AGENDA
Del 15 de setembre al 15 d’octubre

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
De l’1 de setembre al 31 d’octubre:
Conservació del cementiri (anual 2012)
Guals (anual 2012)
Ocupació de subsòl (anual 2012)
Recollida d’escombraries (2n semestre
2012)
Mercat setmanal (2n semestre 2012)
Clavegueram (3r trimestre 2012)

ACTIVITAT FÍSICA MUNICIPAL
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
INICIACIÓ ESPORTIVA
- E.E. DE PSICOMOTRICITAT (Oferta a
l’Escola Sant Esteve i Benaula).
Dimarts i dijous, de 2/4 de 5 a 3/4 i 5 de 6 (nascuts els anys 2007, 2008 i 2009).
- E.E. D’INICIACIÓ POLIESPORTIVA
(Oferta a l’Escola Sant Esteve).
Dimecres i divendres, de 2/4 de 5 a 3/4 i 5 de 6
(nascuts els anys 2004, 2005 i 2006)
INICIACIÓ AL BÀSQUET I VOLEIBOL
- ESCOLA DE BÀSQUET
- E.E. de Bàsquet Benjamí i Aleví Masculí
Dimecres i divendres, de 3/4 de 5 a 1/4 i 5 de 7
(nascuts els anys 2001 a 2004). Al poliesportiu
municipal.
- E.E. de Bàsquet Benjamí i Aleví Femení
Dimecres, d’1/4 i 5 de 7 a 3/4 de 8 (nascuts els
anys 2001 a 2004). Al poliesportiu municipal.
- ESCOLA DE VOLEIBOL
-E.E. de Voleibol Aleví Femení
Dimecres i divendres de 3/5 de 5 a 1/4 i 5 de 7
(nascuts els anys 2001 i 2002). Al poliesportiu
municipal
INSCRIPCIONS AL PAVELLÓ DEL 3
AL 14 DE SETEMBRE:
-Del 3 al 7 de setembre: Matins, de 9 a 1; les

FESTA MAJOR DE FRANCIAC
DIVENDRES, 14 DE SETEMBRE
-A 2/4 de 10 de vespre: representació de l’obra
“Fuita” a càrrec del grup Els Rovellats de Cartellà
-A les 12 de la nit: 4a nit jove amb DJ Fauster
DISSABTE, 15 DE SETEMBRE
- A les 5 de la tarda: Mag Isaac. Hi haurà xocolata
i coca.
- A 2/4 de 12 de la nit: Ball a càrrec del conjunt
Montecarlo

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
VISITES TURÍSTIQUES GUIADES:
Tots els diumenges, a les 11 del matí. Inscripció
prèvia a l’Oﬁcina de Turisme. Preu: 3 €.
VISITES TEATRALITZADES AMB ELS
GUIES UFISSIALS: Els dissabtes 15 i 22 de
setembre (Sant Maurici). Més informació, a l’Oﬁcina de Turisme (tel. 972 48 01 03).

tardes de dilluns, dimecres i divendres, de 6 a 9
-Del 10 al 14 de setembre: Les tardes de dilluns,
dimecres i divendres, de 6 a 9
Més informació: eem@caldesdemalavella.cat /
619.708.444 (Josep Ma).
SERVEI D’ACTIVITAT FÍSICA
MUNICIPAL
Quota única: Pràctica de pilates, toniﬁcació, steps, aeròbic i T.B.C., sense límit de sessions per setmana. Dilluns, dimarts i dijous, d’1/4
menys 5 de 9 a 2/4 i 5 d’11. Al gimnàs de l’Escola
Sant Esteve.,
Ioga: A la Sala polivalent de la Casa Rosa. Dimarts i dijous, d’1/4 de 7 a 3/4 de 8 (grup A) i de
8 a 2/4 de 10 (grup B).
Edat d’Or (adreçat a la Gent Gran): A la Sala
Polivalent de la Casa Rosa. Dilluns, de 5 a 6; dimecres i divendres, de 10 a 11.
Club de passeig: Punt de sortida i arribada
al davant de la Casa Rosa. Gratuïta i sense inscripció prèvia. Dijous, de 2/4 de 10 a 2/4 de 12,
aproximadament.
Inici del curs: 1 d’octubre.
Inscripcions i més informació: a l’Ajuntament, a
partir del 17 de setembre.
Més Informació: eem@caldesdemalavella.cat /
629.325.484 (Irene)

DIUMENGE, 16 DE SETEMBRE
- Exposició “Ràdios antigues”, de 10 del matí a
8 del vespre
− A les 12 del migdia: Oﬁci Solemne
− A la 1 del migdia: Sardanes a càrrec de la Principal de Banyoles
− A les 5 de la tarda: Audició de sardanes a càrrec de la Principal de Banyoles
L’organitza l’Associació de Veïns de Franciac,
amb el suport de l’Ajuntament de Caldes de
Malavella i la Generalitat de Catalunya.

SORTIDA A PALAFRUGELL DE L’ESPLAI LA CAIXA
A l’octubre (dia per decidir). Sortida d’un dia a Palafrugell.Visita als Jardins de Cap Roig, al Far de Sant
Sebastià i al Museu de suro.

TALLERS I CURSOS
CURS
D’INFORMÀTICA
NIVELL
MITJÀ
Adreçat a persones en situació d’atur. Durada
de 70 hores. Del 24 de setembre al 27 de novembre. Dilluns, dimarts, dijous i divendres, de
10 a 12 del migdia. A l’Acadèmia Caldes Serveis
i Formació (c. Major, 34). Les inscripcions es faran a l’Oﬁcina de Turisme entre el 3 i el 14 de
setembre. Places limitades. Gratuït. Per a més
informació, Servei d’Orientació Laboral de Caldes de Malavella (solc@caldesdemalavella.cat /
972 77 00 05 (ext. 47). / 972 48 02 66 (Ca la
Romana))
AULA DE MÚSICA
Pre-inscripció oberta des del 3 de setembre a
través del web http://aulamusicacaldes.com. Més
informació en aquest mateix web i en fullets que
es repartiran properament.
AULA DE TEATRE
- CURS DE TEATRE PER NENS I
NENES (de 6 a 12 anys).
Tots els dimecres, de 2/4 de 6 a 7, a partir del 3
d’octubre ﬁns el 12 de juny de 2013, exceptuant
les vacances escolars o festes. A càrrec de David
Estany. Preu: 15€ al mes. Cal ser entre 12 i 16
persones. Telèfon David Estany: 620 415 900
- CURS DE TEATRE PER A JOVES (a
partir de 12 anys).
Tots els divendres, de 2/4 de 6 a 7, a partir del 5
d’octubre ﬁns el 14 de juny de 2013, exceptuant
les vacances escolars o festes. A càrrec de Marc
Ciurana,
Preu: 15 € al mes. Cal ser entre 12 i 16 persones.
Telèfon Marc Ciurana: 600 227 433
- TALLER D’INICIACIÓ AL TEATRE
PER A ADULTS
Les classes es faran al Teatre Municipal tots el
dijous a partir del 4 d’octubre ﬁns el 20 de de-

sembre, exceptuant el dijous 1 de novembre i el
dijous 6 de desembre (10 sessions). De 2/4 de
9 a 2/4 d’11. Preu: 50€ per persona tot el taller.
Classes dirigides per Marc Ciurana.
ADK
CURS DE NINJUTSU
A partir de setembre tornen les sessions de defensa personal a Sant Maurici. Els dissabtes, de
10 a 1. Organitzat per ADK. Per a més informació: associacioadk@gmail.com / tel. 972 48
02 22
TALLER DE PERCUSSIÓ AFRICANA
Tots els dimarts a partir de setembre, curs de
djembé a les 9 de la nit. Organitzat per ADK. Per
a més informació: associacioadk@gmail.com /
tel. 972 48 02 22
TALLERS I CURSOS DE L’ESPLAI “LA
CAIXA”
Inscripcions des de l’1 de setembre. Inici a ﬁnals
de setembre.
Hi haurà 4 tallers (Iniciació a les noves tecnologies, Històries de vida, tècniques de comunicació
i Iniciació a la informàtica)
També hi haurà cursets de català i anglès i tallers
de pilates, labors, patchwork, relaxació, conversa,
lectura, teatre, etc.
Tots els cursos i tallers són gratuïts. Només cal
ser soci i tenir compte obert a la Caixa. Més
informació, al mateix Esplai (C. Sant Antoni nº 8,
de Caldes de Malavella).
GRUP DE MASSATGE INFANTIL
Un espai per mares, pares i nadons d’entre 1 i
6 mesos.
Proper grup: inici 18 de setembre. Horari de 10
a 2/4 de 12, al CAP de Caldes. Grup de 5 trobades. Preu: 30 euros (subvencionat per l’Ajuntament de Caldes de Malavella). Informació i inscripcions: Llevadora Maria Massa (CAP) i Núria
Cortés 639027101.

Malavella. Entrada lliure i gratuïta.
Organitzat per Xarxa de Dones de Caldes de
Malavella en col·laboració amb l’Ajuntament de
Caldes de Malavella
DISSABTE, 22 DE SETEMBRE
APLEC SANT MAURICI
- A les 11 del matí: Oﬁci solemne.
- A les 12: Sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat
de Girona.
- A la 1:Tradicional ball de l’Hereu Riera.
- A les 2: Arrossada popular.
- A les 4: Sardanes a càrrec de de la Cobla Ciutat de Girona.
L’organitza l’Agrupació de Sardanistes, amb el
suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
VISITES TEATRALITZADES 2012
AMB ELS GUIES UFISSIALS
Més informació, a l’Oﬁcina de Turisme (tel. 972
48 01 03).
DIUMENGE, 23 DE SETEMBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia
a l’Oﬁcina de Turisme. Preu: 3 € per persona.
PEDALA 2012: MOU-TE EN LA DIRECCIÓ CORRECTA
Bicicletada popular contra el canvi climàtic per
camins veïnals, dins els actes de la Setmana de
la Mobilitat Sostenible i Segura. Sortida de la
Plaça de la Selva a les 9 del matí. Durada prevista: 3 hores. Cal portar casc, aigua, esmorzar
i la bicicleta revisada i en condicions. Hi haurà
un obsequi per a tots els participants. Vine a
pedalar i mou-te en la direcció correcta! Ho
organitza l’Ajuntament de Caldes, amb la collaboració del Club Excursionista i la coordinació de Bicicleta Club de Catalunya.
DILLUNS, 24 DE SETEMBRE
PLE MUNICIPAL

DISSABTE, 15 DE SETEMBRE
INAUGURACIÓ DE LA PISTA
POLIVALENT D’AIGÜES BONES
S’organitzarà una jornada esportiva amb partits i actuacions.

CP Caldes – CH Palafrugell B

A les 8, a la sala de sessions, a la Casa Rosa

CLUB ESPORTIU
Tercera masculina, a 2/4 de 6: CE Caldes – CE
Onyar

VISITES TEATRALITZADES AMB
ELS GUIES UFISSIALS
Més informació, a l’Oﬁcina de Turisme (tel. 972
48 01 03).

DIUMENGE, 16 DE SETEMBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia
a l’Oﬁcina de Turisme. Preu: 3 € per persona.

DIJOUS, 27 DE SETEMBRE
TROBADA DE L’ESPLAI “LA CAIXA”
AMB EL CASAL DE SABADELL
Visita guiada (per un voluntari) pel poble, dinar
l’Hostal Esteba (menú 12 €) i a les 5 de la tarda, al Teatre – cinema, sessió de teatre a càrrec
del grup “Estrella Bava”, del Casal de Sabadell
representant l’obra “Les aparences enganyen”.
Inscripcions a l’Esplai abans del 23 de setembre.

ADK TERAPEUTES
Sessions terapèutiques gratuïtes amb consulta
psicològica, grafològica i reiki. Al veïnat de les
Mateues, 26. Organitzat per ADK. Per a més
informació: associacioadk@gmail.com / tel.
972 48 02 22

EXCURSIÓ
De Vallter a Espinavell. Sortida en autobús.
Apunteu-vos-hi abans del 12 de setembre.
Obligatori llicència - C com a mínim. Organitzada pel Club Excursionista Caldes

SANT MAURICI JOVE
A partir de les 10 de la nit, 4t Festival de Música i Dansa SMJ’12. Al veïnat de les Mateues,
26. Organitzat per ADK. Per a més informació:
associacioadk@gmail.com / tel. 972 48 02 22
ESPORTS
CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamí, a les 6 de la tarda:

DIVENDRES, 21 DE SETEMBRE
XERRADA SOBRE EL SIAD (SERVEI
D’ATENCIÓ A LA DONA) A CALDES
DE MALAVELLA
“Dona, assessora’t”. Amb Ma Mercè Serrano
Riera, advocada i assessora per al desenvolupament del Pla Local de Dones de l’Ajuntament
de Lloret de Mar i l’Esther Mas, coordinadora
i psicòloga del SIAD de Santa Coloma de Farners. A les 8 del vespre, al Casino de Caldes de

DISSABTE, 29 DE SETEMBRE
PLATAFORMA D’ARTISTES EMERGENTS
A la tarda, a Sant Maurici. Amb l’actuació dels
grups de reggae: Supahcannabinol i Wildman
kante. Entrada 2€. Organitzat per ADK. Per a
més informació: associacioadk@gmail.com /
tel. 972 48 02 22
ESPORTS
CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamí, a les 6 de la tarda: CP Caldes – EH
La Vinya
Aleví, a les 7 de la tarda: CP Caldes – CP Jonquerenc

CLUB ESPORTIU CALDES
Tercera masculina, a 2/4 de 6: CE Caldes – Doﬁjet boats Bàsquet Lloret
DIUMENGE, 30 DE SETEMBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia
a l’Oﬁcina de Turisme. Preu: 3 € per persona.
DILLUNS, 1 D’OCTUBRE
ESPORTS
CLUB PATÍ CALDES
Inici de l’Escola de patí a l’Escola Sant Esteve.
De 2/4 de 5 a 6
DIMARTS, 2 D’OCTUBRE
XERRADA SOBRE EL DOLOR
D’on prové el dolor? Quins són els patrons
personals i com afecten a la nostra salut? Com
actuen les teràpies alternatives i el creixement
personal en el dolor i la salut? Al Casino de
Caldes, a les 8 del vespre. Entrada Gratuïta. Impartida per Sarﬁsek Romero, graduada en Naturopatia, Spagyria, Renaixement, Creixement
personal, Analista Clínica (Col. 2923).
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DIMECRES, 3 D’OCTUBRE
FESTA DEL BARRI DE SANT GRAU
Audició de sardanes amb Cobla. A la plaça de
Sant Grau, a les 6 de la tarda. L’organitza l’Associació de Veïns de Sant Grau.
ESPORTS
Inici de l’Escola de patí a L’Escola La Benaula
De 2/4 de 5 a 6
8a FIRA DE L’AIGUA
5, 6 I 7 D’OCTUBRE
Més informació en programes a part. L’organitza l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
DISSABTE, 6 D’OCTUBRE
ESPORTS
CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamí, a les 6 de la tarda: CP Caldes – HC
Salt
DIUMENGE, 7 D’OCTUBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia
a l’Oﬁcina de Turisme. Preu: 3 € per persona.
DIVENDRES, 12 D’OCTUBRE
ELECTROFORMA
A partir del migdia, festival-plataforma d’artistes
de música electrònica. Al veïnat de les Mateues,
26. Organitzat per ADK. Per a més informació:
associacioadk@gmail.com / tel. 972 48 02 22
DISSABTE, 13 D’OCTUBRE
ESPORTS
CLUB ESPORTIU
Tercera masculina, a 2/4 de 6: CE Caldes – Bencriada CE Banyoles
DIUMENGE, 14 D’OCTUBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. És necessari fer una inscripció prèvia a l’Oﬁcina de Turisme. Preu: 3 € per
persona.

Serveis i adreces d’interès
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
Mòbil d’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 972 46 38 82 (CAP Cassà)
AMBULÀNCIES 972 41 00 10 / 061
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
C.Vall·llobera, 4.
Telèfon: 972 47 04 04.
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
Casa Rosa. 972 47 13 09
BIBLIOTECA MUNICIPAL 972 47 23 50
AGOST: Tardes de dilluns a divendres de 16 a 21h.
Dissabtes tancat.
A PARTIR DE SETEMBRE: 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
Casa Rosa.
972472009 Horari: De 9 a 2.
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
• 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 les 24h.
• 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)
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
Dilluns, de 5 a 8
Dimarts, dimecres i divendres, de 10 a 1 i de 5 a 8.
Dijous i dissabtes, de 10 a 1
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS
902 103 493. Per a qualsevol aspecte relacionat amb la recollida
de resta, d’orgànica, de selectiva (paper, envasos, vidre), de contenidors de vegetal (barques), de trastos vells o amb la Deixalleria
municipal
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.cat

Els partits opinen

Acció de govern i notícies de Caldes
ball a càrrec del conjunt Montecarlo. Per últim,
el diumenge es podrà veure l’exposició “Ràdios
antigues”, es farà l’oﬁci solemne i, al migdia i a la
la tarda, hi haurà ball i audició de sardanes respectivament amb la Principal de Banyoles.

SUBVENCIÓ PER A L’ENLLUMENAT
PÚBLIC
L’Ajuntament ha rebut una subvenció per a la substitució de l’enllumenat públic amb una il·luminació
més eﬁcient i que comportarà un estalvi energètic
i econòmic important. Les sectors beneﬁciats en
aquest cas són el Canigó i la part que faltava del
veïnat d’Israel. El pressupost de l’obra, que ja està
adjudicada, és de 35.490 € mentre que l’import de la
subvenció és de 12.030 €.
SOL·LUCIÓ AL PROBLEMA DE GOTERES DEL PAVELLÓ I TANCAMENT DE
LA TEMPORADA DE LA PISCINA
L’Ajuntament està estudiant el problema de goteres del pavelló. A ﬁnal d’agost s’han instal·lat unes
bastides (foto) que han permès aixecar els plafons
que permeten veure l’aïllament del sostre. Per altra
banda, també s’han realitzat inspeccions des del teulat. Un cop localitzats els problemes es procedirà a
intervenir-hi per evitar la ﬁltració d’aigua quan plou.
Per altra banda, el 2 de setembre es va tancar la temporada de la piscina municipal amb èxit d’aﬂuència.

AMPLIACIÓ DE LA TANCA DE
L’INSTITUT
L’Ajuntament ha ampliat el pati de què disposa l’institut en sentit cap al Bosc de les Monges. La intenció
és que els nois i noies disposin d’un lloc amb ombra i d’un nou espai preveient que amb l’inici de les
obres de l’Escola Benaula aquest any es perdrà una
part del pati actual. En la foto podeu veure la zona
d’ampliació delimitada amb una línia blanca abans de
l’actuació.

ELS HOTELS DE CALDES LLUEIXEN
MARCS DIGITALS DE PROMOCIÓ
TURÍSTICA
Els establiments hotelers de Caldes de Malavella
disposen d’un marc digital en el qual es succeeixen
imatges de promoció turística del nostre municipi
així com una agenda amb activitats d’interès per als
turistes i visitants. Aquesta iniciativa de promoció
del nostre municipi és fruit de la col·laboració entre
l’Associació de Comerç de Caldes de Malavella i de
l’Ajuntament i s’emmarca dins el Pla de dinamització
comercial de la Generalitat de Catalunya.
Fruit d’aquest acord, l’Associació de Comerç de Caldes ha fet la compra dels marcs digitals, mentre que
l’Ajuntament s’encarrega de l’actualització periòdica
de l’agenda.

ENDARRERIMENT EN
L’ARRANJAMENT DELS CAMINS PEL
RISC D’INCENDIS
En el BIM passat anunciàvem l’arranjament de 7 camins de Caldes que s’havia de desenvolupar ﬁns el
dia 30 de setembre. Les actuacions s’han endarrerit
ja que el risc d’incendi de l’agost va impedir l’actuació de la maquinària. Amb l’arribada de les pluges i
el refrescament, aquests arranjaments ja es podran
començar.
CANVI DE BÚSTIES A CAN SOLÀ GROS II
L’Ajuntament ha canviat les bústies de can solà Gros
II de manera que queden més ordenades. Els veïns
interessats poden comprar el seu espai a perpetuïtat. A la foto podeu veure l’espai destinat a les
bústies antic (priemra foto), que deixarà d’estar en
funcionament i l’actual (segona foto).

GESTIÓ INDIRECTA DEL SAFM
L’Ajuntament ha adjudicat a través de concurs públic la gestió del SAFM (Servei d’Activitat Física i
Municipal) a l’empresa Tot Oci, que el curs passat
ja es feia càrrec de la gestió de l’Escola Esportiva. El
canvi s’ha fet amb motiu de la Llei de Bases de Règim Local aprovada pel govern espanyol. Fins ara,
la tasca de coordinar les activitats i contractar el
personal la feia directament l’Ajuntament.
PREVENCIÓ SOBRE EL MOSQUIT
TIGRE
Aquest any les molèsties per les picades del mosquit tigre no ha estat tant nombroses gràcies al
temps sec i de l’absència de pluges que n’han diﬁcultat la cria. Les pluges de tardor fan preveure però que puguin haver-hi un pic de presència
d’aquest insecte. Per això recordem la necessitat
de la col·laboració de tots els caldencs per evitar
qualsevol petita acumulació d’aigua (platets, testos,
galledes, dipòsits... ja que són el lloc de cria del
mosquit tigre. L’Ajuntament fa tractaments en els
embornals dels carrers però l’espai privat és responsabilitat de cadascú i per això demanem la vostra col·laboració per evitar al màxim les picades
del mosquit tigre.
INAUGURACIÓ DE LA PISTA
POLIVALENT D’AIGÜES BONES
El dissabte 15 de setembre es farà la inauguració
de la pista polivalent d’Aigües Bones, les obres de
la qual han anat a càrrec de l’Associació de propietaris del veïnat. A l’hora del tancament del BIM
s’estan ultimant les activitats que es faran amb motiu de la posada en funcionament de la instal·lació.

LA VIII FIRA DE L’AIGUA SE CENTRA
EN EL BENESTAR
Us animem a participar en la vuitena Fira de l’Aigua de Caldes de Malavella. Properament rebreu
a través de les bústies la informació sobre l’ampli
ventall de propostes que oferirà la Fira de l’Aigua
(venda artesanal, gastronomia, activitats lúdiques i
culturals, actuacions...). Segur que n’hi haurà més
d’una que us farà el pes! Enguany la Fira se centrarà en el benestar a través de l’aigua. L’Ajuntament
ha animat a les empreses que es dediquen a la cura
i millora del cos, al relax i al benestar físic i emocional a fer demostracions en directe dels tractaments i serveis que ofereixen. Es pretén doncs
aproﬁtar la gran aﬂuència de públic de la Fira de
l’Aigua per promoure un sector que té un pes econòmic i de creació de llocs de treball important en
el nostre municipi.
COL·LABORA AMB LA FESTA DE LA
MALAVELLA!
Ens els últims BIM us animem a col·laborar amb
l’organització de la proera edició de la Malavella.
El motiu és que hi ha un grup de persones amb
molta empenta que tenen ganes de fer-se càrrec
de l’organització de la Festa i fer-la encara més reeixida que la d’aquest any. Si voleu col·laborar en
la seva organització, voleu suggerir idees o participar activament en els actes que se celebrin, podeu
contactar amb l’Oﬁcina de Turisme de Caldes de
Malavella
Tel. 972.480.103
c/e: turisme@caldesdemalavella.cat.
RECTA FINAL DE LES VISITES
TEATRALITZADES AMB ELS “GUIES
UFISSIALS”
Fins al 22 de setembre podeu encara veure l’espectacle “2000 anys de tradició turística” que ofereixen els “guies uﬁssials”. La Remei, l’Antoniu” i
en “Fonsu” explicaran de la seva particular manera
qüestions relacionades amb el turisme a la nostra
vila. Una bona proposta per conèixer noves coses
de Caldes i per passar una bona estona. La sortida
es fa des de la plaça de l’Ajuntament a les 10 de
la nit i les entrades valen 10 € (5 € les entrades
infantils). Durant la representació visita s’ofereix
una ampolla d’aigua mineral amb l’esponsorització
d’aigua “San Narciso” (foto).

COMENÇA UNA NOVA CAMPANYA
DE VISITES ESCOLARS
El setembre ha començat una nova temporada
de les visites escolars, una oferta molt interessant per a què els nens i joves descobreixen
Caldes a través d’escoles i instituts. La novetat
d’enguany és que s’han elaborat 5 dossiers que
s’adapten a les diferents edats dels alumnes de
les escoles i dels instituts.
Les visites es poden fer per lliure a través dels
dossiers i altra informació que facilita l’Ajuntament sobre els recursos i atractius de Caldes.
Una segona opció és fer una visita guiada a través
de l’associació sense ànim de lucre “La Talaia”,
que compta amb el suport de la Diputació de
Girona dins els programa INDIKA.
En ambdós casos, i amb prèvia sol·licitud a
l’Ajuntament, es pot visitar l’exposició sobre el
jaciment paleontològic del Camp dels Ninots.
El consistori va enviar el mes de maig passat
7.000 fulletons a diversos centres d’escoles i instituts de les comarques gironines per difondre la
iniciativa que pretén donara conèixer la nostra
vila als joves i als més menuts.
CONTINUACIÓ DEL PLA
SINGULAR
Aquest curs, fruit de l’acord entre l’Institut,
l’Ajuntament i diverses empreses del municipi, es
renovarà el Pla Singular, que permet a alumnes
de l’institut que no tinguin el nivell curricular de
treballar a l’Ajuntament o l’àmbit privat durant
els matins i d’estudiar a la tarda les assignatures
bàsiques. Vista la bona experiència dels anys anteriors, s’ha apostat per continuar un any mes.
FESTA DE FRANCIAC
Passada la Diada de l’11 de setembre, és torn de
la Festa Major de Franciac. Les activitats programades són, el divendres
14, la representació de
l’obra “Fuita”, a càrrec
del grup Els Rovellats,
de Cartellà i la 4a Nit
Jove, amb Dj. Fauster. El
dissabte 15, a la tarda,
festival infantil i jocs per
a petits i grans amb el
Mag Isaac, amb xocolata
desfeta i coca i, a la nit,

APLEC DE SANT MAURICI
Arriba una nova edició de Sant Maurici que enguany recaurà en dissabte, per la qual cosa es
preveu més lluïda que mai. Com cada any, gaudirem de la caminada ﬁns a Sant Maurici, de l’Oﬁci,
del ball de sardanes de matí i tarda, del Ball de
l’Hereu Riera i de l’arrossada popular. Desitgem
que sigui una diada lúdica i que tothom en gaudeixi plenament.
BON BALANÇ DE LA FESTA MAJOR
La Festa Major de Caldes de Malavella s’ha tancat
amb una alta participació en la majoria dels actes. Cal destacar la recuperació del format inicial
del sopar de dijous que va retornar a la plaça de
l’antic Ajuntament amb uns preus populars i amb
un augment considerable de començals. Destaquem que malgrat l’ajustament del pressupost
s’ha mantingut la varietat de l’oferta d’activitats
per satisfer tots els públics.
ÈXIT DEL CURS DE MONITOR DE
LLEURE INFANTIL I JUVENIL
El setembre es va tancar amb èxit el curs de Monitor de Lleure infantil i juvenil, al qual van assistir
23 alumnes. El curs era de 100 hores i es va realitzar a l’aula de formació del pavelló municipal
de Caldes de Malavella.
NOVES TROBALLES AL CAMP DELS
NINOTS
Les obres per realitzar un centre comercial a
prop dels ediﬁcis de Nostra Senyora de la Llum
(coneguts com els ediﬁcis del Butà) han comportat el descobriment de nous fòssils de tapirs, de
bòvids i altres plantes i animals. La zona està lluny
de l’àrea en què s’han trobat la majoria d’animals
en les últimes campanyes cosa que augura la gran
quantitat de troballes que es poden realitzar en
els propers anys.
El seguiment de les obres i la recuperació dels
fòssils van a càrrec de l’IPHES (Institut Català de
Paleoecologia Humana i Evolució Social), el mateix equip que fa les excavacions regulars cada
any, mentre que les actuacions estan costejades
pel promotor del centre comercial. En el proper
Aquae us explicarem amb més detall sobre les
importants troballes que s’hi han realitzat i les
que s’hi esperen trobar mentre continuen les
obres de fonaments del centre comercial.
ESTAT DE L’AIGUA
Les últimes analítiques determinen que l’aigua és
apta per al consum de boca al nucli, Llac del
Cigne, Can Solà Gros I i II, Aigües Bones, Can
Carbonell i Tourist Club.

Des de CiU continuem treballant per millorar la nostra vila, ens agrada implicar-nos en el nostre
municipi, els nostres regidors segueixen treballant amb il·lusió per seguir governant Caldes deixant
a banda els interessos més partidistes.Volem convidar altres membres dels partits del nostre municipi que estan a l’oposició a treballar per als nostres vilatans que al cap i a la ﬁ ens han votat a tots,
per deixar-nos de partidismes i mirar per al nostre poble. És lamentable, i més en els temps actuals que corren,
que persones que ocupen un lloc com a polítics no mirin per als seus vilatans.
A banda de la reﬂexió anterior, a l’octubre celebrarem la 8a edició de la Fira de l’Aigua, un dels nostres esdeveniments per excel·lència i al qual ens hem de sumar tots els caldencs perquè sigui una gran ﬁra i fer-la créixer
encara més. Us animem doncs a tots i totes a participar a la Fira de l’Aigua.

Continuem creixent.
El proper 20 d’octubre la PIC celebrarà el que hem anomenat primer congrés. Es tracta d’una trobada
de tots els aﬁliats on es posaran sobre la taula i es debatran les principals idees i línies d’actuació de
la plataforma durant els propers anys. Tant el nostre paper a la oposició com l’objectiu de tornar a governar a
Caldes, tenint en compte els temps complicats que estem vivint. Volem aproﬁtar-ho per animar a tots els que
combregueu amb les nostres idees a aﬁliar-vos per donar-nos suport tant des del punt de vista ideològic com,
en la mesura del possible, econòmic. Aquest suport ens permet per exemple editar periòdicament i puntual
el nostre butlletí, del qual aviat rebreu a casa un nou exemplar. Us animem també a llegir el darrer butlletí de
CiU, especialment l’article sobre la biblioteca, ja que deﬁneix molt bé la manera de pensar de qui, tristament,
ens governa.

Passat l’agost ple de festes (nucli i veïnats), agraïm als col·lectius, col·laboradors i a
les AA.VV., que ens hagin distret dels problemes diaris. A tots ells, felicitacions. Sabem que algunes AA.VV., a més de fer miracles amb baixos pressupostos, han hagut de superar la trista pèrdua
d’alguns membres (Can Solà - Aigües Bones). Per a ells el nostre reconeixement i record.
De nou estem a l’inici del curs escolar i no sabem si s’iniciarà la construcció de la Benaula. A part, l’AMPA vol
gestionar directament el menjador escolar prescindint dels abusos del Consell Comarcal. Cap a ells el nostre
suport.
Finalment, alguns pares han retirat la inscripció dels seus ﬁlls a la llar per l’elevat cost, encara més amb l’€ del
menjador i l’€ de recollida després de las 5, que han contribuït a disminuir la llista d’espera. Ens sembla lamentable. Lluny queda la promesa electoral de cap nen fora de la llar i el “hi estem treballant”.

Les darreres enquestes reﬂecteixen que a Catalunya una majoria de ciutadans votaria a favor
de la independència en un referèndum.
La crisi que vivim és tant forta que no ens podem quedar mirant com cada vegada s’empobreix
més el nostre país i les famílies que hi viuen. Aquest és un dels molts motius pels que cal seguir sumant partidaris a la causa independentista. Cal fer-ho parlant, dialogant a les places dels nostres pobles, als mercats, amb
els veïns, amb els amics, amb la família... Hem d’explicar el perquè de la voluntat de caminar en llibertat. Hem
de sumar, fer-ho junts. No hi ha d’haver límits per poder ser, existir i decidir com a poble, i per poder fer-ho en
llibertat. El que demanem és legítim. Hem de dir prou. Us animem a participar a la marxa per la independència
el dia 11 de setembre a Barcelona.Hi hem de ser tots. Que ens sentin cridar ben fort: INDEPENDÈNCIA!

Des del Partit Popular volem posar de manifest una altra vegada que els grups municipals de CIU i
del PSC no treballen i no compleixen amb les promeses electorals que van fer, cosa que ja és normal.
Però és que a més tampoc no porten a terme els acords que s’aproven en els plens municipals.
L’Alcalde en diverses ocasions criticava la PIC perquè deia que no treballava pel bon funcionament i
manteniment de les urbanitzacions. Resulta que ara ells, tot i que mantenim un regidor (PSC) que s’hauria de
cuidar d’aquest tema, no fan res. Ni estan totes les parcel·les netes, ni gaudeixen de tots els serveis tot i que
la gent paga els seus impostos i, a més, l’Ajuntament, que és propietari de moltes parcel·les, no paga les seves
quotes a les associacions de propietaris de les urbanitzacions. Són morosos amb el nostre municipi. Un bon
exemple a seguir...

Juliol-agost: Gaudim de es festes i vacances dins de les nostres possibilitats econòmiques, uns per no
tenir ingressos ﬁxos i altres per les retallades salarials més la pèrdua del poder adquisitiu del diner.
Diuen que no hi ha mal que duri 100 anys però aquesta etapa que ens toca viure és molt dura. Ens
en sortirem, és clar que ens en sortirem, però deixarem a la cuneta moltes pèrdues socials i econòmiques. La
política no ens ajuda,al contrari, només saben retallar a qui menys té.
Feliciten als responsables que varen organitzar la Festa Major de Caldes, a les associacions de veïns, juntes
compensatòries i propietaris del Llac del Cigne, Aigües Bones, Can Solà I, Can Carbonell, Franciac per seu bon
fer i dedicació. Des del 13 d’agost ja estan en funcionament les noves bústies de Can Solà II. S’ha complert amb
el compromís adquirit amb els veïns que les reivindicaven tant per escrit com verbalment.

