
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 entrevistes.
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.
Horari d’estiu:
Matins: de dimarts a dissabte, de 10 a 13 h.
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 17 a 20 h.
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.

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

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

ToTA l’ACTuAliTAT MuniCipAl de CAldes A:

Per recordar

Del 15 d’agost al 15 de setembre
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SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I 
CADASTRAL
Cementiri /Guals /Ocupació subsòl / Escom-
braries (2n semestre 2018) / Clavegueram (3r 
trimestre 2018): Setembre – Octubre. 

CONVOCATORIA AJUTS SOCIALS
Ajuts per les activitats d’educació i esports 
permanents: Del 10/09/19 al 21/09/18
Ajuts per sortides escolars: del 10/09/18 al 
21/09/18

TORNA EL PATI OBERT DE CALDES
Després de les vacances del mes d’agost, el 
divendres 29 d’agost torna el Pati Obert al 
pati de l’Escola Sant Esteve. Obrirem els di-
vendres, dissabtes i diumenges de 16’30h a 
19’30h. T’hi esperem per a jugar, fer esports, 
tallers... Organitza: Àrea de Joventut

HORARI ESTIU – CA LA ROMANA
Fins el 14 de setembre, l’Espai Jove obrirà els 
matins de divendres de 10h a 13h i les tardes 
de dimecres de 16h a 18h.

SOLC
El dimecres 5 de setembre reprenem l’activi-
tat del Servei d’Orientació Laboral de Caldes, 
aquest serà els dimecres de 9’30h a 12’30h a 
l’Espai Jove Ca la Romana. Podeu demanar 
cita prèvia als telèfons 972 48 02 66 / 972 48 
01 03 o a solc@caldesdemalavella.cat

HORARI ESTIU BIBLIOTECA
A l’estiu l’horari de la biblioteca és de dilluns 
a divendres de 15:30 h a 20:30 h.  

HORARI D’ESTIU DEIXALLERIA
A l’estiu canvia el seu horari habitual: els ma-
tins està oberta de dimarts a dissabte de 10 a 
13 h i a les tardes els dilluns, dimarts, dime-
cres i divendres de 17 a 20 h. 

HORARI ESTIU ESPLAI LA CAIXA
Durant el mes d’agost l’Esplai romandrà tancat.

 
INSCRIPCIONS ESPLAI GENT GRAN 
LA CAIXA
Del 14 al 30 de setembre període d’inscripcions 
per les activitats de l’Esplai Gent Gran La Caixa. 

INSCRIPCIONS CURS 18-19 EEM
Del 27 d’agost al 5 de setembre obertes les 
inscripcions per la temporada 18-19 de l’Es-
cola Esportiva Municipal. Inscripcions al 

poliesportiu municipal en horari de dilluns, 
dimecres i divendres de 18 a 21 h o per la 
seu electrònica municipal http://www.cal-
desdemalavella.cat/seu-electrònica-top Per a 
més informació i preus consulteu la web de 
l’Ajuntament www.caldesdemalavella.cat  

SAFM 2018-2019
El Servei d’Activitat Física Municipal comença 
l’1 d’octubre de 2018 fins el 28 de juny de 2019. 
Es poden fer les inscripcions a partir del 17 de 
setembre a les oficines de l’Ajuntament.

INSCRIPCIONS ALS CURSOS DE 
L’ELABORA’T 2N SEMESTRE 2018 
Inscripcions als cursos de l’Elabora’t 2n se-
mestre 2018.
Dies: 17,18 i 19 de setembre a l’espai jove “Ca 
la Romana”
Cursos oferts: carretons elevadors frontal 
(7h), manipulador d’aliments (4h), word i 
excel (40h), anglès bàsic I (50h), anglès inter-
medi (50h), francès nivell inicial (50h), pre-
para’t per a superar entrevistes de feina, taller 
sobre administració electrònica i nou regla-
ment europeu de protecció de dades, tastets 
TIC a la Biblioteca.  
Més informació en fulletons a part.

INSCRIPCIONS AULA DE TEATRE 
2018-2019
A partir del 12 de setembre es poden fer les 
inscripcions a l’Oficina de Turisme (15€/mes).  
Per a nens i nenes de 6 a 12 anys el curs comen-
ça el 3 d’octubre i es farà cada dimecres de 17 
a 18:30 h fins el 19 de juny. Per a joves a partir 
de 12 anys comença el 5 d’octubre. Es farà cada 
divendres de 17 a 18:30 h fins el 21 de juny.

TALLER DE TEATRE PER A ADULTS
Per a majors de 16 anys tots els dimarts de les 
20:30 a les 22 h a partir del 18 de setembre i 
fins el 27 de novembre de 2018. A càrrec de 
Marc Ciurana, responsable de l’Aula de Tea-
tre de Caldes de Malavella. Preu gratuït. Es 
poden fer les inscripcions a l’Oficina de Tu-
risme a partir de l’1 de setembre. 

DIADA PER LA REPÚBLICA
Els dies 26 d’agost i 2 de setembre Caldes per 
la República, secció local de l’ANC i Òmni-
um Cultural munten parada al mercat de 
diumenge de 9:30 a 13:30 h per vendre els 
lots de la Diada i samarretes.

AJUDES A ESPORTISTES FEDERATS
Oberta la la convocatòria per esportistes giro-
nins menors de 25 anys no professionals i d’es- 

Dijous, 16 d’agost
Glopets d’estiu
Cinema al carrer: Coco
22 h · Plaça Ajuntament
Esports. UE Caldes
10 h · Estadi Vall-llobera. Presentació dels 
equips de l’Unió de la temporada 2018-19 
davant la afició.

Dissabte, 18 d’agost
Visites teatralitzades. Tres i l’arqueòleg
22 h · Oficina de Turisme
Preu entrada general: 10€
Preu entrada reduïda (nens entre 6 i 12 anys 
ambdós inclosos): 5€
Esports. UE Caldes
18:30 U.E. Caldes B - U.E. Fornells A

Diumenge, 19 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 Àlex Peris

Dimarts, 21 d’agost
Mercats. Mercat Municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dimecres, 22 d’agost
Esports. UE Caldes 
20:30 h · U.E. Caldes A - A.E. Ca la Guidó

Dissabte, 25 d’agost
Entitats. Colla gegantera
10 h · Sant Hilari Sacalm 
Trobada gegantera
Esports. UE Caldes
18:30 h · U.E. Caldes A - C.E. Farners A

Visites teatralitzades. Tres i l’arqueòleg
22 h · Oficina de Turisme
Preu entrada general: 10€. Preu entrada reduïda 
(nens entre 6 i 12 anys ambdós inclosos): 5€
Entitats. Colla excursionista
Nocturna a la platja
Una activitat clàssica de la programació. Visita a 
bells paratges bressolats per la remor de la mar, 
tot trescant per algun camí de ronda, per anar a 
parar a alguna platja emblemàtica i... barallar-te 
amb els mosquits.

Diumenge, 26 d’agost
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
Venta de lots per a la Diada 11s
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa. Ball amb Carlos Ribas

Dimarts, 28 d’agost
Mercats. Mercat Municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dijous, 30 d’agost
Glopets d’estiu
Cinema al carrer: Wonder
22 h · Plaça Ajuntament

Divendres, 31 d’agost
Donació de sang
16:30 h a 21 h · Casino Municipal
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa. Ball berenar amb Toni Puigvert

Dissabte, 1 de setembre
Entitats. Colla gegantera
Sant Quirze del Vallès
18 h · Plantada 
19 h · Cercavil·la

Visites teatralitzades. Tres i l’arqueòleg
22 h · Oficina de Turisme
Preu entrada general: 10€
Preu entrada reduïda (nens entre 6 i 12 anys 
ambdós inclosos): 5€

Diumenge, 2 de setembre
Entitats. Colla excursionista
Vall d’Eina
Ben cert que l’hem ajornat diversos cops, però 
com que tenim el caràcter mesell, insistim a 
posar-la a la programació. Posarem una espelma 
a Santa Bàrbara perquè no plogui. Des de la part 
francesa d’Eina, anirem per la vall fins a Núria.
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
Venta de lots per a la Diada 11s
 Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa
Ball amb Jordi Bofill
Esports. UE Caldes
Inici de la lliga
12:30 h · U.E. Caldes A - C.E. Bescano A

Dimarts, 4 de setembre
Mercats. Mercat Municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dissabte, 8 de setembre
Esports. Futbol Sala
FSCMA – Masnou. (Hora i lloc per determinar)
Esports. UE Caldes
18 h · U.E.Caldes B - C.F. Albons A
Visites teatralitzades. Tres i l’arqueòleg
22 h · Oficina de Turisme
Preu entrada general: 10€
Preu entrada reduïda (nens entre 6 i 12 anys 
ambdós inclosos): 5€

Diumenge, 9 de setembre
Esports. Futbol Sala
11 h · FCSM B – Centelles 
Entitats. Colla excursionista
Gorgs i salts a Hostalets d’en Bas
Repetim la proposta que vàrem fer a la primave-
ra. Els alpins més marxosos que tenim ens con-
duiran a redescobrir àmbits de la catalana terra. 
En aquest cas de la Garrotxa, seguint el torrent 
del Puig a la zona d’Els Hostalets. Conduïda per 
la Heidy i l’Eugen.
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
Entitats. Colla gegantera
17:30 h · Vilobí d’Onyar 
Trobada gegantera

Dimarts, 11 de setembre
Mercats. Mercat Municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa
Ball amb Àlex Peris
Dijous, 13 de setembre
Entitats. Esplai Gent Gran La Caixa 
17 h · Esplai La Caixa 
Presentació activitats pel curs 2018 - 2019

Dissabte, 15 de setembre 
Esports. Futbol Sala
Blanesport – FSCM B (hora per determinar)
Cultura. Presentació
12 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Presentació del llibre “Jo sóc aquell que va matar 
Franco”, de Joan-Lluis Lluis. 
Visites teatralitzades. Tres i l’arqueòleg
22 h · Oficina de Turisme
Preu entrada general: 10€
Preu entrada reduïda (nens entre 6 i 12 anys 
ambdós inclosos): 5€

L’agenda

ports individuals federats que participin en com-
peticions esportives de nivell estatal o superior. 
Fins el 5 de setembre. Més informació a www.
caldesdemalavella.cat o a tecnicesports@caldes-
demalavella.cat

CAMPUS DE FUTBOL DE LA UE 
CALDES
La Unió organitza el tradicional Campus de 
futbol del 20 al 31 d’agost de 2018, de 9h a 
13 h. Lloc a l’Estadi Vall.llobera. Gestiona el 
campus Sportgest.

PISCINA MUNICIPAL 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, diu-
menges i festius de 10:30 h a 20 h.
 

VOLS SER ARqUEòLEG?
Apunta’t de voluntari a les excavacions de les 
restes romanes de la carretera o a les del Cas-
tell de Malavella (Sant Maurici). Veuràs com 
treballen els arqueòlegs i podràs participar en 
tasques de suport a l’equip de recerca. L’horari 
serà de 9h del matí a les 13h. Si tens més de 16 
anys i vols participar-hi vine a fer la inscrip-
ció a l’oficina de turisme de Caldes de Mala-
vella. Places limitades.
Les dates de l’excavació a les restes romanes 
de la carretera són del 20 al 31 d’agost i de 
l’excavació al Castell de Malavella del 3 al 14 
de setembre.

Diada de 
Catalunya
Dilluns, 10 de setembre
Cinema: “La Forma del Agua”
20 h · Teatre municipal
Organitza: Ajuntament de Caldes de Mala-
vella
Marxa de torxes
21 h · Sortida plaça de l’U d’Octubre de 
2017
Organitza: Caldes per la República i Òm-
nium Cultural. Col·labora: Ajuntament de 
Caldes de Malavella 
Sardanes amb Punt.cat Cobla
22 h · Plaça Ajuntament
Organitza: Agrupació de sardanistes

Dimarts, 11 de setembre
Caminada i bicicletada a Terra 
Negra (Aplec de germanor) 
8 h · Una setmana abans es publica lloc de 
la quedada a: www.clubexcursionistacal-
desdemalavella.cat Comprovar hora i lloc!
Ens trobarem els quatre pobles que tenim 
coincidència de límit municipal a Terra 
Negra. Hi haurà esmorzar per a tots els 
assistents. Organitza: Club excursionista de 
Caldes de Malavella   
Aplec de germanor municipal amb 
esmorzar popular
10 h · Terra Negra
Organitza: Ajuntaments de Tossa de Mar, 
Llagostera, Vidreres i Caldes de Malavella 
amb el suport de la Coral Cantaires de Cal-
des i de la Colla gegantera de Caldes
Acte commemoratiu, ofrenes 
florals i coral
11:30 h · monument situat a la rotonda 
del Carrer Onze de Setembre i Avinguda 
Països Catalans
Organitza: Ajuntament de Caldes de Mala-
vella, Coral Cantaires de Caldes, agrupaci-
ons polítiques locals i entitats del poble. 
Sortida amb autobús cap a Barce-
lona per assistir a la diada
14 h · Parc de la Sardana
Organitza: Caldes per la República i Òmni-
um Cultural.
Dinar i tot seguit ball amb Alex 
Peris
14 h · Cobert del Balneari Vichy Catalan
Organitza: Associació Gent Gran Casa Rosa 

Més informació en programes a part



Notícies breus de Caldes de Malavella Els partits opinen

Passada la Festa Major 2018 hem de començar a preparar el proper curs. L’equip de Govern ens ha 
anunciat que les obres de la Carretera de Llagostera finalitzaran cap a finals de setembre. Des del  nos-
tre grup municipal agrair la paciència a tots els veïns/es i els comerços per les molèsties que els estan 
ocasionant, no només als de la zona, si no a tots els caldencs/es que han vist com la via principal de 
pas del nostre poble ha estat tallada durant molts mesos. Per aquest motiu, creiem que Caldes de Ma-

lavella necessita un pla de dinamització comercial, juntament amb les associacions, entitats i empreses implicades 
per revifar l’activitat comercial. No ens podem oblidar que som un poble on les nostres fonts d’ingressos principals 
són el turisme i l’aigua termal, però per donar una oferta turística de qualitat necessitem comerços, restaurants, bars, 
hotels, i les empreses de serveis també de qualitat per donar resposta. Aquestes petites empreses poden crear llocs 
de treball i també potenciar l’auto-treball, per això creiem que s’ha de fer una aposta clara per dinamitzar el poble, 
fomentar la creació d’aquestes empreses i acompanyar les ja creades perquè assoleixen el seu màxim potencial. Dins 
d’aquesta línia està la potenciació dels mercats de venda no sedentària tant dels dimarts com dels diumenges.
S’està treballant en el nou Pla d’igualtat  i demanem que tothom participi en l’enquesta on-line que s’està portant a 
terme. La recollida de dades és un punt clau per saber la situació real i cap a on hem de caminar. Des del nostre grup 
estem convençuts que s’ha de fer un canvi d’actitud davant la igualtat a l’Ajuntament, on hi ha feines marcadament 
feminitzades i d’altres molt masculinitzades, i hem de ser exemple.

En el darrer ple, l’equip de govern va tornar a posar sobre la taula Sant Maurici, aquest cop per 
eliminar-ne la part participativa dels propers passos que es faran en relació al Pla Especial. 
Això és el que passa quan intentes tapar vergonyes, fent-ho semblar tot molt transparent i par-

ticipatiu. Te n’adones que potser has inclòs massa part participativa, i ho intentes solucionar tard i malament. Fa 
un any ja explicàvem que l’equip de govern triava la via exprés, aprovant allò necessari per Junta de Govern, en 
aquest cas, el Pla Especial de Sant Maurici. Això sí, després d’explicar-nos en comissió informativa que de les 17 
partides econòmiques estimades, només dues es proposaven en copagament entre el senyor Balliu, el propietari 
de la masia, i el poble. Des d’ERC vam denunciar aquest fet, només faltaria que fos el poble el que li arreglés el 
pati a la casa de l’alcalde! Ara ja sabem què en va pagar, uns 300.000 euros i quan ho va pagar, uns 4-5 mesos des-
prés que l’ajuntament comprés l’ermita, el castell, la plaça i el prat de baix. Tal i com vam dir en el ple, que cadascú 
jutgi l’ètica d’aquesta compra a dues bandes. Perquè quan es va posar un preu sobre la taula no es va consultar al 
poble si volíem comprar la masia? Perquè els processos participatius es fan un cop ja s’ha decidit molta cosa a 
porta tancada? Perquè l’equip de govern segueix justificant allò injustificable?
I no podem deixar de tenir un record per les preses i presos polítics i les exiliades i exiliats, esperant el vostre 
retorn i la vostra llibertat. #Llibertatpresospolítics

Ja ha passat la Festa Major i volem donar les gràcies als voluntaris que hi han participat, des dels Joves 
Intrèpids fins a totes les entitats que l’han feta possible. Sense totes elles, la Festa no seria possible
El nostre Ajuntament gasta molts diners en comunicació. En els darrers anys, la partida destinada 
a comunicació ha crescut exponencialment fins a triplicar els diners dels nostres impostos que s’hi 

dediquen. Això podria ser bo si aquest esforç realment anés destinat a fer que les caldenques i els caldencs esti-
guéssim més ben informats de tot allò que fa referència a l’activitat municipal. Però no és així. En molts casos, 
en comptes de donar informació objectiva i útil per als ciutadans, el que trobem és propaganda partidista. Ho 
podem comprovar periòdicament en cada número de l’Aquae i del BIM, i en el mateix programa de la Festa Ma-
jor. Ens ha semblat molt bé el programa i la seva temàtica, però no que l’alcalde aprofiti la salutació institucional 
per posar-se unes quantes medalles. 
Quan parlem de comunicació també hem de parlar de transparència. Tenim dret a saber i a poder consultar fàcil-
ment tots els aspectes de la gestió municipal. En el darrer Ple l’alcalde va fer un exercici de transparència sobre Sant 
Maurici que hem d’agrair però, tal com tothom pot comprovar, molts apartats del portal municipal de transparència 
estan buits. Això vol dir que no podem accedir a informació que, per llei, hauríem de poder consultar fàcilment. 
Un bon alcalde no fa ús interessat dels mitjans de comunicació públics, practica la transparència radical i no 
barreja interessos públics i privats. I res d’això passa a Caldes.

Els pressupostos participatius ja són una realitat. Les diferents propostes que la gent ha fet segur que 
enriquiran el treball municipal. Ara, durant els mesos d’agost i setembre els serveis tècnics faran la feina 
de valoració i supervisió i el proper 15 d’octubre es farà el tria dels deu projectes que passen a la final i 
que es podran votar. Ja es veurà quin serà el resultat final però el que és segur és que el mateix procés de 

pensar, debatre i decidir en què volen invertir part dels recursos ens fa millorar Caldes en tots els aspectes.
Alguns partits de l’oposició ja estan en campanya electoral encara que falti gairebé un any per les eleccions. És 
sorprenent com en determinats assumptes no diuen res però quan tenen públic al davant canvien el seu discurs i 
passen a l’atac, buscant l’enfrontament en lloc de la col·laboració. No ens agraden els enfrontaments, per això des de 
l’equip de govern del PDeCAT no ens distrauran de la feina que tenim, treballar fort millorant Caldes cada dia.
Sempre defensarem, a Caldes i a on faci falta, els valors de la llibertat, el benestar, la justícia, la sostenibilitat, la 
igualtat, la cultura, l’educació, la transparència, la participació i el compromís cívic. Per això sempre estarem al 
costat del President Puigdemont, i ara també estarem al costat de la Crida per la República. Un moviment que 
aplega aquelles persones que comparteixin l’objectiu de proclamar la República Catalana mitjançant mètodes 
exclusivament pacífics i democràtics. Perquè creiem en la democràcia, en la justícia i en un futur millor, hi serem. 
Us hi esperem!
I gràcies, un cop més, per tota la gent que participa i col·labora amb la Festa Major. És així, treballant i cooperant 
pel bé del poble que ha sortit una altra festa rodona! Gràcies a tothom!

Estat de l’aigua
Analítiques de juliol

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.

S’avança en la portada 
d’aigua a les urbanitzacions 

En el ple municipal del dilluns 30 de juliol es van 
aprovar els punts referents a la portada d’aigua al 
Turist Club, a Can Carbonell i a Malavella Park. 
Amb aquestes tres portades d’aigua es soluci-
onaran temes històrics com és el subministra-
ment d’aigua (no s’haurà de patir pel subminis-
trament d’aigua com es pateix cada estiu a Can 
Carbonell, Malavella Park o a Turist Club); i de 
qualitat de l’aigua (el Turist Club no té aigua po-
table, té excés de nitrats; i la qualitat de l’aigua de 
Can Carbonell tampoc és òptima). 
Amb aquestes obres que ara s’han aprovat, el pla 
especial autònom i els documents urbanístics 
que ho permeten es solucionaran problemes 
històrics que afecten a molts veïns i veïnes. 

Nens i nenes nascuts 
al 1978 celebren el 40è 
aniversari

Aquest any els nascuts el 1978 fan 40 anys, i per 
a celebrar-ho es trobaren el passat 30 de juny a 
la tarda per a plantar una olivera amb una placa 
commemorativa al jardí sostenible del carrer 
Girona amb la Plaça Amical Mauthausen. 
Com a tret de sortida de la jornada es va tirar 
un coet i es van fer jocs d’aigua a la Font de la 
Mina per a rememorar vells temps d’infantesa. 
Al vespre continuà la celebració amb un sopar
i preguntes de quan eren a l’escola, fotografies i 
molts riures. Finalment, un altre coet anunciant 
que quedava molta nit per endavant per a 
continuar celebrant els 40! I ara només queda 
esperar fins a la propera trobada!!! Felicitats!

A punt per la campanya 
pels animals de companyia

Campanya d’identificació i esterilitza-
ció d’animals de companyia: Del 17 al 
30 de setembre, a Uetus Veterinaris

S’implantarà el xip ANICOM de forma gratuïta 
(o el xip AIAC a 25€) i s’aplicarà un 25% de des-
compte en esterilitzacions i castracions de gats 
i gossos. És condició indispensable identificar i 
censar o tenir censat l’animal. Cal concertar cita 
prèvia al centre veterinari a partir del 17 de se-
tembre i en el moment de la inscripció caldrà 
fer el pagament complet. S’admetran animals 
fins a esgotar la partida pressupostària assigna-
da i l’Ajuntament es reserva el dret de desestimar 
aquells casos en què no es compleixi l’ordenança 
municipal. Ho organitza Uetus Veterinaris, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Caldes i el 
Consell Comarcal de la Selva.

Èxit en les novetats de la Festa Major de Caldes de 
Malavella 

La Festa Major de Caldes de Malavella ha durat prop d’una setmana (del 2 al 7 
d’agost), tot i que el cap de setmana anterior (el 28 i el 29 de juliol) ja hi havia 
activitats.

Juliol de Glopets d’estiu

Aquest juliol hem celebrat la 2a fireta del llibre 
usat amb èxit de participació. El mateix dia vam 
oferir l’espectacle Gnoma amb la companyia 
Green Pea Boat, i al vespre vam veure la pro-
jecció de Casablanca. Els Glopets musicals han 
tingut dos protagonistes: Xarim Aresté i Núria 
Graham. El primer ens va sorprendre amb la 
seva guitarra i el seu virtuosisme. Acompanyat 
d’una banda de categoria, es van sentir temes 
dels seus discos Polinèsies i la Rosada, a més de 
cantar-nos cançons del darrer EP Groc. Núria 
Graham ens va deixar bocabadats amb el seu 
talent amb temes que trobem a Bird Eyes o dins 
del seu últim àlbum Does it rings a bell? Totes 
van ser vetllades per recordar! 

La Policia Local recapta 
1.648€ #pelsvalents  

El passat dissabte 21 de juliol el teatre municipal 
va acollir un concert solidari de Miquel Abras 
per recaptar fons per la construcció d’un 
hospital especialitzat en el càncer infantil. 
L’entrada, que valia 8€, es destinava íntegrament 
a aquesta causa. Durant més d’una hora Abras 
va contagiar al públic amb les seves cançons en 
un concert molt emotiu i proper. Fins i tot va 
haver-hi cançons cantades entre mig del pati de 
butaques. Al final del concert l’artista va anunciar 
que de cares al setembre estrenarà dos discos 
nous. No és la primera vegada que el cantautor 
empordanès fa aquest tipus d’actuacions. De fet, 
recentment en va fer una a Palafrugell per la 
mateixa causa. Habitualment ajuda a l’Hospital 
Sant Joan de Déu participant en cantades o en 
l’encesa de llums de Nadal. La Policia Local 
ja fa més d’un any que fa accions per ajudar a 
construir aquest hospital. En el concert el cap de 
la policia va anunciar que abans d’acabar l’estiu 
es podrà fer un altre donatiu de 50.000€ sumant 
així l’import de 100.000€ (al març es va fer un 
altre donatiu de 50.000€). 

S’enderroquen les cases 
dels mestres

Divendres 9 d’agost al matí es van enderrocar 
les antigues cases dels mestres. Aquestes cases, 
situades al costat de l’escola Sant Esteve, servien 
per allotjar els mestres de l’escola. 
El darrer mestre va marxar fa al voltant de 7 
anys. Un cop desocupat l’edifici, els serveis 
tècnics de l’Ajuntament van valorar l’opció 
de rehabilitar l’edifici per usos municipals. 
Finalment, es va decidir tirar les cases a terra 
perquè estaven afectades d’aluminosi. 
Fins ara el Servei d’Ensenyament Musical de 
Caldes no tenia un espai adient per fer classe. 
Aquest servei compta amb prop d’un centenar 
d’alumnes. 
És per això que s’ha decidit ubicar-hi en aquest 
espai la futura escola de música, que tindrà un 
superfície de més de 400m2. En aquest edifici hi 
haurà un auditori i diferents aules de formació. 
Actualment s’està acabant de redactar el 
projecte del nou espai, però ja s’enderroquen 
les cases. S’ha fet l’actuació durant les vacances 
d’estiu per no afectar el funcionament de 
l’escola Sant Esteve.

En marxa els pressupostos 
participatius

S’estan recollint propostes pels pressupostos 
participatius. És la primera vegada que es fan a 
Caldes de Malavella i per a la ocasió l’Ajuntament 
posa a la disposició dels veïns 80.000€ per fer 
qualsevol inversió proposada. Qualsevol ciutadà 
de Caldes de Malavella empadronat al municipi 
i major de 16 anys pot fer propostes. Per fer-ho 
només cal omplir la butlleta que es troba darrera 
el tríptic informatiu que s’ha enviat a les llars, 
o que es pot trobar a www.caldesdecideix.cat. 
Trobareu urnes per dipositar la vostra proposta 
a les oficines de l’ajuntament, a l’Oficina de 
Turisme, a la Biblioteca, a la Casa Rosa o a l’Esplai 
La Caixa. El termini per lliurar les propostes 
acaba el 17 d’agost, posteriorment es faran tallers 
i dinàmiques participatives per decidir aquelles 
idees que s’acabaran desenvolupant. La intenció 
és que les propostes siguin d’àmbit diferent i 
que abracin diferents zones. Encara que les 
propostes no siguin inversions o que excedeixin 
del pressupost, si són demandades i votades 
l’Ajuntament valorarà la seva execució. Anima’t i 
participa! 

3 artistes de Caldes

La mostra estarà disponible al 
Casino Municipal del 17 al 26 
d’agost. 

En l’exposició d’enguany es podrà gaudir de l’obra 
de Lidia Masllorens (pintora), Miguel López 
(pintor) i de Joan Oltra (fotògraf). 
Lídia Masllorens és caldenca de naixement i 
llicenciada en Belles Arts per la Universitat de 
Barcelona. La seva especialitat és la pintura, tot 
i que també treballa la fotografia o l’escultura. 
La seva obra treballa rostres humans, sempre 
buscant les emocions més íntimes. 
Miguel López Garrido ha participat al concurs 
de pintura ràpida de Caldes en edicions 
anterios, i actualment és membre del jurat. La 
seva pintura no us deixarà indiferents. 
Joan Oltra és nascut a Mataró, tot i que sempre 
ha estat molt vinculat al municipi, participant 
en activitats de la Biblioteca i fins i tot essent 
del jurat de diferents edicions del Concurs de 
pintura Ràpida. Era apicultor de professió i es 
defineix com un artesà en tots els aspectes de 
la seva vida. La seva fotografia us sorprendrà. 

Tractaments fitosanitaris 
als plàtans

A finals de juliol es va fer un tractament de 
polvorització als plàtans de diferents zones del 
municipi. També, tant als plàtans de la Rambla 
Recolons i Rambla d’en Rufí, s’ha fet per 3r any 
consecutiu un tractament biològic per eliminar 
el tigre del plàtan. Aquesta actuació es fa en 
compliment de la nova normativa que aposta 
per reduir els productes químics combinant els 
tractaments tradicionals amb la lluita biològica.

Cadis i Atenes, passant 
per Caldes de Malavella 

L’Eurovelo és una xarxa de 15 rutes de llarga 
distància entre les quals s’hi troba la de la 
Mediterrània que uneix Cadis, Barcelona, 
Caldes de Malavella, Besiers, Mònaco, Venècia, 
Dubrovnik, Patres i finalment Atenes. 5.888 km 
a través dels quals es creuen més de 10 països i 
es poden visitar 23 béns declarats Patrimoni de 
la Humanitat per la Unesco. La ruta, en fase de 
desenvolupament, ja està desenvolupada al tram 
de les comarques gironines amb la senyalització 
oficial de la xarxa EuroVelo.
El tram caldenc uneix St Feliu de Guíxols i Sils. 
Entra a Caldes pel Bosc de la Sureda des de 
l’encreuament de la Ruta Verda Termal amb la 
Ruta del Carrilet, creua la riera Benaula i Aigües 
Bones, baixa pel C/de les Roques i finalment 
abandona Caldes pel C/Santa Maria i l’Avinguda 
St Maurici direcció Vidreres per la Via Augusta 
de Marina/Camí de St Jaume.
Si algun caldenc intrèpid s’aventura a agafar la 
bicicleta i anar resseguint la costa mediterrània 
fins al Partenó de l’Acròpoli d’Atenes, només haurà 
d’anar seguint les senyals de la Ruta Europea. 

Des de la regidoria de Festes es vol agrair la 
participació a tothom que ha col·laborat en la 
Festa Major d’enguany. En especial als Joves 
Intrèpids, entitats i als col·laboradors. Gràcies 
també a tots els treballadors de l’Ajuntament, 
entre ells la policia i la brigada, que han hagut 
de fer un esforç extra. Durant aquests dies hi ha 
hagut una cinquantena d’activitats per a petits i 
grans. Pel que fa la participació, fins i tot les no-
vetats s’han omplert de gent! Com és el cas del 
concert de la Salseta del Poble Sec, la Festa Holi 

o el Karaoke. El sopar popular de Festa Major, 
aquesta vegada a l’envelat, va superar la xifra 
rècord de 500 participants. Altres activitats ja 
consolidades en aquesta edició han estat el to-
bogan aquàtic i el concurs de pintura a l’asfalt, 
novetats de la passada festa. Aquest any el pregó 
l’han fet la Colla Gegantera, perquè els gegants 
romans fan 30 anys. Felicitats! L’Ajuntament ha 
seguit apostant pel Punt Violeta i per la cam-
panya #caldeslliuredesexisme, dins del 3r pla 
d’igualtat, NO és NO. Gràcies i fins la propera!


