a fer noves intervenci-
ons en diversos camins veïnals.

 LA POLICIA DE CALDES, MÉS PREPARADA
La Policia Local de Caldes va organitzar el 25 i 26 de 
juny passat un curs de formació sobre els Disposi-
tius Estàtics de Control (DEC), que té com a objectiu 
ensenyar les millors tècniques per realitzar controls 
de vehicles a les carreteres, millorant-ne l’eficàcia i 
garantint la seguretat dels conductors i la dels agents 
que fan les inspeccions. Amb aquest curs, el cos de la 
Policia Local ha adquirit uns nous coneixements i for-
mes d’actuar que seran de gran utilitat quan s’hagin 
de fer controls de cotxes per robatoris o altres casos 
puntuals que ho requereixin.

 CONSTRUÏT UN POU SOBREEIXIDOR 
A LA RIERA DE SANTA MARIA
L’Ajuntament ha construït un pou sobreeixidor a to-
car de la riera de Santa Maria. El pou recull les ai-
gües negres del col·lector del veïnat d’Israel en casos 
d’augment del cabal i d’aquesta manera s’evita que 
aquestes aigües residuals puguin anar a parar a la riera 
de Santa Maria.

 CLIMATITZACIÓ DE LA ZONA DE JOCS 
DE LA CASA ROSA
La zona de jocs del bar de la Casa Rosa està equipa-
da amb aire condicionat. L’Associació de gent de la 
tercera edat s’ha fet càrrec de l’adquisició de l’aparell 
mentre que l’Ajuntament n’ha assumit la instal·lació.

 LA BENAULA, AMB TAULES I BANCS 
AL PATI DE PRIMÀRIA
L’Ajuntament ha instal·lat a l’Escola Benaula dues tau-
les de fusta i els corresponents bancs així com una 
sorrera en el pati destinat a la mainada de primària. 
Paral·lelament, en el pati d’infantil s’ha comprat un joc 
que s’instal·larà tan bon punt comenci el curs que ve.

 REBAIX DE VORERA I COL·LOCACIÓ 
D’UN MIRALL A LA TRAVESSIA TA-
RONJA
L’Ajuntament ha rebaixat la vorera de la travessia 
Taronja quan aquesta arriba a l’avinguda del Doc-
tor Furest per la banda de l’avinguda de Catalunya. 
D’aquesta manera es facilita l’entrada i la sortida 
dels cotxes ja que abans no tenien prou mobilitat i 
corrien el risc de fregar o de pujar sobre la vorera. 
També s’hi ha instal·lat un mirall per millorar la vi-
sibilitat dels vehicles que volen accedir a l’Avinguda 
del Doctor Furest.

 REUBICACIÓ D’UN PARC INFANTIL I 
D’UNA CISTELLA DE BÀSQUET
El consistori ha traslladat uns metres el parc infantil 
que hi havia a l’antic punt provisional de recollida 
selectiva fins a la confluència de la travessia Taronja 
amb l’Avinguda de Catalunya. Al mateix temps, ha 
retirat la cistella de bàsquet que hi havia en aquest 
parc i l’ha instal·lada a la plaça de l’Amical de Mat-
hausen. El canvi s’ha fet atenent les peticions dels 
nens i nenes arran d’una visita escolar per conèixer 
el funcionament dels plens municipals.

 COMENÇA LA TEMPORADA DE 
PISCINA
Des del 15 de juny i fins a l’1 de setembre, els cal-
dencs que ho desitgin poden gaudir de la piscina 
municipal, d’11 a 8 entre setmana i de 2/4 d’11 a 8 
els dissabtes, diumenges i festius.
S’habilita un carril de la piscina per a la pràctica de 
la natació durant tot l’estiu, concretament el migdia, 
d’1 a 2 i a la tarda, de 6 a 7. El bany nocturn es podrà 
fer del 6 de juliol al 10 d’agost, de 2/4 de 10 a 12 de 
la mitja nit. Per a més informació, adreceu-vos a la 
recepció de la Piscina Municipal.

 CAMPANYA DE PREVENCIÓ DEL 
MOSQUIT TIGRE
El consistori ha fet, com en els darrers anys, els tracta-
ments dels embornals de la via pública per tal de frenar 
la cria i expansió del mosquit tigre. Paral·lelament, els 
nois i noies de la Brigada Jove faran un curs de forma-
ció a Ca la Romana després del qual repartiran fullets 
i informaran als caldencs sobre les mesures de preven-
ció que cal prendre per minimitzar l’efecte d’aquest 
mosquit. La recomanació més bàsica és que eviteu les 
petites acumulacions d’aigua acumulada en plats, tes-
tos, galledes, canaleres... i que tapeu els dipòsits oberts 
o piscines amb teles o mosquiteres de menys de 2 
mil·límetres. Aquests són els espais preferits per la cria 
d’aquest insecte i fer cas d’aquest consells ens estalvi-
arà problemes a nosaltres i als nostres veïns. Com que 
l’Ajuntament no pot actuar en zones privades, agraïm 
tot el que pugueu fer en aquest sentit i us recordem 
que els infractors poden ser sancionats. Es preveu que 
el període de màxima activitat del mosquit tigre serà 
entre agost i setembre.

Els partits opinen

Una cartolina d’una estudiant deia: “Si retalles en educació, no esperis que sigui educada”. 
No hi ha cap col·lectiu que no estigui cabrejat i amb les urpes esmolades. S’està gestant i propiciant 
una resposta violenta no desitjable. Ja està a la presó Barcenas (aposto a què menja els torrons a 

casa seva) i tots els que han xuclat... sense rebre el càstig que es mereixen. Molts pares tenen vacances força-
des i en el pitjor dels casos sense prestació  ni ingressos i el banc envia implacablement cartes d’impagament 
de contribucions i altres rebuts. Quan teníem nòmines emplaçàvem les rebaixes al mes en què es cobrava la 
paga extraordinària. “A on anirem aquest any de vacances?” pregunta innocentment el petit. “A casa dels avis”, 
responen els pares en to de mofa, “que el turisme rural va a l’alça. I els polítics, enlloc de fer polítiques socials 
estem parlant de consultes independentistes, alternatives federalistes, espanyolistes... Quina pena que fem. 

El divendres 28 de juny passat, el grup municipal de Convergència i Unió va fer una xerrada sota 
el títol de “Balanç de govern a Caldes”. L’Alcalde, Salvador Balliu, i els regidors van exposar la feina 
que ha fet l’equip de govern just ara que passem per la meitat de la legislatura i van explicar les 

actuacions previstes de cara als propers dos anys. Volíem explicar la gestió de l’equip de govern amb la voluntat 
de ser transparents i d’acostar el nostre treball als caldencs i n’estem contents ja que el Casino Municipal es 
va omplir. És impossible resumir aquí la molta feina feta i els projectes futurs. Us remetem al Parlem-ne de juny 
que us vam deixar a les bústies o a visitar-nos a l’Ajuntament per qualsevol consulta o suggeriment. Val a dir 
que la situació econòmica és difícil però que la bona gestió de l’equip de govern fa que l’Ajuntament de Caldes 
de Malavella se’n surti.

Després de més d’un mes dels actes institucionals en honor a les víctimes de la violència de gènere, 
no tenim més constància de la feina de l’equip de govern. Sembla que l’Alcalde, des que és el Presi-
dent del Consell Comarcal de la Selva ens ha “abandonat” si és que mai ens va tenir en compte, als 
caldencs. Vaig presenciar l’acte de CIU amb motiu dels dos anys al govern i em vaig afartar de sentir 

mentides i com presumien de la poca feina feta: que si l’escola Benaula ja té conserge, que si han ampliat als 
ajuts a serveis socials, que han ajudat la comunitat educativa, que si la Policia Local disposarà d’un altre vehicle, 
que si bla bla... Doncs això ho han pogut dur a terme gràcies al nostre suport. Només nosaltres dediquem 
temps a negociar amb CIU i poder treure el màxim profit per beneficiar la nostra vila. Perquè fem política 
municipal i ho demostrem cada dia.

El divendres 28 de juny passat, el grup municipal de Convergència i Unió va fer balanç dels 
dos anys que fa que està al govern a Caldes de Malavella. L’Alcalde i regidors van fer un resum 
de la feina feta que ens deixa constància que en moltes regidories com Serveis Socials, per 

posar un exemple, no s’està treballant d’acord amb la realitat que tenim en el nostre entorn. Va ser un acte 
teatralitzat amb preguntes preparades hàbilment pels mateixos integrants del grup de CIU, per deixar que el 
senyor Alcalde s’hi lluís a l’hora de respondre-les. Vam poder escoltar algunes mentides, com ara que des que 
són al govern l’Aula de música només té un dèficit de 2.000 euros quan en altres èpoques estava al voltant dels 
50.000 euros. A qui vol enganyar senyor Balliu, als seus votants o bé ens enganya a la resta de grups municipals 
quan fem reunions de treball? 

La PAH-Caldes ha fet 6 mesos. Durant aquest temps ha guiat de forma col·lectiva 
cap a la autodefensa famílies que han recuperat la seva dignitat i que ara es troben 
en situació de defensar-se dels abusos “legals” que bancs i notaris varen plasmar als 

documents de compra dels seus habitatges. A través de la PAH-Caldes, els afectats han aconseguit accedir a la 
justícia gratuïta i han presentat documents als bancs, amb els quals intenten cercar mitjançant la negociació la 
millor sortida a la seva particular situació (dació en pagament, condonació del deute, lloguer social, etc.) 
La sentència europea que va detectar clàusules abusives als contractes hipotecaris,  la ILP promoguda per les 
PAH, la pressió exercida al carrer... han despertat la sensibilitat a una bona part de la societat i professionals 
de la justícia que han aconseguit obrir un camí d’esperança per a moltes famílies. Agraïm la desinteressada 
col·laboració que ens presten cada dimarts els no afectats. Més a: http://elcalidoscopicaldenc.blogspot.com.es/

Transparència. Des del dia 9 d’abril, el Sr. Balliu és, a més d’Alcalde de Caldes, president del Con-
sell Comarcal de la Selva.  Amb aquest canvi els caldencs hi sortim perdent, ja que el nostre Alcalde 

haurà de treballar més per la comarca i encara menys pel nostre municipi. Qui hi surt guanyant, i molt, és única-
ment el propi Sr. Balliu. Pel càrrec de president del Consell Comarcal cobrarà gairebé 60.000 € bruts anuals per 
tenir-hi dedicació exclusiva. Com a Alcalde, tot i renunciar al sou, continuarà cobrant més de 16.000 € anuals 
en concepte d’indemnitzacions. Ens preguntem: Quantes hores dedicarà a cada càrrec? Deixarà de fer d’Al-
calde o incomplirà la dedicació exclusiva al Consell? Ens sentim doblement enganyats, com a caldencs i  com 
a selvatans. Creiem que és per situacions com aquesta que molt ciutadans deixen de creure en la política. Per 
això hem presentat una proposta perquè el nostre Ajuntament sigui més transparent. Més a www.picaldes.com.

 MONCHO INAUGURA ELS GLOPETS 
D’ESTIU
Moncho va inaugurar el dissabte 29 de juny els Glo-
pets d’estiu de Caldes de Malavella davant d’uns 150 
espectadors que es van aplegar als Jardins de les Ter-
mes romanes i que van gaudir dels boleros d’aquest 
experimentat cantant. Val a dir que els Glopets d’en-
guany compten amb el suport de la PGA Catalunya 
Resort i de la Diputació de Girona. A més, donada la 
vinculació de l’espai amb la fàbrica de San Narcís, el 
Grup Fontagua i Aigua de Ribes van oferir als assis-
tents una ampolla de la tònica Bö.
La variada oferta dels Glopets d’Estiu s’allarga du-
rant tot l’estiu i inclou també Pep Poblet & Nito Fi-
gueras (14 d’agost) i la Jove Orquestra de Cassà de 
la Selva (6 de setembre). Les actuacions pop aniran 
a càrrec d’El Chico con la espina en el costado i Tom 
Hagan (12 de juliol) i el trio format per Maria Rodés, 
Ramon Rodríguez i Martí Sales (26 de juliol). 
A part de les actuacions musicals, completen el ven-
tall d’activitats el Cinema al carrer, amb “Madagascar 
3. De marxa per Euro-
pa” (15 d’agost) i “Lo 
impossible”, contes 
musicals i una sortida 
del Club de lectura. 
Per a més informació, 
consulteu l’agenda 
d’aquest BIM i dels 
propers o del díptic 
dels Glopets d’Estiu.
Per últim, les visites 
teatralitzades, amb els 
Guies Ufissials, arriben 
a l’11 edició avalades 
per l’èxit de cada any, 
amb un espectacle 
adreçat tant a foranis 
com a caldencs. 

 INICI DE LES VISITES TEATRALITZADES
Les visites teatralitzades inicien una nova temporada 
amb l’”Antòniu”, la Remei i en “Fonsu”, els  “Guies 
Ufissials” de Caldes de Malavella. Sota el títol ““Un 
poble de llegenda”, ens guiaran un altre cop pels 

carrers del poble i explicant-nos fets per conèixer 
millor la nostra vila. Tot amanit amb les peripècies i 
imprevistos a què ens tenen acostumats. Les visites 
es faran els dissabtes 10, 17, 24 i 31 d’agost i 14 i 
21 de setembre a partir de les 10 de la nit, des de 
l’Oficina de Turisme. Per a més informació, consul-
teu l’agenda del BIM.

 PRIMER MERCAT DE CONTES
El diumenge 30 de juny passat va tenir lloc el primer 
Mercat de contes al Pati de Cal Ferrer de la Plaça, 
una activitat de dinamització de la Fira-mercat dels 
diumenges. L’activitat, organitzada per l’Associació 
La Factoria 2.0,  consistia en la narració de contes 
mitjançant una tècnica antiga anomenada Kamishibai 
que va passant làmines amb il·lustracions dins d’una 
caixa. Al llarg del matí es varen explicar dues vega-
des els dos contes programats i al final de l’activitat 
alguns dels nens assistents va animar-se a provar-ho. 
La pròxima edició del Mercat de Contes està pro-
gramada pel diumenge 28 de juliol. Us animem a as-
sistir-hi! (més informació a l’agenda).

 BONA FESTA MAJOR
L’Ajuntament ha elaborat un programa de Festa 
Major equilibrat amb el difícil objectiu de no exce-
dir-se del pressupost i de garantir alhora uns actes 
entretinguts i de qualitat. A l’agenda del BIM i en el 
programa que es repartirà properament en podreu 
consultar la programació. Com a novetat, aquest any 
podeu informar-vos sobre la Festa Major també per web: 
www.caldesdemalavella.cat/festamajor. 
Esperem que en gaudiu i que us ho passeu molt bé!

 ESTAT DE L’AIGUA
Les últimes analítiques de juny 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 Car-
bonell. 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.


