Del 15 de juliol al 15 d’agost

Per recordar
SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I
CADASTRAL
IBI Urbana / IBI Rústica / IAE / Clavegueram
(2n trimestre 2018): Juny – Juliol
SERVEI DE RECAPTACIÓ
Des del 5 de juny el servei de recaptació s’ha
traslladat a Cal Ferrer de la Plaça entrant pel
pati per oferir un millor servei.
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018
Vosaltres decidiu el futur de 80.000€. En
quines millores pel poble gastaries aquests
diners? El proper dimarts 17 de juliol no et
perdis la sessió informativa dels pressupostos. Més informació en programes a part.
PATI OBERT DE CALDES
Recorda que pots anar a jugar, fer tallers, esports o activitats al Pati de l’Escola Sant Esteve; els divendres, dissabtes i diumenges de
16’30h a 19’30h! Durant el mes d’agost, estarà
tancat, reprendrem l’activitat el dissabte 1 de
setembre. Organitza: Àrea de Joventut
HORARI ESTIU – ESPAI JOVE CA LA
ROMANA
Ca la Romana modifica els horaris per les
vacances d’estiu. Del 21 de juny al 14 de setembre, l’Espai Jove obrirà els matins de divendres de 10h a 13h i les tardes de dimecres
de 16h a 18h, per a atencions personalitzades
amb cita prèvia. La resta de dies l’espai estarà
tancat per a la realització dels projectes d’estiu de l’Àrea de Joventut. Podeu demanar cita
prèvia a calaromana@caldesdemalavella.cat
o al 972 48 02 66
HORARI ESTIU - SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
El Servei d’Orientació Laboral serà els dimecres del mes de juliol de 9’30h a 13’30h,
per l’atenció i entrevistes dels usuaris/es amb
cita prèvia. A partir de l’1 d’agost i fins el 31
d’agost, ambdós inclosos, el SOLC estarà tancat i només s’atendran assumptes urgents per
correu electrònic. Podeu demanar cita prèvia
o comunicar assumptes al 972 48 02 66 / 972
48 01 03 o solc@caldesdemalavella.cat
MERCAT DELS DIUMENGES
La Fira-mercat dels diumenges torna al seu
emplaçament habitual, a la Plaça de l’Ajuntament.

HORARI ESTIU ESPLAI LA CAIXA
Durant el mes d’agost l’Esplai romandrà tancat.
HORARI ESTIU BIBLIOTECA
A l’estiu l’horari de la biblioteca és de dilluns
a divendres de 15:30 h a 20:30 h.
VISITES TEATRALITZADES
A partir de l’1 d’agost es poden comprar les
entrades per a les Visites Teatralitzades a
l’Oficina de Turisme. L’entrada general val
10€ i l’entrada infantil (de 6 a 12 anys) val 5€.
Les visites són els dissabtes a les 22 h començant per l’11 d’agost fins el 22 de setembre.
PISCINA MUNICIPAL TEMPORADA
2018
La piscina municipal obre del 9 de juny al 31
d’agost. L’horari de la piscina és de dilluns a
divendres d’11 h a 20 h i els dissabtes, diumenges i festius de 10:30 h a 20 h . A la pàgina web de l’Ajuntament hi trobareu tota
la informació, també us podreu adreçar a la
mateixa piscina on us informaran i us faran
el carnet de soci o us renovaran l’antic.
TORNA EL MOSQUIT TIGRE
Recordeu que amb l’arribada de la calor comença l’activitat d’aquest insecte tan molest i que és important que a casa eviteu les
condicions que li són favorables: elimineu
els objectes que puguin acumular aigua o
buideu-los sovint (plats, gots, galledes, etc.)
Per a més informació podeu trucar al tel. 972
451 231 (Servei de Control de Mosquits) o a
www.mosquittigregirona.cat
NETEJA DE PARCEL·LES
Els propietaris de parcel·les estan obligats a
mantenir-les netes, tal com diu la legislació
de prevenció d’incendis: lliures de vegetació
seca i amb matolls i arbres aclarits, especialment durant l’estiu L’incompliment de les
obligacions pot comportar l’obertura d’expedients d’ordre d’execució, amb les corresponents sancions econòmiques.
EXPOSICIÓ CONCURS DE PINTURA
RÀPIDA
Del 29 de juliol al 12 d’agost al Casino Municipal es podrà veure l’Exposició dels participants del 17é concurs de Pintura Ràpida.
Horari: totes les tardes de 18 h a 21 h i 4, 5 i 6
d’agost també al matí de 12 h a 14 h. Organitza Ajuntament de Caldes de Malavella.

L’agenda
Diumenge, 15 de juliol
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
Visites. Visita turística
guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa
Ball amb Xavi Ros
Dimarts, 17 de juliol
Mercats. Mercat Municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Punt informatiu sobre el mosquit tigre
Pressupostos participatius
20 h · Casino
Xerrada informativa sobre què
són els pressupostos participatius
i com es duran a terme a Caldes
de Malavella

Dimarts, 24 de juliol
Mercats. Mercat Municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Dijous, 26 de juliol
Entitats. Esplai Gent Gran
17 h · Esplai
Cloenda del curs amb l’actuació
de la Coral de l’Esplai i una
demostració de Ball en línia.
També es donaran els premis del
I Campionat de Rummikub de
l’Esplai.
Divendres, 27 de juliol
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa
Ball berenar amb Gemma i Lluís
Glopets d’estiu. Biblioteca
22:30 h · Biblioteca
Francesc Ferrer
i
Guàrdia
Concert a la fresca
de Núria Graham
Entrada gratuïta

Diumenge, 12 d’agost
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
Visites. Visita turística
guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa
Ball amb Xus Marcos
Dimarts, 14 d’agost
Mercats.
Mercat Municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Festa Major

DISSABTE, 28 DE JULIOL
8:00h (durant tot el dia). Terrassa
del Casino.
XVII CONCURS DE PINTURA RÀPIDA. Organitza: AjunDijous, 19 de juliol
tament de Caldes de Malavella.
Entitats. Consell de dones
Veredicte a les 19:00 h. Orga19 h • Casino Municipal
nitza Ajuntament de Caldes de
Taller per un
Malavella.
#caldeslliuredesexisme
Diumenge, 29 de juliol
9:00h. Zona firal.
Mercats. Fira – mercat
Esmorzar de caçadors a la
Dissabte, 21 de juliol
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
zona firal (només socis). OrgaLes Festes del Llac
Visites. Visita turística
nitza Societat de Caçadors Sant
Pista poliesportiva del Llac del
guiada
Esteve.
Cigne
11 h · Oficina de turisme · 3€
De 9:30h. a 12:00 h. II CON10:30 a 13:30 h · Futbol infantil
Entitats. Colla gegantera
CURS DE PINTURA A
17 a 20:30 h · Torneig de futbol
10:30 h · Sant Feliu de Guíxols
L’ASFALT
18 a 21 h · Activitats infantils
Bateig de gegants
C. J. Verdaguer, per a nens i
21:30 h · Sopar popular i ball
Entitats. Casa Rosa
nenes de 3 a 16 anys.
fins a les tantes amb Dj Roger B 17:30 h · Casa Rosa
Veredicte a les 12:00 h.
Preu: 10 €, menú infantil 6 €
Ball amb Parrilla
17:00h. CERCAVILETA DE
Sol·licita el teu tiquet al 617 59
GEGANTONS
11 93
Dimarts, 31 de juliol
Sortida de la pl. Cruïlles i arribaEntitats. Societat gastroMercats. Mercat Municipal da a la terrassa del Casino muninòmica
8 a 13 h · Plaça de la Selva
cipal. Organitza Colla Gegantera.
Plaça Ajuntament
19:00h. ACTUACIÓ – EXHIDiumenge, 5 d’agost
16 h • Trobada motera
BICIÓ DE CASTELLS
18 h • Sortida i ruta
Mercats. Fira – mercat
Plaça de la Selva. Organitza Cas10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
19 h • Arribada, sopar i ball
tellers de les Gavarres.
Visites. Visita turística
amb The Bazaga’s
Organitza Tèrmic i Societat Gas- guiada
DIUMENGE, 29 DE JULIOL
tronòmica de Caldes de Malavella 11 h · Oficina de turisme · 3€
8:00h. XXVI MARXA POConcert. Policia Local
PULAR A SANT MAURICI
Dimarts, 7 d’agost
20 h · Teatre municipal
(8:30h. sortida). Organitza Club
Concert solidari de Miquel Abras Mercats. Mercat Municipal Excursionista de Caldes.
8 a 13 h · Plaça de la Selva
per la campanya #pelsvalents
El preu/donatiu són 8€ i es poden Entitats. Casa Rosa
DIJOUS, 2 D’AGOST
17:30 h · Casa Rosa
comprar a comissaria
A partir de les 20 h obertura
Ball vermut amb Jordi Bofill
de les atraccions ubicades a la
Diumenge. 22 de juliol
zona firal. Aquest any oferta 2x1.
Dissabte, 11 d’agost
Mercats. Fira – mercat
21:30h. Envelat
Entitats. Colla gegantera
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
GRAN SOPAR POPULAR
17:30 h · Malgrat de Mar
Visites. Visita turística
DE FESTA MAJOR. Preu
Trobada gegantera
guiada
popular (10 €). Més informació
Visites teatralitzades
11 h · Oficina de turisme · 3€
al programa de Festa Major.
Tres i l’arqueòleg
Entitats. Casa Rosa
Organitza Ajuntament de Caldes
22 h · Oficina de Turisme
17:30 h · Casa Rosa
i Joves Intrèpids.
Inauguració de la 17a temporada Durant el sopar, presentació
Ball amb Leo i Rosa Mari
de les Visites Teatralitzades
Les Festes del Llac
dels participants a l’ElecPreu entrada general: 10€
Pista poliesportiva del Llac del
ció de l’Hereu i de la PuPreu entrada reduïda (nens entre billa 2018, amb la participació
Cigne
6 i 12 anys ambdós inclosos): 5€
11 h · Water war amb inflables
de l’Hereu i la Pubillla de 2017.
Entrades a la venta a partir del
aquàtics
A continuació actuació de La NOU!
primer d’agost.
13 h · Festa de l’escuma
Salseta del Poble Sec.

DIVENDRES, 3 D’AGOST
21:00h. Pl. de l’Església.
REPICAMENT DE CAMPANES.
CERCAVILA fins a la pl. U
d’Octubre de 2017. PREGÓ des
de la balconada de l’Ajuntament.
MEGATRACA inaugural de
Festa Major 2018.
23:30h. Parc de la Font de la
Vaca. CANTADA D’HAVANERES a càrrec del grup TERRA
ENDINS. Tot seguit es podrà
assaborir un cremat de rom de
Festa Major.
De 00h. a 3:00 h. Envelat.
PUNT SOM. NIT i PUNT
VIOLETA
Organitza Àrea de Joventut de
l’Ajuntament de Caldes de Malavella i el Consell de Dones
00h. Envelat.
CONCERT amb GERMÀ
NEGRE, AUXILI I RAGGATUNNING.
MATINADES pels carrers del
poble. XARANGA DAMM-ER.
DISSABTE, 4 D’AGOST
10:00h. Terrassa Casino municipal. TALLERS INFANTILS.
Organitza Ampes dels CEIP Sant
Esteve, CEIP La Benaula i Llar
d’Infants Ninots.
12:00h. Pl. de la Selva.
9è BATI-AIGUA I ESCUMA.
Organitza Gent de Caldes.
16:00h. Terrassa del Casino
Municipal.
CAMPIONAT OBERT
D’ESCACS-FESTA MAJOR
2018. Organitza Club Caldenc
d’Escacs.
17:30h. CERCAVILA DE LA
COLLA GEGANTERA I ELS
GRALLERS ESCALDATS
Sortida de la pl. U d’Octubre de
2017 fins a la Pl. Mestre Mas i
Ros.
Organitza Colla Gegantera i
Grallers Escaldats.
19:00h. Recinte firal.
IX Pentatló mundial
de Caldes de Malavella (majors de 16 anys). Inscripcions a les 18:00h. Organitza
Centre d’Esplai Sant Esteve.
19:30h. Estadi Vall-llobera.
PARTIT DE FUTBOL DE
FESTA MAJOR (entre UE Llagostera i UE Caldes). Organitza
UE Caldes.
De 19.00h a 23:00h. Envelat.
SOPAR INFORMAL a càrrec
dels Joves Intrèpids.
19:30h. Pl. de l’Ajuntament.
AUDICIÓ DE SARDANES
amb la COBLA CIUTAT DE
GIRONA. Organitza l’Agrupació
de Sardanistes.

23:00h. CORREFOC amb la
COLLA ELS DIABLES DE
BREDA “U9-7KOU”.
Sortida de la pl. de l’Església fins
a la plaça Amical Mauthausen.
Espectacle pirotècnic final.
00h. Pl. de l’Ajuntament.
BALL DE LA NOSTÀLGIA
amb el grup BONA HARMONIA. Organitza Societat
Gastronòmica de Caldes amb el
patrocini de Pub Tèrmic i Cafè
Termal.
00:30h. Envelat.
CONCERT amb els grups:
SMOKING SOULS, BUHOS
I BOCAMOLLS. A la matinada
RESSOPÓ PER A TOTHOM
amb el tradicional PINXO! Gentilesa de la Colla Gegantera.
DIUMENGE, 5 D’AGOST
10:00h. Rambla Recolons.
TROBADA DE PUNTAIRES.
Organitza Secció de Puntaires de
l’Esplai de Caldes-Fundació “la
Caixa”.
12:00h. Envelat.
Espectacle infantil ANIMACIÓ
PER A LA MAINADA... I
MÉS GRANDETS a càrrec de
JAUME BARRI.
17:00 h. Baixada de Sant Maurici
UN SUPER TOBOGAN (majors de 5 anys). Organitza Ajuntament de Caldes de Malavella.
De 19:00h a 23:00h. Envelat.
SOPAR INFORMAL a càrrec
dels Joves Intrèpids.
19:30h. Pl. de l’Església.
AUDICIÓ DE SARDANES
amb la COBLA FLAMA DE
FARNERS. Organitza Agrupació Sardanista.
22:00h. Pl. de Sant Esteve.
CONCERT DE FESTA
MAJOR a càrrec de les CORALS INFANTIL, JUVENIL
I CANTAIRES DE CALDES
dirigides per l’Assumpta Fontanals. Organitza Coral Cantaires
de Caldes.
00h. Envelat.
BALL DE GALA amb LA
LOCA HISTÈRIA i ANIMAL
DJ’S. A la mitja part hi haurà
l’ELECCIÓ DE L’HEREU I
LA PUBILLA 2018 amb el
tradicional ball del fanalet.
DILLUNS, 6 D’AGOST
10:30h. Piscina municipal.
FESTA AQUÀTICA I INFLABLES. Dos torns d’accés (de
10:30 h. a 11:45 h. i de 12:00 h.
a 13:15 h.) Organitza i patrocina
Ajuntament de Caldes de Malavella i Sportgest.
17:30h. Parc de la Font de la
Vaca.

FESTA HOLI per a
NOU!
totes les famílies
17:30h. Envelat.
CONCERT DE L’ORQUESTRA MARAVELLA. Més
informació al programa de Festa
Major.
19:00h. Envelat.
ANIMADÍSSIM BALL a càrrec
de l’ORQUESTRA MARAVELLA.
Organitza Ajuntament de Caldes.
De 20:00h. a 23:00h. Envelat.
BOTIFARRADA POPULAR
(entrepà de botifarra+beguda=4 €).
Organitza Joves Intrèpids.
A continuació, a l’envelat KARAOKE. Orga- NOU!
nitza: Joves Intrèpids.
DIMARTS, 7 D’AGOST
12:00 h. Envelat. BALL-VERMUT amenitzat per JORDI
BOFILL.
Organitza Associació Gent de la
3a Edat Casa Rosa.
17:30h. Envelat.
CONCERT SERENATA, a càrrec de l’ORQUESTRA PRINCIPAL DE LA BISBAL.
Més informació al programa de
Festa Major. Organitza Ajuntament de Caldes de Malavella i
Associació Gent de la 3a Edat.
19:00 h. Envelat.
ANIMADÍSSIM BALL a càrrec
del grup NOU TRÀNSIT.
Organitza Associació Gent de la
3a Edat Casa Rosa.
21:30 h. Teatre-cinema municipal.
El grup CARISMA TEATRE
de Caldes presenta “FOT EL
CAMP“, musical escrit per Ramon Caralt i Natàlia P. Sanchez.
Més informació al programa de
Festa Major. Organitza Carisma
Teatre amb el suport de l’Ajuntament de Caldes.
DIUMENGE, 12 D’AGOST
19:00 h. Teatre-cinema municipal.
El grup CARISMA TEATRE
de Caldes presenta “FOT EL
CAMP“, musical escrit per Ramon Caralt i Natàlia P. Sanchez.
Més informació al programa de
Festa Major. Organitza Carisma
Teatre amb el suport de l’Ajuntament de Caldes.
MISSES
Diumenge, 4 d’agost · 18:30 h ·
Missa anticipada de la vigília
de la festa
Diumenge, 5 d’agost · 12 h · Ofici de Festa Major
Dimarts, 7 d’agost · 11 h · Missa
de final de festa

BiM
Butlletí d’Informació Municipal
Juliol 2018 · Número 130 · Caldes de Malavella

Serveis i adreces d’interès
OFICINES MUNICIPALS: Tel. 972 47 00 05.
Fax: 972 47 05 25 / ajuntament@caldesdemalavella.cat.
Carrer Vall-llobera, s/n.
De dilluns a divendres, de 2/4 de 9 a 2/4 de 3.
I també els dijous tarda de 4 a 2/4 de 7.
REGISTRE CIVIL: A les oficines municipals.
SERVEI DE RECAPTACIÓ: Tel. 972 84 01 78.
Cal Ferrer de la Plaça, entrant pel pati
Els dimarts, de 9 a 2.
POLICIA LOCAL: Tel. 972 47 09 02 · Tel. 619 704 546
policialocal@caldesdemalavella.cat.
Carrer Onze de Setembre, s/n.
CAP CALDES: Tel. 972 47 01 09 Ctra. Llagostera, 4.
TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA:
902 760 050
URGÈNCIES SANITÀRIES: 061
FARMÀCIES: (Per a més informació: www.cofgi.cat)
• CASANOVAS: Tel. 972 47 00 96. C. Vall·llobera, 17.
• FOLCH: Tel. 972 47 27 94. C. Sta. Maria, 28.
• X. PLANAS: Tel. 972 47 11 10. Ctra Llagostera, 29.
SERVEIS SOCIALS: Tel. 972 47 04 04.
C. Vall·llobera, 4. De dilluns a divendres, de 9 a 2.
OFICINA DE TURISME: Tel. 972 48 01 03
turisme@caldesdemalavella.cat.
C. Vall·llobera, s/n. Tots els dies, de 10 a 2.
El dissabte, també de 4 a 6.
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
Servei amb cita prèvia.
Durant el mes d’agost no es realitzaran entevistes.
Tel. 972 48 01 03 (cada dia excepte dimecres).
Tel. 972 48 02 66 (dimecres).
solc@caldesdemalavella.cat.
CALDES FM 107.9: Tel. 972 47 13 09.
Carrer de Sant Grau, núm 19. Casa Rosa.

BIBLIOTECA MUNICIPAL: Tel. 972 47 23 50.
Carrer de la Llibertat, 6.
MATINS: de dimarts a divendres, de 2/4 d’11 a 2
TARDES: de dilluns a divendres, de 4 a 9.
DISSABTES: de 10 a 2.
Horari d’estiu! De dilluns a divendres de 15:30 h a 20:30 h
TEATRE – CINEMA MUNICIPAL: C. Jacint Verdaguer.
ESPAI JOVE CA LA ROMANA: Tel. 972 48 02 66
calaromana@caldesdemalavella.cat
Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n
JUTJAT DE PAU: Tel. 972 47 02 25.
C. de St Grau, 19. Casa Rosa. Dimarts i dijous, de 10 a 12.
ZONA ESPORTIVA: Tel. 669 29 25 81. Av. de Caldes s/n.
LLAR D’INFANTS NINOTS: Tel. 972 47 10 38.
C. Garrotxa s/n.
ESCOLA SANT ESTEVE: Tel. 972 47 23 44.
C. Vall·llobera, 62.
ESCOLA LA BENAULA: Tel. 972 48 00 56.
Av. Onze de setembre, 19
SES CALDES: Tel. 972 48 02 25.
Av. dels Països Catalans, s/n.
DEIXALLERIA MUNICIPAL: Tel. 872 012 018
C. Ponent, s/n.
Matins: de dimarts a dissabte, de 10 a 1.
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 3 a 6.
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS:
Tel. 872 01 20 18.
AVARIES XARXA D’AIGUA: Tel. 972 20 20 78
AVARIES XARXA ELÈCTRICA: Tel. 800 76 07 06
CORREUS: Tel. 972 47 14 20. C. Sta. Maria, 11.
RENFE: Tel. 912 320 320.
SARFA: Tel. 902 30 20 25.
TEISA: Tel. 972 20 02 75.
TAXI: Tel. 972 47 09 37 / 606 390 599.

Tota l’actualitat municipal de Caldes a:
Revista Municipal AQUAE

Rebeu-la gratuïtament a casa:
aquae@caldesdemalavella.cat

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

Els partits opinen

Notícies breus de Caldes de Malavella
Es bateja la Plaça de l’U
d’Octubre de 2017

El concert a la fresca
innaugura l’estiu

El passat dijous, 28 de juny es va fer
un ple extraordinari on es va aprovar
per majoria absoluta el nom de la
plaça, que fins ara no tenia nom.

El passat divendres 29 de juny l’Espai
Jove Ca la Romana i els Joves intrèpids
van organitzar un concert a al fresca.

Primer es va fer un ple extraordinari que va
comptar amb la presència d’alcaldes i alcaldesses, personalitats, veïns i veïnes. Aquest bateig
es feia coincidint amb la presència del Rei Felip
XVI a Caldes de Malavella. Es volia mostrar el
rebuig a aquesta visita, perquè el monarca espanyol no és benvingut al municipi si no demana
disculpes per les declaracions fetes el 3 d’octubre. Marta Madrenas, alcaldessa de Girona,
també va fer un petit parlament. L’acte va acabar
amb les paraules del President Puigdemont. La
plaça, tot i la pluja, estava plena a vessar.

Ha acabat el curs 17 – 18
Ja és estiu, no només per la calor que fa, també
perquè ja ha acabat el curs. El 14 de juny es van
veure volar birrets al poliesportiu de l’escola
Sant Esteve, es van graduar els alumnes de 6è
en una cerimònia molt emotiva. El 15 de juny,
l’Escola La Benaula va obrir el pati de l’escola
per fer-hi jocs de tota mena, en una festa de final
de curs. També hi va haver festa per tancar les
aules del Sant Esteve el 16 de juny. En aquesta
ocasió el sopar de final de curs va tenir un
regust especial, perquè es va jubilar en Ricard,
el cuiner que porta més de 17 anys al centre.
El 22 de juny els alumnes de 6è de l’escola La
Benaula es van graduar al teatre municipal,
la mateixa tarda el Servei d’Educació Musical
de Caldes, SEMC també va dir bon estiu amb
un concert que repassava diferents disciplines
musicals i una gran varietat de temes. Per
acabar, els nois i noies de 4rt d’ESO de l’Institut
de Caldes es van acomiadar de la secundària
el dijous 28 de juny. Es va fer en un acte molt
sentit al teatre municipal on no hi van faltar
cançons, somriures, i també alguna llàgrima.
Molta sort a tots i a totes!

Prop de 150 persones van participar al concert
a la Fresca que es va fer a la Font de la Vaca.
Aquest concert és el primer que es fa a la fresca i el primer de l’estiu, essent aquest el tret de
sortida a les moltes activitats programades per
aquests mesos de calor. Van tocar els grups El
Cigarrito de después i Campikipugui. Abans i
durant el concert també hi va haver una batucada a càrrec del grup Tambòrians. Aquesta és una
activitat organitzada per l’Àrea de Joventut de
l’Ajuntament de Caldes de Malavella i els Joves
Intrèpids de forma participativa, amb la intenció d’oferir un espai d’oci nocturn al municipi.

Millores a la Rambla
Recolons i a la Plaça
Mauthausen
S’ha reasfaltat la Rambla Recolons i s’ha canviat la senyalització horitzontal i vertical. Pel que
fa la senyalització també s’han tornat a pintar
els senyals del Parc de la Sardana, fent una
illeta entre les dues pinedes per millorar-ne la
seguretat. També s’han fet millores al vial que
connecta l’avinguda Catalunya amb l’Avinguda Doctor Furest. A final de mes acabaran les
obres que pavimenten la Plaça Mauthausen
per millorar el funcionament de l’equipament
en les festes evitant basses i fangueig. Les obres
de la Plaça es poden fer gràcies a un sobrant
econòmic que va tenir l’Ajuntament l’any passat. En una segona fase es vol ampliar, renovar,
senyalitzar i tancar el parc infantil.

La revetlla de Sant Joan,
tot un èxit!
La revetlla St. Joan aquest any ha estat tot un
èxit, amb la participació de més de 250 persones. El grup excursionista va ser l’encarregat
de dur la Flama del Canigó a Caldes de Malavella. La Colla Gegantera, organitzadora de la
revetlla, no es va deixar cap detall i va fer de
la nit una nit memorable. Fins i tot la decoració, aquest any al Parc de la Sardana, va lluir
en especial la nit de la revetlla. El grup Chapó
van posar música a la festa. El dia seguent es
va celebrar el Sant Joan amb castells, amb els
Castellers de les Gavarres, i sardanes, gràcies a
l’Agrupació de Sardanistes. La Cobla Ciutat de
Terrassa va ser l’orquestra convidada.

L’Agrupació Sardanista
celebra el dia del soci

Tornen les visites
teatralitzades

El passat dissabte, 30 de juny
l’agrupació de Sardanistes va
celebrar la 24a diada del soci amb
sardanes, sopar i havaneres al vespre

Voleu conèixer totes les xafarderies, fets i
curiositats de la vila termal de Caldes de
Malavella? Teniu ganes de passar una nit
de dissabte divertidíssima? No et perdis les
visites teatralitzades que arranquen a partir del
dissabte, 11 d’agost. Una visita plena d’humor
amb els Guies Ufissials! En aquesta edició els
nostres guies preferits hauran de fer molt més
que de guies turístics… l’arribada inesperada
d’una personalitat molt important els obligarà
a fer d’amfitrions improvisats, sempre amb
la complicitat del públic. Podeu comprar les
vostres entrades a partir de l’1 d’agost a l’Oficina
de Turisme (10€ adults i 5€ de 6 a 12 anys). La
visita acaba amb un pica – pica. No t’ho perdis!

La Principal de l’Escala va començar a tocar a
les 20 h a la Plaça de la Selva. Durant hores es
van ballar sardanes mentre es cuinava el sopar.
Al voltant de les 22 h del vespre l’Agrupació va
servir sopar per a 160 persones. Es va servir pa
amb tomata, carn amb patates i recuit. La vetllada va acabar amb havaneres a càrrec del grup de
l’Empordanet. Per acompanyar les havaneres no
hi va faltar el cremat. A la mitja part es va fer el
sorteig de la panera de l’entitat.

Moltes felicitats Sandra,
Paula i Aina!

No et perdis la Festa Major
d’aquest any!

Treballs a les franges de
protecció contra incendis

Ja ha començat a treballar
la Brigada Jove!

Procés participatiu sobre
el paratge de Sant Maurici

El cap de setmana del 9 i 10 de juny Sandra López
va aconseguir la medalla d’or en la modalitat de
60 metres llisos en el campionat de Catalunya
d’atletisme que es va celebrar a Castellar del
Vallès. Fa dos anys la caldenca ja va guanyar el
mateix campionat, llavors en la modalitat de salt
de llargada. El mateix cap de setmana, la caldenca
Paula Padilla també va pujar al podi per recollir
la medalla d’or que la classifica pel Campionat
d’Espanya. La Paula ha estat campiona de
Catalunya 4 temporades consecutives (del 2015
al 2018), al 2016 va aconseguir la medalla de
bronze al Campionat d’Espanya i ha estat líder
de la Copa Catalana des del 2013, a excepció
de l’any 2016 que va quedar el segona posició.
Moltíssimes felicitats a totes dues!
D’altra banda, la caldenca Aina Rio López,
amb el seu equip Monkey Bots del col·legi Les
Alzines, ha guanyat el primer premi junior del
1r Campionat Escolar de Robòtica Educativa
STEAM Challenge. Més de 1000 estudiants i 200
equips d’Espanya, Portugal, Colombia i Bolivia
han participat al concurs. Entre d’altres, l’equip ha
guanyat un Erle-Copter i un curs de pilotatge de
drons. Enhorabona!

Ens arriba un any més la Festa Major! Sabeu per què
és una de les millors Festes Majors de Catalunya?
Perquè és molt participada, perquè hi ha activitats
per totes les edats, perquè aquest any recuperem
la Salseta del Poble Sec... Encara dubtes que és
la millor festa? Del 2 al 7 d’agost no et perdis les
activitats de Festa Major! Destaquem com a novetat
la Festa Holi per a totes les famílies que omplirà
de colors la Font de la Vaca o el super tobogan
pensat pels més atrevits i acalorats que aquest any
repeteix. D’entre la programació també trobareu la
segona edició del Concurs de Pintura a l’Asfalt o
el IX Pentatló mundial de Caldes de Malavella. A
més tots els actes de nit tenen un toc reivindicatiu
amb la Campanya lliure de Sexisme. També hi
haurà molta música gràcies a grups com Terra
Endins, Germà Negre, Auxili, Reaggatunning,
Smoking Souls, Buhos i Bocamolls, l’Orquestra
Maravella, La Salseta del Poble Sec o La Principal
de La Bisbal entre d’altres... Són moltes les activitats
per a mainada com
els tallers infantils,
Festa
la festa de l’escuma
Major
o l’espectacle pels
petits de casa. No
oblideu tampoc actes
tradicionals com el
Ball del Fanalet o
el Concert de Festa
Major. Caldencs i
caldenques... ja la
tenim aquí!

Des de mitjans del mes de juny s’estan realitzant
els treballs de manteniment de la vegetació a les
franges perimetrals de les urbanitzacions Can
Solà Gros I i II, Aigües Bones, Can Carbonell,
Tourist Club i el nucli urbà. Les actuacions
es realitzaran en els primers 25 metres des
del límit de les urbanitzacions segons les
prescripcions de la legislació vigent en matèria
de prevenció d’incendis (desbrossada de la
vegetació, aclarida de matolls i retirada de la
vegetació seca) i es preveu que es finalitzin
durant el mes de juliol.
La superfície sobre la que s’actuarà és de
34,76 hectàrees de franja, més 6,85 hectàrees
de millores corresponents a diferents zones
verdes municipals. El preu de licitació inicial
era de 35.000 € i s’ha adjudicat el contracte a
l’empresa Serviforest SL per un import, IVA
inclòs, de 32.670 €. L’Ajuntament ha obtingut
un ajut de 7.461,82 € per part del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
de la Generalitat de Catalunya.

El dilluns 2 de juliol van començar a treballar
en Pau, en Pol, la Mariona i la Judith com a
peons de la Brigada Jove, acompanyats de
l’Esther de monitora. Desenvolupen tasques de
suport a la Brigada Municipal d’Obres i Serveis
i treballaran durant el mes de juliol. També
va començar a treballar en Javi, com Auxiliar
Administratiu que desenvolupa tasques de
suport a l’Oficina de Turisme, com a novetat
d’aquesta edició durant juliol i agost. A primers
d’agost es canviarà la brigada i entraran 4 peons
nous: en Kylian, en Juan, l’Ainhoa i la Noelia.
L’objectiu d’aquest projecte és oferir una
primera experiència laboral positiva a un
total de 9 joves durant la temporada d’estiu.
Els beneficiaris són joves de 16 a 18 anys que
no han treballat mai, en el cas dels Peons de la
Brigada, i en el cas de la plaça administrativa
es busca un perfil de jove de 16 a 25 anys amb
estudis relacionats amb l’administració. Tots
ells tenen un contracte temporal de 20 hores
setmanals, treballant quatre hores diàries els
matins de dilluns a divendres.

El passat 14 de juny al Casino Municipal es va
fer la trobada per posar en comú valoracions
sobre el paratge de Sant Maurici. Un cop
feta la participació ciutadana el Pla especial
continnuarà la seva tramitació urbanística
a l’hora que es continuaran fent millores a la
capella i excavacions al castell.
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Del 28 de juliol al 7 d’agost

CALDES DE MALAVELLA

Estat de l’aigua
Analítiques de juny

Apta per al consum de boca:
Al nucli, Llac del Cigne, Can
Solà Gros I i II, Aigües Bones i
Can Carbonell.
No apta per al consum de
boca: Al Tourist Club, a causa
de la concentració de nitrats
per sobre del límit permès.

Com cada estiu s’estan realitzant a les urbanitzacions els treballs de neteja de les franges de seguretat contra incendis forestals. Aquesta tasca de prevenció és molt important per, en cas d’incendi,
els serveis d’extinció puguin actuar i garantir la seguretat a les cases de les urbanitzacions.
S’inicia el procés de participació ciutadana perquè la gent de Caldes decideixi a quina inversió vol
destinar els 80.000 € dedicats a pressupostos participatius. Esperem que aquest procés tingui èxit. Entenem
que la gestió pública s’ha de fer des de la proximitat i escoltant les demandes de tothom. La nostra implicació és
total i tenim moltes ganes que es recullin moltes propostes. Animem a tothom a participar-hi!
Aquest mes de juliol més de 220 nois i noies de Caldes de Malavella estan passant-s’ho bé a les estades esportives
i als matins de jocs a la zona esportiva. Tenim un gran equip de monitors i monitores que tenen cura dels més
menuts i que alhora organitzen jocs i activitats de tota mena pels més esportistes amb sortides i excursions emocionants. I a més des del casal jove de Ca la Romana han tornat, un any més, a programar un munt d’activitats pels
joves. Fa goig veure com bull d’activitat el poble amb la mainada petita i la gent jove. Ells són el futur de Caldes!
Ja tenim a tocar la Festa Major! Però hi ha un grup de persones que fa molts mesos que treballen per la festa
major. I aquesta és la riquesa de Caldes, la gran feina que es fa des dels Joves Intrèpids i la implicació d’entitats
i associacions que amb el seu esforç fan de la festa major un esclat d’activitats cada primer cap de setmana
d’agost. Gràcies a tothom que aporta el seu gra de sorra i fan que gaudim de la festa al màxim. Bona Festa
Major!

Ara ja fa mig any que va començar l’arranjament de la Carretera Llagostera. Aquesta obra tenia un
termini previst d’execució precisament de sis mesos i, per tant, ja hauria d’estar acabada. Però els que
n’hem de patir les conseqüències sabem que no és així i que, tal com es pot comprovar, encara trigarem a veure-la acabada. Sabem que les obres són empipadores pels veïns, és inevitable, i que generen problemes
de mobilitat. Per això l’equip de govern hauria de vetllar perquè, en una actuació tan important, l’afectació fos la
mínima tant per als negocis de la zona com per a la seguretat de tothom. Això passa també per respectar els terminis d’execució. No hi ha excusa. Els motius dels retards es podrien haver previst amb antelació, durant els tres
anys que es va trigar a començar-les des que es va aprovar el projecte. En el seu moment, ja vam reclamar millores
pel que fa a la seguretat i la senyalització i més informació en general, així com en els terminis per executar les
diferents fases. Però no s’han complert cap d’aquestes peticions. La sensació és que s’han anat improvisant els
canvis sobre la marxa, amb afectacions a les vies alternatives i coincidint amb altres incidències que també estan
complicant la mobilitat, com a la Rambla o a les places Amical Mauthausen o de la Selva.
Abans d’acabar, us volem desitjar una BONA FESTA MAJOR, tot animant-vos a participar-hi i agraint la feina de
la comissió i de tots els voluntaris i les voluntàries que la faran possible.

Malgrat la pluja, la tarda del passat 28 de juny va ser una festa. Hem d’agraïr als molts caldencs
i caldenques que ens vareu acompanyar al llarg del Ple Extraordinari i en l’acte d’inauguració
de la Plaça de l’U d’Octubre de 2017, una proposta sorgida de la iniciativa popular, posant
en valor tot allò que vam viure en aquella jornada. Perquè nosaltres no volem ni podem passar pàgina, com
alguns ara ens demanen. Nosaltres volem recordar aquell dia, per tot allò que vam viure i que vam ser. El dia 1
d’octubre vam entendre quin valor té el nostre vot. I els vam defensar tots, els vots del sí i els vots del no. I avui
ho tornaríem a fer.
Aquell dia ens vam emocionar, amb l’arribada de les urnes, amb l’emoció de les nostres àvies i avis, els primers a
votar. Amb la il·lusió dels més joves, amb la força del voluntariat….
Però aquell dia no oblidarem mai un estat espanyol repressor: els cops de porra, la violència, les càrregues policials. Les víctimes, amb noms i cognoms.
I també hem conegut la presó i l’exili. No podem oblidar les dones i homes que van organitzar el referèndum, que
van voler escoltar la veu del poble. I que una nit més dormiran a presó. Injustament. No els volem a prop de casa,
els volem a casa! #Llibertatpresospolítics
El dia 1 d’octubre ens vam fer grans com a poble. I continuem i seguirem, que ningú en dubti mai. Fins a la
proclamació de la República Catalana.

Catalunya viu un moment complicat, en quant a la convivència; i a Caldes no ens hem pogut estar.
Apareixen pintades d’un o altre signe, generalment trepitjant les del signe contrari. Des de l’equip de
govern estan afavorint aquest enfrontament, no representant a tots/es els caldencs/ques si no només
una part. Una bona mostra va ser el passat Ple. Primer van publicar a les xarxes socials que posarien el
nom a la plaça, 2 dies més tard van convocar la comissió informativa i després Ple. El 21D un 39% dels
caldencs van parlar i l’equip de govern els ignora i els dona l’esquena. Nosaltres continuarem donant la veu a tots ells,
esperant que la primavera que ve siguem més els que els podem representar, ja que cap dels membres actuals del Ple
s’ha parat a escoltar-los i a representar-los. Només cal passejar per Caldes per veure que hi ha moltes estelades, si,
però cada vegada més banderes espanyoles, cansats que aquest govern els ignori.També ignora els drets dels treballadors/es de les empreses que subcontracta. Qualsevol govern hauria de preveure que si canvia el servei i li demana
a l’empresa que canviï els horaris, ho repercutirà en la part més feble: els/les treballadors/es. Però aquest equip ha
decidit no posar-hi mà i amagar-se darrera que és una empresa privada. Hi ha una llarga llista de problemes, a ciutadans i empresaris que se’ls hi està fent molt complicat guanyar-se la vida a Caldes, però es fa un Ple extraordinari, i
es surt als mitjans de comunicació, pel nom d’una plaça. Aquestes són les seves prioritats. En els propers dies viurem
la Festa Major, moment per renovar la convivència de tots/es. Esperem que ningú la vulgui fer més seva que dels
altres, que el respecte a les idees de tothom sigui present. I sobretot, cap agressió sexista. Bona Festa Major 2018.

