Del 16 de juny al 15 de juliol

Per recordar
CALENDARI DEL CONTRIBUENT
IBI urbana - IBI rústica - IAE: juny - juliol
Clavegueram (2n trim. 2016): juny-juliol
Quota de Malavella Park: juliol-agost

Termini d’inscripció: 11 de juny a www.uecaldes.cat. Després, depenent de les places lliures.
Organitzat per la UE Caldes.

PISCINA MUNICIPAL
De l’11 de juny al 4 de setembre.
Dies laborables: 11-20:00h
Festius i caps de setmana: 10:30-20:00h
Amb bany nocturn i natació lliure (gratuït)

SETMANA DE L’ENERGIA (13-17 juny)
> Kits comptadors instantanis d’electricitat.
Fins el 26 de juny els podeu tenir uns dies de
forma gratuïta a casa. Contacteu amb l’Ajuntament (972470005 / tecnicmediambient@caldesdemalavella.cat).

TECNIFICACIÓ DE BÀSQUET
Dilluns, dimarts i dijous de juliol.
Cadet, infantil, pre-infantil, mini, júnior i sènior.
Termini d’inscripció, 23 de juny: josepmaria@totoci.net / cecaldes@gmail.com
Organitzat pel Club Esportiu Caldes.

> Roda de l’energia amb consells d’estalvi.
Roda-imant de sensibilització sobre l’estalvi
d’energia a la llar. La podeu recollir a l’Ajuntament del 13 al 17 de juny o fins acabar-ne
les existències. Gratuït.
Organitzat per l’Ajuntament de Caldes, el
CILMA i l’ICAEN.

XIX CAMPUS DE FUTBOL
Del 27 de juny al 29 de juliol. De 9 a 1.
Nens i nenes nascuts entre el 2001 i el 2011.

TALLER D’ESCRIPTURA CREATIVA
El relat breu · Amb Núria Martí Constans · 18h20h, els dimecres de juliol · Biblioteca · 50 €.

L’agenda
Dijous, 16 de juny

Festa de final de curs a l’Espai Jove
18:00h · Ca la Romana.
Ping pong, taller de còctels i música!
Entitats. Treball final de curs de teatre.
19h · Teatre Municipal · Gratuït.
“Ai...dones!!!”, amb les participants al taller de
teatre de l’Espai Caixa.

Divendres, 17 de juny

Concert a la fresca
The Blackiss i Deskarats.
21:00h · Font de la Vaca.
Organitzat per l’Àrea de Joventut i els Joves
Intrèpids.
Entitats. Festa del soci Casa Rosa
14h · Dinar a la pista de Franciac i ball amb el
músic Andreu.

Dissabte, 18 de juny

Biblioteca. Club de lectura.
Trobada amb el Club de Caldetes
9:00h. Lectura de Salvador Espriu i estada a
Arenys de Mar. Programació per confirmar.
Taller d’Elaboració de ratafia artesana
9:00h · Espai Jove.
Amb Assumpció Moreno.
Inscripcions fins el 16 de juny a www.espaijove.
caldesdemalavella.cat.
Organitzat per l’Àrea de Joventut.

17:00h · Sala annexa de la Casa Rosa.
Organitzat per l’Aj. i els avis de la Casa Rosa.

Dijous, 23 de juny

Arribada de la Flama del Canigó
- Bicicletada fins a l’Hostal del Rolls per rebre
la Flama i portar-la a l’Ajuntament.
- 20:30h: Portada de la Flama pels carrers de
Caldes fins a la pl. Amical de Mauthausen per
encendre la foguera de Sant Joan.
Organitzat pel Club Excursionista
Revetlla de Sant Joan
21:30 · Plaça Amical de Mauthausen.
Sopar de revetlla i ball.
Organitzat per la Colla Gegantera

Divendres, 24 de juny

Entitats. Sardanes
19:00h · Rambla d’en Rufí.
Amb la cobla Ciutat de Terrassa.
Botifarrada popular.
Organitzada per l’Agrupació de Sardanistes.

Diumenge, 19 de juny

Entitats. Gegants.
Passejada de gegants a Maçanet de la Selva.
Amb la participació de la Colla Gegantera
Mercats. Fira-mercat
10h -14h · plaça de l’antic Ajuntament.
Visites. Visita turística guiada
A les 11 del matí · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.

Dimarts, 21 de juny

Mercats. Mercat Municipal
De 8 a 1 del matí, a la plaça de la Selva.
Punt informatiu mosquit tigre
9-13h · Plaça de la Selva.
Organitzat per l’Ajuntament, el Dipsalut i el
Servei de Control de Mosquits de Girona.
Escola de Música. Final de curs.
Cantata a càrrec dels alumnes de cant coral.
18h · Teatre · gratuït.

Dimecres, 22 de juny

Xerrada per a la gent gran
“Seguretat a la llar”.
Amb els Bombers i la Policia Local.

Entitats. Gegants.
Trobada gegantera a Premià de Dalt.
Amb la participació de la Colla Gegantera.
2n Torneig 12 hores de futbol sala
8:00h - 22:00h · Pavelló polivalent.
Inscripcions fins el 15 de juny. Hi haurà servei
de bar al llarg del torneig.
Organitzat pel Club Futbol Sala Caldes.

Diumenge 3 de juliol

Visites. Visita turística guiada
A les 11 del matí · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.

Dimarts, 5 de juliol

Mercats. Mercat Municipal
De 8 a 1 del matí, a la plaça de la Selva.

Dijous, 7 de juliol

Diumenge 26 de juny

Reunió voluntaris Festa Major
21:00h · Casino Municipal.
Ajuda’ns a fer una gran festa!

Taller de ratafia Ikald
16:00h · Casino.
Inscripcions: 972 47 03 19. Places limitades.
Organitzat per l’Associació Ikald.
Entitats. Excursió amb bicicleta
Fins el castell de St. Iscle de Vidreres.
Organitzada pel Club Excursionista Caldes

Visites. Visita turística guiada
A les 11 del matí · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.

Dimarts, 28 de juny

Mercats. Mercat Municipal.
De 8 a 1 del matí, a la plaça de la Selva.
Entitats. Revetlla de Sant Pere
19:00h · Sopar i ball amb el músic Xus Marcos. · 12 €.
Organitzat pels avis de la Casa Rosa.

Dimecres, 29 de juny

Biblioteca. Grup de Lectura
“La Llibreria ambulant”, de C. Morley.
19h · Biblioteca Municipal.

Divendres, 1 de juliol

Glopets d’estiu - Paraula de Vi
Maridatges entre la lectura i el vi
20h.· Biblioteca Municipal.
Glopets d’estiu - concert
“L’Ovidi, Poema sense acabar”
22h · Jardins de les Termes Romanes · 10 €.
Toti Soler, Joan Massotkleiner i Gemma
Humet.
Entrades a Turisme o abans del concert

Dissabte, 2 de juliol

Entitats. Sardanes
Diada del soci.
20h · Pl. Amical de Mauthausen.
Amb la cobla Bisbal Jove (20h, 6 sardanes) i
Norai (23h, havaneres).

BiM

Mercats. Fira-mercat
10h -14h · plaça de l’antic Ajuntament.

Dissabte, 25 de juny

Mercats. Fira-mercat
10h -14h · plaça de l’antic Ajuntament.

Aula de teatre infantil i juvenil
Final de curs. 12:00h · Teatre · Entrada gratuïta
Organitzat per l’Aula de Teatre.

Organitzada per l’Agrupació de Sardanistes.

Biblioteca. Espectacle musical infantil.
“Jazz, Soul & Rock&Roll”, amb Alehop!
20h · Biblioteca Municipal.

Butlletí d’Informació Municipal
Juny 2016 · Número 105 · Caldes de Malavella

Dissabte, 9 de juliol

Entitats. Gegants.
Trobada gegantera a Rubí.
Amb la participació de la Colla Gegantera.
Entitats. Concentració de motos
Trobada de motos, ruta i sopar-ball
Trobada: 16h · pl. de l’Ajuntament
Sopar-ball: 21:00 h.
Organitzat per la Societat Gastronòmica.

Diumenge 10 de juliol

Mercats. Fira-mercat
10h -14h · plaça de l’antic Ajuntament.
Visites. Visita turística guiada
A les 11 del matí · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.

Dimarts, 12 de juliol

Mercats. Mercat Municipal
De 8 a 1 del matí, a la plaça de la Selva.

Dimecres 13 - divendres 15 de
juliol
Exposició
“La biomassa forestal i agrícola a Catalunya”
8-20h · Al vestíbul del Pavelló Municipal.
L’organitza l’Ajuntamen de Caldes de Malavella, CILMA i ICAEN.

Dijous, 14 de juliol

Glopets d’Estiu - Presentació de llibre.
“Un riu als ulls del corb” de Josep Ma.Capilla
19:30h · Biblioteca.

Divendres, 15 de juliol

Glopets d’estiu - concert
Xavier Calvet.
22h · Biblioteca Municipal · gratuït.

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.
Dissabtes, de 9 a 2/4 de 2.
REGISTRE CIVIL: A les oficines municipals.
SERVEI DE RECAPTACIÓ: Tel. 972 47 20 09.
Carrer de Sant Grau, núm 19. Casa Rosa.
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.
URGÈNCIES CAP Cassà: Tel. 972 46 38 82
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
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.
JUNY: Consulteu els horaris a la Biblioteca
JULIOL: De dilluns a divendres, de 15:30h a 20:30h.
AGOST: De dilluns a divendres, de les 16h a les 21h.
Matins i dissabtes, tancat.
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.
C. de la Pau s/n.
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 5 a 8.
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. 902 320 320.
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

Notícies breus de Caldes de Malavella
Troben al Camp dels Ninots un nou esquelet de tapir

Setmana de l’energia

L’skatepark ja té mural

El Club se’n va a Mallorca

Voluntaris de la Festa Major

L’equip d’excavació del jaciment del Camp dels Ninots ha trobat un nou fòssil de
tapir de 3,1 milions d’anys. Era jove i això consolida la hipòtesi que els animals es van
morir sobtadament per una emanació de gas del volcà.

En el marc de la Setmana de l’energia (13-17
de juny), l’Ajuntament de Caldes, el CILMA
(Consell d’iniciatives locals per al Medi Ambient)
i l’ICAEN (Institut Català d’Energia) han
organitzat una exposició sobre “La biomassa
forestal i agrícola a Catalunya”. Estarà en el
vestíbul del Pavelló Municipal (08h-20h). També,
els que ho vulgueu podreu tenir uns dies un kit
comptador instantani d’electricitat (fins el 26
de juny). Si hi esteu interessats, contacteu amb
l’Ajuntament (972470005 / tecnicmediambient@
caldesdemalavella.cat). I per últim, si passeu per
l’Ajuntament del 13 al 17 (o fins que s’acabin les
existències), podreu recollir una roda-imant de
sensibilització sobre l’estalvi d’energia a la llar.

L’Espai Jove de “Ca la Romana” va organitzar
el 22 de maig passat la pintada d’un mural a
l’skatepark. El grafitti es va fer a la paret de la
nau industrial veïna a la instal·lació, amb el
consentiment previ del propietari. L’acte es va
amenitzar amb la música en directe de DJ B4YO.
La pluja va interrompre l’activitat i la pintada es
va haver d’acabar el cap de setmana següent, el
29 de maig. A la part central de la pintada hi
diu “Caldes de Malavella. Skatepark” i també hi
podem apreciar elements característics d’una
pista d’skate com són les bicis, els patinets
i els patins. Ara que l’skatepark ja està ben
ambientat, t’animem a anar-hi, a passar-t’ho bé
i a posar a prova la teva destresa!

El Club de lectura de la Biblioteca de Caldes i
de Salt van viatjar el 27 de maig a Mallorca per
comentar el “Llibre d’Amic e Amat” de Ramon
Llull en el 700è aniversari de la mort d’aquest
autor universal. El biògraf lul·lià Albert Pijuan va
portar la sessió del club a Randa, la muntanya on
diu la llegenda que Ramon Llull es va il·luminar.
A l’illa, el grup es va allotjar a la Fundació
ACA, un espai de creació situat a Búger. El seu
propietari, el músic Antoni Caimari, va explicar
la seva particular visió de la composició musical
i els assistents van poder escoltar una de les seves
obres del que ell anomena música electroacústica
artesanal. Una experiència molt profitosa que es
va acabar visitant al cap de Formentor.

L’Ajuntament de Caldes de Malavella i els Joves
Intrèpids fan una crida a totes les persones
que vulguin col·laborar en els actes que
s’organitzaran durant la Festa Major d’enguany.
Ja sabeu que la nostra festa és de les més lluïdes
de les nostres contrades i perquè això sigui
així fan falta molts de voluntaris. Per sort, a
Caldes de Malavella n’hi ha molts i per això us
demanem un cop de mà en l’organització de la
Festa Major. A part de passar-vos-ho molt bé,
amb la vostra tasca ajudareu a què els caldencs
i visitants també gaudeixin d’una gran Festa.
Us convidem a la reunió de voluntaris que
es farà el dijous 7 de juliol a les 9 del vespre, al
Casino Municipal. Us hi esperem!

La Nit de Campions, la nit
de l’esport

“Bernadeta” a Roma i nou
curt de Mateu Ciurana

Presentació de la delegació
de l’Oncolliga a Caldes

Vols formar part dels Joves
Intrèpids?

El dissabte 5 de juny es va celebrar la Nit de
Campions 2016, un acte que vol reconèixer la
tasca feta per les entitats esportives i reconèixer
la dedicació d’esportistes, voluntaris i familiars.
En uns breus discursos, el regidor d’Esports,
Sergi Mir, i l’alcalde, Salvador Balliu, van destacar
la gran activitat esportiva que hi ha a Caldes en
comparació amb municipis veïns i van fer extensius
els reconeixements a tothom qui practica esports i
als que col·laboren perquè això pugui ser possible.
Després de l’acte es va fer un petit refrigeri.
Enguany hem tingut dues entitats amb
campions: l’equip aleví A de la Unió Esportiva
Caldes (fotos) i diverses patinadores del Club
Patinatge artístic Caldes que han quedat
primeres en les seves diferents categories: Laia
Gutierrez, Maria Dual, Kayla Lozano i Adela
Baeta. Encara que no fossin els campions, també
destaquem l’ascens per segon any consecutiu del
Club Futbol Sala Caldes. Seguidament, es va fer
un reconeixement a equips o persones triades
per cada entitat esportiva per la seva tasca feta.

El cineasta caldenc Mateu Ciurana portarà
el curt “Bernadeta” a la sessió d’obertura de
la Mostra de Cinema Català que se celebra a
Roma el 14 de juliol. El curt també es projectarà
al Festival de Pineda de Mar (2 de juliol), al
Festival de Puigcerdà (agost) i, ja a la tardor,
al Cinema Texas de Barcelona i al Festival de
Girona. El curt narra la història de Bernadeta
(Casandra Lungu), una jove amb una gran
devoció religiosa i d’un capellà (Xavier Sardà)
que es preocupa per l’actitud obsessiva de la
noia.
Per altra banda, Mateu Ciurana ja ha començat
la fase de pre-producció del seu proper curt, “La
Senyora de la 2012”. Com en els seus dos últims
treballs, “Diògenes el Gos” (2014) i “Bernadeta”
(2015) estan rodats a Caldes de Malavella. En
aquest cas, la ubicació principal del rodatge
serà el Balneari Prats. També com els projectes
anteriors, el curt es finançarà a través de
micromecenatge a partir de 18 €. L’estrena està
prevista per la tardor de l’any 2016.

El 2 de juny es va presentar la delegació de
Caldes de la Fundació Oncolliga Girona, una
fundació sense ànim de lucre que millora la
qualitat de vida dels malalts de càncer i familiars
i fomenta els hàbits saludables. Van intervenirhi Almudena Sánchez, delegada de Caldes de
Malavella de l’OncolligaGirona i, tot seguit, la
presidenta de l’Oncolliga Girona Lluïsa Ferrer i
la psicòloga Núria Agudo, que van fer un repàs
dels serveis i activitats que ofereix la Fundació:
préstec de material ortopèdic, banc de perruques,
atenció psicològica, servei de fisioteràpia,
feines domèstiques, drenatge limfàtic, gimnàs,
aquagim, grups de suport, assessorament legal,
sortida laboral, escola per parlar per a persones
amb la laringe extirpada, xerrades, activitats de
prevenció i conscienciació, cursos de voluntariat...
Des de l’Ajuntament donem la benvinguda a la
Fundació i li oferim suport. Si voleu col·laborar
amb l’Oncolliga o informar-vos-en, aquests en
són els contactes: www.oncolliga.cat / fundacio@
oncolligagirona.cat / 972 47 22 49 63.

Els Joves Intrèpids fan una crida a voluntaris
que vulguin ajudar i alhora passar-s’ho bé en
la realització d’activitats festives per al poble.
La tasca dels Joves Intrèpids és reconeguda
sobretot per l’organització de molts actes de la
Festa Major i del servei de barra de l’envelat.
Tots els hem vist voltant amunt i avall amb
la samarreta de la Festa Major. Però també
organitzen altres activitats com són concerts a
la fresca o el ball de cap d’any, conjuntament
amb altres entitats. Tota aquesta activitat
requereix de moltes mans i per això l’entitat
busca persones que hi vulguin col·laborar o
formar-ne part directament. Si t’hi animes, els
contactes són 679 51 01 73 / 633 66 19 71 /
636 08 08 95. Ajuda a fer festa! Suma’t als Joves
Intrèpids!

L’excavació va començar al maig i es va acabar a
inicis de juny sota la direcció dels caldencs Gerard
Campeny i Bruno Gómez de l’IPHES (Institut
Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social).
Hi van intervenir una dotzena de persones, entre
estudiants i personal investigador d’universitats i
centres de recerca nacionals i internacionals, per tal
de conèixer millor l’evolució de la fauna i flora en el
transcurs dels últims 3,1 milions d’anys.
En el cas del tapir, el jaciment del Camp dels
Ninots concentra el 70% dels fòssils mundials de

l’espècie Tapirus arvernensis però a més, és l’únic
jaciment que els conserva sencers.
Coincidint amb les excavacions, el dissabte
21 de maig es va inaugurar la primera fase de
l’itinerari senyalitzat del Camp dels Ninots que
permet als visitants fer el recorregut durant tot
l’any a través de panells informatius que expliquen
les característiques del volcà, les condicions
climàtiques i els animals i plantes que hi vivien.
En l’acte, tant investigadors com l’alcalde van
coincidir en la gran potencialitat del jaciment.

Activitats d’estiu 2016
L’Ajuntament ha programat per l’estiu tot un
seguit d’activitats diverses laborals, lúdiques,
esportives, culturals i gastronòmiques. Aquí les
teniu detallades:
Glopets d’estiu: L’Àrea de Cultura i la Biblioteca
ofereixen un cicle de concerts i altres activitats
per gaudir de la fresca:
- Concerts a les Termes Romanes: Espectacle
“L’Ovidi, Poema sense acabar” (1 de juliol),
concert de rock i blues amb Van de Nit (14
d’agost) i concert de jazz amb Black Station (4
de setembre).
- Concerts al Jardí d’en Pere Vidal (Biblioteca):

Xavier Calvet (15 de juliol) i Carla (29 de juliol).
- Cinema al carrer: “Atrapa la bandera” (11
d’agost) i “Ocho apellidos catalanes” (25 d’agost).
- Espectacles infantils: Espectacle musical
infantil “Jazz, Soul & Rock&Roll”, d’Alehop! (7
de juliol) i “Ximpàtic i els seus amics”, amb Ana
Caillabet (28 de juliol).
- Altres: Vinoteca (1 de juliol), taller d’escriptura
(inici el 6 de juliol) i presentació del llibre “Un riu
als ulls del corb” de Josep Maria Capilla(14 de juliol).
Activitats esportives i de lleure: L’Àrea d’Esports

prepara activitats perquè els nens i joves s’ho passin
bé tot realitzant esports, jocs o activitats de lleure.
Parlem de les Estades Esportives, dels Matins de
jocs i esports, del Casalet i del curset de natació.
Brigada Jove: 8 joves de Caldes tindran la seva
primera experiència laboral fent tasques de
millora i manteniment en el municipi gràcies a
aquesta iniciativa endegada per l’Àrea de Joventut
Casal J de jove: El Casal d’Estiu és una activitat
dinamitzada per l’Àrea de Joventut que omplirà
els matins de juliol d’activitats de lleure i
participació per a joves a partir de 12 anys.
Piscina: La Piscina Municipal estarà oberta fins
el 4 de setembre tots els dies de la setmana. Els
abonaments ja estan a la venda. També podreu
gaudir del bany nocturn o practicar la natació
lliure (gratuït).
Visites teatralitzades: En la celebració del 15è
aniversari, l’espectacle “Xafardagem per Caldes”
visitarà fonts, balnearis i l’embotelladora del
Vichy Catalan. Serà els dies 13, 20 i 27 d’agost i
3,10,17 i 24 de setembre. Les sortides es faran des
de l’Oficina de Turisme a les 10 de la nit. El preu
és de 10 € (5 € per als joves de 6-12 anys).

Estat de l’aigua
Analítiques de maig

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.

