
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
MATINS: de dimarts a divendres, de 2/4 d’11 a 2
TARDES: de dilluns a divendres, de 4 a 9.
DISSABTES: de 10 a 2.
TEATRE – CINEMA MUNICIPAL Carrer Jacint Verdaguer
SERVEI DE RECAPTACIÓ 972472009. Casa Rosa.
Els dimarts, de 9 a 2. Fora d’aquest horari, és possible l’atenció de 
les següents maneres:

 Atenció presencial a l’oficina central del Passeig Sant Salvador, 
núm. 19, de Santa Coloma de Farners

 Atenció telefònica al telèfon 902 010 027
 Atenció telemàtica a la Carpeta Ciutadana (www.selvacarpeta.cat)

Per qualsevol dubte o informació, podeu trucar també a 
l’Ajuntament de Caldes (972 47 00 05).
ESPAI JOVE CA LA ROMANA 972 48 02 66
 Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n 
calaromana@caldesdemalavella.cat 
OFICINA DE TURISME 972 48 01 03 C. Vall·llobera, s/n  
turisme@caldesdemalavella.cat. 
Horaris: De dilluns a diumenge, de 10 a 2. El dissabte, també de 3 a 6. 

SERVEI D’AIGÜES 972 20 20 78
CORREUS 972 47 14 20. C. Sta. Maria, 11. 
FARMÀCIA Per a més informació: www.cofgi.cat
• CASANOVAS (C. Vall·llobera, 17; tel 972470096) Laborables: 
d’1/4 de 10 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9. Dissabtes: de 2/4 de 10 
a 2/4 de 2 i de 5 a 8 (a la tarda, un cop cada tres setmanes)
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 16 de juny al 15 de setembre:
MATINS: De dimarts a dissabte de 10 a 1.
TARDES: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 5 a 8.
Horaris del 16 de setembre al 15 de juny:
MATINS: De dimarts a dissabte, de 10 a 1.
TARDES: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 3 a 6.
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 d’octubre al 15 de novembre

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 
diumenge de mes.
- Parada caldenca: Cada diumenge. Espai 
que permetrà a caldencs i caldenques vendre 
manualitats, 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).

VISITES TURÍSTIQUES GUIADES 
Tots els diumenges, a les 11 del matí. Cal fer una 
inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. 
Preu: 3 € per persona. 

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
De l’1 de setembre al 31 d’octubre:
- Conservació de cementiri (anual 2013)
- Guals (anual 2013)
- Ocupació subsòl (anual 2013)
- Recollida d’escombraries (2n semestre 2013)
- Mercat setmanal (2n semestre 2013)
- Clavegueram (3r trimestre 2013) 

CURSOS D’ART PER A NENS I 
ADULTS

ART I CREATIVITAT PER A NENS – I
De 4 a 7 anys: L’art com a llenguatge 
d’expressió personal i com una part 
essencial del procés educatiu. 
Dilluns, de 5 a 2/4 de 7, als baixos de l’antic 
Ajuntament. Preu: 22€ mensuals. Mínim de 8 
alumnes.

ART I CREATIVITAT PER A NENS – II
De 8 a 11 anys: Aprendre a partir del 
descobriment i la invenció. 
Dimecres, de 5 a 7, als baixos de l’antic 
Ajuntament. Preu: 27 € mensuals. Mínim de 
8 alumnes.

DIBUIX i PINTURA 
Adults: L’objectiu és facilitar tots 
els coneixements tècnics i pràctics 
necessaris per a la creació d’un dibuix 
o una pintura.

Dimarts i dijous, de 7 a 9 de la nit, a la sala gran 
del Local del veïnat de Can Solà Gros. Preu: 
40€ mensuals. Mínim de 8 alumnes.

PRESENTACIÓ DELS CURSOS
El diumenge 13 d’octubre a partir de les 10 
del matí  a la Fira - mercat de  diumenge al 
pati de Cal Ferrer de la Plaça (plaça de l’Antic 
Ajuntament).

Amb aquests cursos l’Ajuntament vol començar 
a impulsar una escola municipal d’art a Caldes 
de Malavella amb la idea d’anar-ne ampliant 
l’oferta de cursos i activitats. Estem oberts a 
les vostres demandes i suggeriments.

Per a més informació i inscripcions, consulteu 
els programes a part o truqueu a l’Oficina de 
Turisme

Ho organitza l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella. Ho coordina, l’Associació Cromàtic.

PREPAREU-VOS PER LA 10a FIRA
D’OPORTUNITATS! 
El 17 de novembre se celebrarà la 10 Fira 
d’oportunitats, un esdeveniment que 
edició rere edició ha anat agafant volada fins a 
convertir-se en tot un acte social. Consisteix en 
un mercat solidari i anticrisi on podreu 
vendre, comprar o intercanviar tot tipus de 
productes de segona mà. La Fira es farà al 
davant de l’Ajuntament, al carrer Vall·llobera, a la 
plaça Cruïlles i a la Placeta de la Casa Rosa, de 
10 a 2 del migdia. El preu de la participació és 
en forma d’algun producte de primera necessitat 
que s’haurà de dipositar obligatòriament a la 
parada de Càritas el mateix dia de la Fira. Animem 
a caldencs i a visitants a col·laborar amb la 
causa dins de les seves possibilitats!
Per a inscriure-us-hi, ompliu una instància que 
podeu trobar a l’Oficina de Turisme o bé a 
promocioeconomica@caldesdemalavella.cat
Teniu com a termini el divendres, 15 de 
novembre, a les 2.
Per a més informació, adreceu-vos a l’Oficina 
de Turisme, contacteu amb promocioeconomica@
caldesdemalavella.cat o al telèfon  972 48 01 03.

CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior masculí, a 1/4 de 8: CE Caldes – Montessori P
Sots-21 masculí, a 2/4 de 6: CE Caldes – At Silenc

UNIÓ ESPORTIVA AIGÜES BONES
A les 6, a Can Bernadí: UE Aigües Bones - Veterans 
de Mont-ras

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

DINAMITZACIÓ DE LA FIRA-MERCAT: 
PASSEJADES AMB PONIS
D’11 a 2, a la pineda del Parc de la Sardana. 
Preu per passejada: 2€. Organitzada pel Centre 
Eqüestre Malavella.

ESPORTS
CLUB ESPORTIU CALDES
Júnior femení, a les 12: CE Caldes – FD Cassanenc

DIVENDRES, 8 DE NOVEMBRE
XERRADA: REBAIXEM LES FACTURES 
ENERGÈTIQUES
A 2/4 de 8, al Casino Municipal. Xerrada a càrrec 
d’Elisabeth del Valle, ambientòloga d’EdV 
Projectes Ambientals, en el marc del compromís 
assumit pel municipi en el Pacte d’Alcaldes, com 
a acció formativa i de sensibilització inclosa en el 
Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible. Aprendreu 
a interpretar els rebuts domèstics de l’electricitat 
i el gas. S’hi explicaran mesures d’estalvi concretes 
i reals i s’informarà sobre el mercat energètic 
actual. Us convidem a què porteu les vostres 
factures!

CLUB DE LECTURA
Llegirem el poemari “La tempesta” i conversem 
amb el seu autor: Albert Roig. A 2/4 de 8 del 
vespre, a la Biblioteca. Organitzat per la biblioteca 

Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia.

CASTANYADA I BALL
Organitzada per l’Associació de gent de la 3a edat 
“Casa Rosa”.

DISSABTE, 9 DE NOVEMBRE
EXCURSIÓ DE LA CASA ROSA A 
BARCELONA
Sortida a Barcelona amb el bus turístic. 
Per a més informació, consulteu-ne els programes 
a part. Organitzada per l’Associació de gent de la 
3a edat “Casa Rosa”.

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Pre-minibàsquet femení, a 3/4 d’11: EEM Caldes - 
GEiEG Blanc

CLUB ESPORTIU CALDES
Infantil femení, a les 9: CE Caldes – Infantil femení 

DIUMENGE, 10 DE NOVEMBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina 
de Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a 
l’exposició del jaciment del Camp dels Ninots. 

ESPORTS
CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior femení, a 2/4 d’11: CE Caldes – CB 
Hostalric
Júnior femení, a les 12: CE Caldes - CB Sant Feliu

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Tercera catalana, a 2/4 de 12: UE Caldes – AE Sant 
Gregori

DINAMITZACIÓ DE LA FIRA-MERCAT: 
PASSEJADES AMB PONIS
D’11 a 2, a la pineda del Parc de la Sardana. 
Preu per passejada: 2€. Organitzada pel Centre 
Eqüestre Malavella.

DISSABTE, 19 D’OCTUBRE
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Mini bàsquet femení, a 2/4 d’1: EEM Caldes – AE 
Fornells
Pre-minibàsquet femení, a 2/4 d’1: EEM Caldes - 
AE Fornells

CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior masculí, a 2/4 de 6: CE Caldes – Bencriada
Sots-21 masculí, a les 4: CE Caldes – Vilablereix
Infantil femení, a 3/4 d’11: CE Caldes Uni Girona

UNIÓ ESPORTIVA AIGÜES BONES
A les 6, a Can Bernadí: UE Aigües Bones - Veterans 
Hostalric

DIUMENGE, 20 D’OCTUBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina 
de Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a 
l’exposició del jaciment del Camp dels Ninots. 

13a TROBADA DE CANT CORAL DE 
CALDES DE MALAVELLA
A les 6 de la tarda, a l’Església parroquial. Hi 
actuaran la Coral Cantaires de Caldes, el 
Cor Maragall de Girona i la Coral Cants al 
Vent de Sabadell. S’acabarà amb les tres corals 
cantant conjuntament tres temes. Organitzada per 
la Coral Cantaires de Caldes i l’Ajuntament. Amb la 
col·laboració de la Parròquia de Caldes. 

DIMECRES, 23 D’OCTUBRE
CLASSE  DE DEFENSA PERSONAL
Al gimnàs de l’Escola Sant Esteve, de 2/4 de 9 a 2/4 
d’11. Classe  de demostració totalment 
gratuïta. Cal portar roba còmoda i calçat 
esportiu. 
Descobreix una nova manera de practicar 
defensa personal. Diverteix-te mentre aprens 
a moure el cos de la manera més efectiva per 

repel·lir qualsevol atac i afrontar situacions de 
perill amb èxit. A més a més, milloraràs el teu 
estat físic i psíquic i guanyaràs coordinació i 
elasticitat. Vine a la classe de prova i comprova-
ho! Si t’agrada, farem un curs a partir 
de novembre.
Classe impartida per Gerard Ros Cruz, 
especialista en arts marcials antigues japoneses 
(Kobudo). Format a través de la practica amb els 
millors mestres de l’Estat espanyol, França i Japó i 
amb experiència en la protecció de personalitats 
com a escorta privat.
Ho organitza la Xarxa de Dones de Caldes de 
Malavella i hi col·labora l’Ajuntament de Caldes 
de Malavella

DISSABTE, 26 D’OCTUBRE
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Minibàsquet masculí, a 2/4 d’1: EEM Caldes - Bisbal 
bàsquet
Minibàsquet femení, a 3/4 d’1: EEM Caldes - Salle 
Palamós

CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior femení, a 2/4 d’11: CE Caldes – BC Torroella

DIUMENGE, 27 D’OCTUBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina 
de Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a 
l’exposició del jaciment del Camp dels Ninots. 

ESPORTS
CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior femení, a 2/4 d’11: CE Caldes – BC Torroella

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Tercera catalana, a 2/4 de 12: UE Caldes – CF Les Planes

DISSABTE, 2 DE NOVEMBRE
ESPORTS

NOVA EDICIÓ DE LA MOSTRA DE
TEATRE AMATEUR MEMORIAL 
EMILI BOTA
Com l’any passat, la Mostra de Teatre 
Amateur Memorial Emili Bota es porta 
a terme al llarg del novembre per donar 
cabuda a diferents grups de teatre d’aficionats 
del poble i de fora que tenen interès en donar 
a conèixer les seves obres assajades amb tant 
d’esforç  i dedicació i que costa a vegades molt 
de portar-les a l’escenari. Per això donem 
continuïtat a la mostra que porta el nom de 
l’Emili Bota, que fou fins a la seva mort el gran 
promotor del teatre caldenc  i del grup local 
Traspunt. En diferents caps de setmana del  
novembre hi actuaran el Grup Traspunt, que 
representarà novament “El millor dependent 
del món” i s’està en contacte per concretar 
les actuacions dels grups Teiatru de la 
Jonquera i Afac de Palamós. Igualment, s’ha 
concretat l’estrena del monòleg “Còmplices”, 
d’Isabel Clara Simó, que aniria a càrrec del 
caldenc, antic component del grup Traspunt, 
Joan Enric Carreras.



Acció de govern i notícies de Caldes

Els plens

 ADJUDICADA L’ÚLTIMA FASE DE LES 
TERMES ROMANES
El Ple municipal va aprovar destinar 80.000 € 
provinents d’exercicis anteriors a l’última intervenció 
a les Termes Romanes per fer-les visitables. L’actuació 
consistirà en feines de fusteria i d’il·luminació, està 
pendent de licitació i s’iniciarà aquest any. Prèviament 
a aquestes feines, aquests dies s’estan realitzant a 
les mateixes Termes Romanes tasques de serralleria 
que permetran instal·lar-hi passeres metàl·liques. 
D’aquesta manera es podrà entrar i passejar pel 
recinte sense trepitjar i malmetre l’edifici romà. Les 
obres van a càrrec de l’empresa Voracy SL i s’han 
adjudicat per 58.918,39€.

 ES DESTINEN 20.777 € A L’ASFALTAT 
DE CAN CARBONELL
El Ple també va donar llum verd perquè l’Ajuntament 
inverteixi 20.777 € a apedaçar diversos trams de 
carrers de la segona fase de Can Carbonell. Aquests 
diners, que vénen de diners sobrants d’anys anteriors, 
s’afegeixen als 73.000 € pressupostats aquest any per 
a l’asfaltatge d’altres carrers del municipi (Girona, 
Rossinyol i Joan Maragall).

 RENTAT DE CARA A LA RAMBLA 
RECOLONS
L’Ajuntament ha rentat la cara a la rambla Recolons. 
Per potenciar aquesta zona, l’Ajuntament hi ha 
instal·lat bancs nous, papereres i ha recobert 
l’espai central amb sauló. El consistori hi afegirà 
properament un tipus de grava més fina perquè el sòl 
quedi més compactat i es faciliti d’aquesta manera el 
pas de cotxets i cadires de rodes. El resultat final és 
una rambla de més bon passejar, més bonica i amb un 
mobiliari uniformitzat al llarg de tot el passeig (abans 
hi havia diferents tipus d’elements). Els bancs són 
cessió de Vichy Catalan gràcies a un conveni signat 
amb l’Ajuntament l’agost passat.

 SENYALITZACIÓ A AIGÜES BONES
A inicis d’octubre ha començat la senyalització viària 
del veïnat d’Aigües Bones. L’empresa adjudicatària és 
Bor Señalizaciones y complementos, que realitzarà 
l’obra per 23.711,12€, IVA inclòs. Les actuacions 
consisteixen en ordenar la circulació i els aparcaments 
al veïnat d’Aigües Bones, tant amb rètols com en 
pintades a l’asfalt.

 NOU MARCADOR ELECTRÒNIC AL 
POLIVALENT
A inicis d’octubre s’ha instal·lat un marcador 
electrònic en el pavelló del polivalent que permetrà 
seguir els resultats i els temps dels partits que s’hi 
juguin. Aquesta era una incorporació esperada per les 
entitats esportives que fan ús de la instal·lació.

 FIRA DE L’AIGUA
La 9a Fira de l’Aigua ha estat un formiguer de gent 
que ha recorregut els carrers de Caldes de Malavella 
seguint els diverses activitats que s’hi han organitzat. 
Enguany, dos actes destacats han estat la Trobada 
Gegantera de la Comarca de la Selva del dissabte i la 
trobada castellera del diumenge. Les dues activitats 
s’han unit a una programació que ha servit per donar 
valor a un dels béns preuats del nostre municipi, 
l’aigua, i per potenciar el sector turístic, comercial i 
de serveis del nostre municipi. En el proper Aquae en 
farem un repàs però per ara volem donar les gràcies a 
tots els voluntaris, a les entitats, comerços  i empreses 
que han posat el seu granet per fer una Fira de l’Aigua 
interessant, diversa, dinàmica i participativa.

 LA FIRA DE L’AIGUA ARRIBA A 
L’INSTITUT I A LES ESCOLES
L’alumnat de l’institut i de les escoles també han 
viscut la Fira de l’Aigua d’una manera pròpia. Les 
regidories de Medi ambient, Ensenyament i Turisme 
han fet arribar als centres educatius tres pel·lícules 
relacionades amb l’aigua i l’ecologia (“One water”, 
“Amazonia” i “Ever Green”) per fer partícips els 
centres de la Fira i ajudar a prendre consciència de la 
importància de l’aigua. Pensem que aquesta activitat 
ajuda que els alumnes sentin la Fira més seva i perquè 
s’hi involucrin més.

 GLOPETS D’ESTIU
El cicle d’activitats d’estiu programat per l’Ajuntament 
ha tingut com cada any una bona acceptació. Han 
passat pel Glopets músics com Moncho, Pep Poblet 
i Nitu Figueras i la Jove orquestra de Cassà. En 
l’àmbit de la música independent, es van programar 
els concerts, d’una banda, del Chico con la espina 
en el costado i de Tom Hagan i,  de l’altra, de Maria 
Rodés, Ramon Rodríquez i Martí Sales. L’oferta es 
va completar amb dues projeccions de cinema al 
carrer i amb dos contes per a infants. Tot un seguit 
d’activitats per gaudir de les nits d’estiu.

 AUGMENT DE PÚBLIC EN LES VISITES 
TEATRALITZADES I GUIADES
Les visites teatralitzades, amb la interpretació 
dels “Guies Ufissials”, han tancat la temporada 
d’estiu amb un augment de públic a les sessions 
ofertes els dissabtes d’agost i dos de setembre. 
Ha passat el mateix amb les visites guiades que es 
fan els diumenges a les 11, a càrrec del  Centre de 
Recerques Arqueològiques de Caldes de Malavella.

 INICI DE L’ESCOLA ESPORTIVA 
MUNICIPAL I DEL SERVEI 
D’ACTIVITAT FÍSICA MUNICIPAL
Ha arrancat ja el nou curs de l’Escola Esportiva 
Municipal (EEM) i del Servei d’Activitats Física 
Municipal (SAFM). L’EEM enguany manté l’oferta del 
curs passat que es va tancar amb més de 120 nens/
es des de P3 a 6è de primària i però cal destacar que 
ha crescut la demanda i s’hi han inscrit 128 nens/es.
Per la seva banda, el SAFM presenta com a novetat 
nous horaris i noves activitats com Zumba i Body 
balance.

 BONA ACOLLIDA DEL CICLE 
ELABORA’T
El cicle de cursos per a la recerca de feina Elabora’t 
ha començat el segon semestre amb una bona 
acceptació ja que s’han completat fins a un 80% 
de les places ofertades. Els cursos proposats per la 
segona meitat de l’any són el d’anglès - atenció al 
públic, el de manipulador d’aliments, el de Joomla 
inicial i el d’informàtica - nivell avançat. 

 COMPLET EN EL CURS DE 
FORMACIÓ A CUIDADORS DE 
PERSONES DEPENDENTS
El curs de formació a cuidadors no professionals 
de persones en situació de dependència s’ha tancat 
amb la participació de 26 persones. Constava de 
25 hores repartides entre el setembre i l’octubre 
i donava informació i recursos a les persones que 
tenen cura de persones en situació de dependència 
de 65 anys o més. El curs ha estat organitzat per la 
Creu Roja amb el suport de l’Ajuntament de Caldes 
de Malavella.

 NOVES PARADES AL MERCAT 
SETMANAL DELS DIMARTS
El 3 de setembre passat es varen incorporar a plaça 5 
noves parades al mercat setmanal dels dimarts amb 
l’objectiu de donar diversitat de productes i cobrir 
les places vacants existents. Els nous productes són: 
roba home/dona, complements de moda, rostisseria 
i menjars precuinats, altres productes alimentaris, 
articles de la llar i xurreria.

 CELEBRACIÓ DE LES JORNADES DE 
PATRIMONI
L’Ajuntament va organitzar el 29 de setembre passat 
una visita guiada que s’emmarca dins de les Jornades 
europees de patrimoni. L’activitat va consistir en una 
visita turística guiada especial i gratuïta pel nostre 
municipi. El recorregut i les explicacions van anar 
càrrec del Centre de Recerques Arqueològiques 
de Caldes de Malavella que cada diumenge a les 
11 també s’encarrega de fer les visites guiades. La 
celebració de les Jornades de patrimoni va comptar 
amb el suport de l’Associació de Municipis de 
Catalunya.

 PEDALADA PER LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE
El 29 de setembre prop d’una seixantena de ciclistes 
van pedalar contra el canvi climàtic a Caldes, en un 
recorregut que els va dur des de la Pl. de la Selva 
fins a Franciac, passant per Can Solà Gros. Tenint en 
compte el número de participants i els quilòmetres 
recorreguts (15 km), es calcula que si s’haguessin 
realitzat els mateixos desplaçaments triant el cotxe 
com a mitjà de transport s’haurien emès 153 kg de 
diòxid de Carboni (CO2) a l’atmosfera.
Aquesta activitat s’ha englobat en la Setmana de 
la Mobilitat Sostenible i Segura que s’ha celebrat a 
Catalunya del 22 al 29 de setembre. Sota el lema 
“Aire net - Fes el pas!”, la Setmana proposa la 
cerca de noves formes de mobilitat, allunyar-nos 
del domini absolut del cotxe particular, cap a un 
transport més sostenible, segur i saludable.

 ESCOLA DE PARES I MARES
El 14 d’octubre comença l’Escola de pares i mares, 
un espai per parlar, escoltar, compartir, aprendre 
i resoldre dubtes, inquietuds i èxits al voltant de 

Els partits opinen

Un fins sempre al doctor Sàbat i el nostre condol a la família. Que descansi en pau. El govern vol treu-
re més de sis mil milions del Fons de reserva. Pretén reformar les pensions, la qual cosa representaria 
una pèrdua del poder adquisitiu. Tenint en compte que més de quatre milions de jubilats estan en el 

llindar de la pobresa (amb nòmines de 500 euros) aquesta reducció els empobrirà més. Si hi sumem que el 20% 
de les llars es manté gràcies als ingressos dels avis, la reforma colpeja directament la societat.
I els sindicats i partits, què hi faran? Uns, no mossegar la mà que els dóna de menjar. Uns altres, entretenir-se 
amb plantejaments polítics enlloc de dedicar els esforços a temes socials. Sense oposició, ho posem fàcil a qui 
governa. Sortirem al carrer quan se’ns convoqui però no hi haurà continuïtat. Amb la nostra apatia no respec-
tem els  grans que varen donar la vida per una societat millor. 

L’últim Ple va aprovar per unanimitat una moció de tots els partits polítics municipals que demana 
al Departament d’Ensenyament que comenci les obres de l’Escola Benaula abans del setembre de 
2014 i li exigeix els costos de lloguer dels terrenys on hi ha els barracons.  Efectivament, Caldes 
pateix de dues maneres els incompliments d’Ensenyament: per una banda, el fet de no tenir un 

edifici d’obra és un perjudici per als alumnes i professorat. Per l’altra banda, representa que el consistori ha de 
pagar 70.000 € anuals pel lloguer dels terrenys. Per això creiem que és Ensenyament qui ha d’assumir aquest 
costos. L’aprovació de la moció és important perquè escenifica la unitat dels partits per demanar l’escola com 
més aviat millor. Esperem continuar junts en les exigències a Ensenyament. L’aprovació del text coincideix amb 
un nou comunicat d’Ensenyament que estableix l’inici de les obres de l’escola pel segon trimestre de l’any 2014 
i que l’edifici podria estar llest pel curs 2015-16.

En primer lloc volem transmetre el nostre condol a una companya del consistori, l’Anna Sàbat, per la 
recent pèrdua del seu pare. Dit això, us comuniquem que en l’últim Ple hem donat el nostre suport 
a CIU per tal que pugui fer una ampliació de crèdit per acabar l’asfaltatge d’alguns carrers i donar 
per finalitzada l’obra de les Termes Romanes. Dir-vos també que hem aprovat per unanimitat una 

proposta conjunta per poder fer front al Departament d’Ensenyament davant tota la problemàtica que genera 
la no construcció de l’Escola La Benaula. Respecte el debat, volem manifestar el de sempre: sent fidels al nostre 
programa electoral i als nostres votants, tal i com vaig dir. I és que nosaltres prioritzem per sobre dels colors, 
la política municipal i continuarem donant suport a totes les propostes que siguin beneficioses per la nostra 
vila, vinguin del partit que vinguin. Aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos una bona Fira de l’Aigua i esperem 
que sigui exitosa.

En el darrer ple es va aprovar, per unanimitat de tots els grups, un manifest en relació a 
la situació de les infraestructures educatives de Caldes de Malavella. És un escrit dirigit al 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya on s’exigeix que es compleixin els 

terminis anunciats per a la construcció de l’Escola Benaula i on es manifesta la voluntat de tot el consistori 
de no assumir més el cost del lloguer del terreny que ocupen actualment els barracons. És important aquest 
acord per haver estat unànime, tot i que no ens podem quedar aquí. La opinió d’ERC és que cal ser 
ferms sempre amb voluntat de diàleg. Amb tot el respecte cap a les parts implicades, des d’ERC 
no som partidaris d’assumir més un cost econòmic per un incompliment del Departa-
ment d’Educació. Cal continuar treballant des de l’Ajuntament i la Comissió creada per vetllar per 
tot aquest procés, per aconseguir unes infraestructures educatives de qualitat pel nostre municipi.

De nou un Ple amb pocs continguts i amb només tres punts per aprovar. Un d’ells es 
tracta de la resolució dictamen forçada pels grups de l’oposició, sobre la demora de 

la construcció de l’Escola Benaula. Es pretén que s’acceleri la construcció del centre escolar i, al mateix temps, 
ja que l’Ajuntament no és responsable de la demora, exigim a Ensenyament que assumeixi la despesa que ha 
generat al municipi pel lloguer dels terrenys on avui estan situat els barracons, concretament des d’agost de 
l’any 2011.
Un altre dels temes era la modificació de crèdit a la qual nosaltres hem donat suport. Ho hem fet per tal que 
finalment s’acabin les obres de restauració de les Termes Romanes i que en puguin gaudir els caldencs i visi-
tants, encara que seguim sense donar una imatge tangible del que va ser Caldes a l’època romana i ho seguim 
deixant a la imaginació del visitant. Segueix-nos a elcalidoscopicaldenc.blogspot.com.

El primer debat de Caldes FM d’aquesta legislatura (ja era hora!) va demostrar una vegada més la 
incapacitat de l’equip de govern. Us convidem a escoltar-lo al web de Caldes FM. Deixant de banda 
que un dels socis de govern no va obrir boca, el balanç que va fer l’alcalde d’aquests dos anys de 

legislatura es va limitar a enumerar la poca activitat corrent del dia a dia. No hi ha projecte de poble. Va quedar 
clara l’actitud constructiva de la PIC, aportant idees i solucions a les diverses qüestions plantejades i explicant 
que la situació econòmica no pot servir d’excusa. 
Alguns exemples són la creació de comissions per parlar dels equipaments escolars, Sant Maurici i l’Aula de 
Música o les alternatives a les apujades de taxes i impostos. Intentem suplir, en la mesura del possible, la inac-
tivitat del govern, agreujada per la dedicació “exclusiva” del nostre alcalde al Consell comarcal. Més, a www.
picaldes.com i al butlletí de tardor.

l’educació d’infants i adolescents. Aquesta és una 
activitat gratuïta adreçada a pares i mares amb 
fills i filles de fins a 18 anys. Les trobades es fan 
cada quinze dies, de 2/4 de 6 a 7, a l’Escola Sant 
Esteve i us hi podeu apuntar en qualsevol moment 
del curs escolar. La iniciativa està organitzada per 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella amb el suport 
de la Diputació de Girona. 

 CRIDA Al CIVISME I AL BON 
CRITERI EN LES ESCOMBRARIES
Des de l’Ajuntament agraïm els esforços que 
feu per seleccionar els residus que genereu a la 
vostra llar i us animem a continuar fent-ho. Us 
recordem que els contenidors grans que hi ha a les 
urbanitzacions són només per abocar-hi les restes 
vegetals ja que de vegades se’n fa un ús indegut. Per 
altra banda, us emplacem a portar a la Deixalleria 
municipal els residus que no es poden llençar a cap 
dels contenidors.

 OBERT EL REIVINDICAT NOU 
ACCÉS A TOURIST CLUB
El 27 de setembre el Ministeri de Foment va obrir el 
nou accés al veïnat del Tourist Club des de l’N-II. El 
vial s’agafa a la dreta pocs metres després de deixar 
l’N-II i enfilar cap a Caldes. El vial ressegueix en 
paral·lel l’N-II fins arribar al Tourist Club. Aquesta 
carretera ha estat llargament reivindicada pels 
veïns del veïnat i per l’Ajuntament ja que l’accés i la 
sortida provisional de cotxes mentre les obres de 
l’autovia han estat aturades suposaven un perill per 
als conductors.

 FESTES DE SANT MAURICI, 
FRANCIAC I SANT GRAU
Amb el final d’estiu i l’arribada de la tardor han 
arribat també les festes de Franciac (del 13 al 15 de 
setembre), de Sant Maurici (22 de setembre) i de 
Sant Grau (3 d’octubre). En les primeres, el teatre i 

la Nit Jove de dimarts va donar pas al festival infantil  
i al ball de dissabte. Per tancar els actes, el diumenge 
es va fer una exposició d’ikebana, la missa i sardanes. 
L’Aplec de Sant Maurici va consistir en la caminada, 
en la missa, el ball de sardanes, el dinar i amb el ball 
de l’Hereu Riera, amb més de 20 joves participants. 
Per últim, la Festa de Sant Grau va consistir en el 
rés del rosari i en un ball de sardanes.

 UN SEGON PREMI DE 
L’EUROMILLONES RECAU A CALDES
El sorteig del divendres 27 de setembre de la rifa 
Euromillones va fer caure un segon premi íntegre 
a Caldes de Malavella. La butlleta va repartir 
375.547,56 € i es va vendre a la llibreria Solés. 
La propietària de l’establiment, Betlem Solés, 
desconeixia la identitat de l’afortunat, tot i que 
sospita que el premi pugui haver anat a França.La 
butlleta premiada tenia els números 11, 15, 38, 41, 
43 i una estrella: el 2 o el 6.

 ESTAT DE L’AIGUA
Les últimes analítiques indiquen que l’aigua és apta 
per al consum de boca al nucli i a tots els veïnats 
(Llac del Cigne, Can Solà Gros I i II, Aigües Bones i 
Can Carbonell i Tourist Club).

 El Ple municipal ha aprovat per unanimi-
tat destinar 100.777 € a les Termes Romanes i a 
l’asfaltatge de carrers. El finançament prové dels 
diners sobrants de què disposa l’Ajuntament pro-
vinents d’exercicis anteriors. Concretant les xifres, 
s’invertiran 80.000€ per fer l’última intervenció a 
les Termes Romanes que permetrà que siguin visi-
tables. Per una altra banda, es destinaran 20.777€ a 
l’asfaltatge de carrers de la segona fase del veïnat 
de Can Carbonell. Aquesta última quantitat és un 
suplement als 73.000€ que ja es contemplava en el 
pressupost de 2013 per a l’asfaltatge de diversos 
carrers del municipi. 

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat triar 
com a dies festius locals de l’any 2014 el dilluns 4 

agost (Festa Major) i el dilluns 22 de setembre (Sant 
Maurici).

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat una 
moció redactada per tots els partits polítics mu-
nicipals sobre l’endarreriment de la construcció 
de l’Escola Benaula. El text exigeix al Departament 
d’Ensenyament que compleixi el compromís de co-
mençar les obres de l’escola Benaula abans del se-
tembre de 2014. També li exigeix que assumeixi les 
despeses que l’Ajuntament ha tingut i tindrà entre  
l’agost  de 2011 i el setembre de 2015 en concepte 
del lloguer dels terrenys on hi ha provisionalment 
els barracons de l’escola. Per últim, es trametrà 
l’acord al Departament d’Educació de la Generali-
tat de Catalunya.
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