AGENDA
Del 15 de setembre al 15 d’octubre

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

AJUTS SOCIALS PER A SORTIDES
ESCOLARS
El termini de sol·licitud és entre l’1 i el 15
d’octubre. Per a més informació, consulteu-ne
les bases a les oficines de l’Ajuntament, a Serveis
Socials o bé a www.caldesdemalavella.cat

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

INICI DE LA TEMPORADA DEL CLUB
PATÍ CALDES
Adreçada a nens i nenes nascuts entre el 2000 i
2010. Es divideix en dos blocs:
ESCOLA DE PATÍ: P3, P4 i P5. S’aprèn a patinar
i a jugar hoquei de manera divertida. Es disposa
d’un entrenador i una monitora titulats per les
activitats. El Club proporciona tot el material
necessari i només cal portar roba còmoda i el
berenar. La quota és de 15€ al mes (d’octubre a
juny). Es fa els dilluns al gimnàs de l’Escola Sant
Esteve i els dimecres al Pavelló Polivalent (Escola
La Benaula), de 2/4 de 5 a 6. Es recullen els nens
i nenes a les classes, se’ls dóna el berenar i se’ls
posen els patins.
HOQUEI PATINS: Per aprendre a jugar a
hoquei. Calen patins, proteccions, estic i pilota. El
Club proporciona el material necessari a nivell
d’Iniciació. Vine a provar-ho sense compromís. La
quota és de 25€ al mes (de setembre a juny) més
35€ l’any de quota de soci.
Per a més informació i inscripcions, contacteu
amb en Jordi Ribot (661745397) / al web www.
clubpaticaldes.cat / al mail: clubpati@
caldesdemalavella.cat / al pavelló en horari
d’entrenament / a Electrodomèstics Vilar (al
costat de l’Església).
CAMPANYA D’ESTERILITZACIÓ I
IDENTIFICACIÓ D’ANIMALS
De l’1 al 31 d’octubre, Uetus Veterinaris (C.
Santa Maria, 24 - Tel. 972 47 11 00) fa un 50% de
descompte en la implantació de xips i
un 25% en esterilitzacions i castracions
de gats i gossos. És condició indispensable
identificar i censar l’animal. Cal concertar cita
prèvia al centre veterinari. Ho organitza Uetus
Veterinaris, amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Caldes.

MERCAT MUNICIPAL: Tots els dimarts, de
8 a 1, a la plaça de la Selva.
FIRA MERCAT: Tots els diumenges, de 10 a 2,
a la plaça de l’antic Ajuntament.
ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ DE
LA FIRA-MERCAT DELS DIUMENGES :
- Ponis a la pineda: Cada primer i segon
diumenge de mes.
- Parada caldenca: Cada diumenge. Espai
que permetrà a caldencs i caldenques vendre
manualitats, productes de segona mà i d’altres.
Per a més informació i inscripcions, adreceuvos a l’Àrea de promoció econòmica a l’Oficina
de Turisme, a promocioeconomica@
caldesdemalavella.cat o bé al 972470005
(Ext 47).

VISITES TEATRALITZADES 2013
“UN POBLE DE LLEGENDA”
Últims dies! Els dissabtes 14 i 21 de setembre.
A les 10 de la nit, des de l’Oficina de Turisme.
Compra anticipada a l’Oficina de Turisme - Cal
Ferrer de la Plaça. Preu de l’entrada general: 10
€. Preu de l’entrada reduïda (entre 6 i 12 anys,
inclosos): 5 €. Creació de l’espectacle: Marc
Ciurana (Fonsu), Miquel Noguer (Antoniu) i
Mireia Peña (Remei). En cas de pluja la funció es
realitzarà a la sala annexa de la Casa Rosa.

INICI DE L’ESCOLA ESPORTIVA
MUNICIPAL
De P3 a 6è de primària. Es farà Iniciació
esportiva (de psicomotricitat i poliesportiva),
Iniciació al bàsquet (pre-mini femení i
masculí, mini femení i masculí i Iniciació al
voleibol (aleví mixt).
Les sessions, trobades i competicions es
complementen amb activitats per fomentar la
cooperació i el companyerisme, com són les
colònies de l’EEM (de divendres a diumenge), el
Guai-Teke, el Sopar de Nadal amb Ball de
Gala, les Matinals Familiars, i la participació
al Cros i la Milla de Caldes de Malavella.
Del 17 de setembre al 13 de juny, amb
aturades de Nadal i Setmana Santa.
Els preus són els següents:
- Iniciació esportiva: 175,50 €/any, en 8
quotes de 19,50 €/mes i 2 quotes de 9,75 €/
mes (setembre i juny). Més 6 € per l’assegurança
esportiva anual (s’afegiran a la 1a quota).
- Escola de bàsquet i voleibol: 229,50 €/
any, en 8 quotes de 25,50 €/mes i 2 quotes de
12,75 €/mes (setembre i juny). Més assegurança
esportiva i drets de competició segons l’esport.
Consulteu descomptes per a famílies nombroses.
El termini d’inscripció és el divendres, 13
de setembre i el curs començarà el dimarts
17. Inscripcions, a les tardes de dilluns, dimecres
i divendres, de 6 a 9. Demaneu per l’Ariadna
Berrocal i/o l’Alba Maicas. A partir del 17 de
setembre, al telèfon 619.708.444 (Josep Maria) o
per correu: eem@caldesdemalavella.cat.
Places limitades.

FESTA MAJOR DE FRANCIAC
DIVENDRES, 13 DE SETEMBRE
- A 2/4 de 10 del vespre Repic de campanes
per anunciar l’inici de la Festa Major.
- A les 10 del vespre, representació de
l’extraordinària
comèdia
“El
millor
dependent del món”, a càrrec del Grup
Traspunt de Caldes de Malavella.
- A les 12 de la nit, 5a Nit Jove, amb el grup de
rock Nessun Dorma.
DISSABTE, 14 DE SETEMBRE
- A les 5 de la tarda, Festival infantil i jocs
per a petits i grans amb el Mag Fèlix
Brunet. Hi haurà xocolata desfeta i coca
CURSOS DE L’ASSOCIACIÓ IKALD
Curs d’ikebana (art floral japonèsikenobo)
Durada: d’octubre del 2013 a juny del 2014.Tots
els primers divendres de mes.
Horari: d’11 a 1 o de 4 a 6, al local social (c.Vallllovera nº62).
Inici: el divendres, 4 d’octubre.

DISSABTE, 14 DE SETEMBRE
VISITES TEATRALITZADES 2013
Més informació, al començament de l’agenda
ESPORTS
UE AIGÜES BONES
Primera jornada de lliga. Equip i hora per confirmar
DIUMENGE, 15 DE SETEMBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de
Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’exposició
del jaciment del Camp dels Ninots.
DILLUNS, 16 DE SETEMBRE
SERVEI
LOCAL
D’ORIENTACIÓ
FAMILIAR
Xerrada de presentació del Servei Local
d’Orientació Familiar. A les 6 de la tarda, a
l’Escola Sant Esteve. A càrrec d’Anna Iglesias Coll,
orientadora familiar.
L’escola de mares i pares ofereix un espai on poder
parlar, escoltar, compartir, aprendre i resoldre
dubtes, inquietuds i èxits en relacióa l’educació dels
infants i adolescents.
Si estàs interessat/da a participar-hi, inscriut’hi del 2 al 20 de setembre al web: www.
slofdiputaciogirona.cat. Activitat gratuïta
adreçada a tots els pares i mares amb fills/es
de 0 a 18 anys.
Organitzat per l’Ajuntament de Caldes de Malavella
amb el suport de la Diputació de Girona.
DISSABTE, 21 DE SETEMBRE
VISITES TEATRALITZADES 2013
Més informació, al començament de l’agenda
L’HORA DEL CONTE
Contes de la jungla, amb la companyia
L’Espina de la Sardina. A les 12 del migdia a
la Biblioteca Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia.
Organitzats per la Biblioteca.
ESPORTS
UE AIGÜES BONES
Segona jornada de lliga. Equip i hora per confirmar

per a tots els assistents.
- A 2/4 de 12 de la nit, animadíssim Ball a càrrec
del conjunt Boogie-Woogie.
DIUMENGE ,15 DE SETEMBRE
- Exposició d’Ikebana, de 10 a 8 del vespre
- A les 12 del migdia, Ofici solemne.
- A la 1 del migdia, Sardanes a càrrec de la
cobla La Principal de Banyoles.
- A les 5 de la tarda, Audició de sardanes a
càrrec de la cobla La principal de Banyoles.
L’organitza l’Associació de Veïns de Franciac, amb
el suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella
i la Diputació de Girona.

Curs de ceràmica
Cada dissabte, d’octubre a desembre.
Inici: dissabte, 5 d’octubre.
Horari: de 4 a 2/4 de 7 de la tarda, al local social
(c.Vall-llovera nº62).
Cursos organitzats per l’Associació IKALD. Per
a més informació i inscripcions, tel. 972470319

DIUMENGE, 22 DE SETEMBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina
de Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a
l’exposició del jaciment del Camp dels Ninots.
APLEC SANT MAURICI
- A les 11, 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 la mateixa cobla.
Ho organitza l’Agrupació de Sardanistes amb el
suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

DISSABTE, 28 DE SETEMBRE
TROBADA GEGANTERA A RIUDELLOTS
Al vespre.Amb la participació de la Colla Gegantera
de Caldes i els Grallers Escaldats.
FESTA DELS 40
Festa dels caldencs nascuts el 1973 i que enguany
celebrem el 40è aniversari, amb plantada d’arbre,
sopar i ball. Si aquest any en fas 40... anima’t a venir
i ho celebrem junts!!!
I si no en fas 40... també ho pots celebrar amb
nosaltres assistint després... al ball!!! (a càrrec
del conjunt Sharazan). Per a més informació: Pili S.
(620300334).
ESPORTS
UE AIGÜES BONES
Tercera jornada de lliga. Equip i hora per confirmar
DIUMENGE, 29 DE SETEMBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA GRATUÏTA
Dins les Jornades Europees de Patrimoni. A les
11 del matí, a Cal Ferrer de la Plaça. Entrada
gratuïta. L’organitza l’Ajuntament de Caldes de
Malavella, amb el suport del Centre de Recerques
Arqueològiques de Caldes i l’Associació de
Municipis de Catalunya.
PEDALADA
CONTRA
EL
CANVI
CLIMÀTIC
Bicicletada popular d’uns 18 km de recorregut.
Sortida des de la plaça de la Selva, a les 9 del matí
i durada prevista de 4 hores. Apta per a mainada
acostumada a anar amb bici, a partir de 6 anys. Cal
portar aigua, esmorzar, casc i bicicleta revisada i
en condicions. L’organitzen l’Ajuntament i el Club
Excursionista de Caldes
DILLUNS, 30 DE SETEMBRE
PLE MUNICIPAL
A les 8, a la sala de sessions, a la Casa Rosa
DIJOUS, 3 D’OCTUBRE
FESTA DEL BARRI DE SANT GRAU
Audició de sardanes amb la cobla Foment del
Montgrí. A la plaça de l’Ermita de Sant Grau, a les
6 de la tarda. Organitzada per l’Associació de Veïns
de Sant Grau i l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

L’HORA DEL CONTE
Neda amb la Bleda. Contes amb la Bleda.
A les 12 del migdia a la Biblioteca Municipal
Francesc Ferrer i Guàrdia. Organitzats per la
Biblioteca.
TROBADA GEGANTERA DE LA
COMARCA DE LA SELVA A CALDES
DE MALAVELLA
Plantada a les 5 de la tarda a la plaça de la
Selva. Amb la participació de més de 50
gegants de la comarca, entre els qual, els de
la Colla Gegantera de Caldes. Posteriorment,
cercavila per diferents carrers i arribada al camp
de futbol on es faran els balls de totes les colles
participants. Organitzada per la Colla Gegantera.
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
ARTÍSTICA “4 DE CALDES”
A les 9 del vespre, al Casino Municipal. Hi haurà
pica - pica i concert acústic
ESPORTS
UE AIGÜES BONES
Quarta jornada de lliga. Equip i hora per confirmar

DIVENDRES, 27 DE SETEMBRE
TROBADA GEGANTERA A SILS
Al vespre.Amb la participació de la Colla Gegantera
de Caldes i els Grallers Escaldats.
CLUB DE LECTURA
Parlem de Tísner amb Joaquim Carbó.
Comentari de l’obra d’Avel·lí Artís Gener “Paraules
d’Opòton el Vell” amb en Joaquim Carbó. A les 7 de
la tarda, a la Biblioteca Municipal Francesc Ferrer i
Guàrdia. Organitzat per la Biblioteca.

DISSABTE, 5 D’OCTUBRE
FIRA DE L’AIGUA
COM ESTALVIAR AIGUA (I DINERS!)
A les 11 del matí, a l’Annexa de la Casa Rosa.
Xerrada a càrrec de Muntsa Niso, Cap de la Unitat
de Participació, Cooperació i Desenvolupament
de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Es repartiran kits d’estalvi d’aigua,
consistents en airejadors reductors del cabal: 2
per al lavabo, 1 per a la cuina i 1 per a la dutxa.
Són totalment gratuïts, tot i que les unitats
estan limitades a qui s’inscrigui prèviament
trucant al 972470005 (demaneu per Jordi
Serra) o bé enviant un correu electrònic a
tecnicmediambient@caldesdemalavella.cat
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DIUMENGE, 6 D’OCTUBRE
FIRA DE L’AIGUA
Més informació, en programes a part. L’organitza
l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
DINAMITZACIÓ DE LA FIRA-MERCAT:
PASSEJADES AMB PONIS
D’11 a 2, a la pineda del Parc de la Sardana. Preu
per passejada: 2€. Organitzada pel Centre Eqüestre
Malavella.
DIJOUS, 10 D’OCTUBRE
XERRADA: SER GRAN EN UN MÓN
COMPLEX I DIFÍCIL
A les 7 de la tarda, al Casino de Caldes de Malavella.
A càrrec d’en Josep Torrellas i Vendrell,
mestre, pedagog i psicòleg. Professor de la UDG.
Responsable de formació de la gent gran de la UDG.
“Globalització, tecnologia, diversitat, societat de la
informació, grans canvis, incerteses, crisi... Hem de
viure com a grans: l’envelliment en positiu, la dignitat
com a persones, l’adaptació als canvis, l’aprenentatge
al llarg de la vida, els valors com a referència”.
Organitzada per Xarxa de dones de Caldes de
Malavella amb el suport de l’Ajuntament de Caldes
DEL 9 AL 12 D’OCTUBRE
EXCURSIÓ DE JUBILATS
Sortida a Sant Carles de la Ràpita.
Excursió molt econòmica. Per a més informació,
consulteu-ne els programes a part. Organitzada
per l’Associació de gent de la 3a edat “Casa Rosa”.

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
- A 2/4 de 12, primer equip: UE Caldes - UE VilaRoja B

BIM

DISSABTE, 12 D’OCTUBRE
ESPORTS
UE AIGÜES BONES
Cinquena jornada de lliga. Equip i hora per confirmar
DIUMENGE, 13 D’OCTUBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de
Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’exposició
del jaciment del Camp dels Ninots.
DINAMITZACIÓ DE LA FIRA-MERCAT:
PASSEJADES AMB PONIS
D’11 a 2, a la pineda del Parc de la Sardana. Preu
per passejada: 2€. Organitzada pel Centre
Eqüestre Malavella.

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 Urgències: 619 70 45 46
Comissaria: 972470902 policialocal@caldesdemalavella.cat
JUTJAT DE PAU 972 47 02 25
Casa Rosa. Carrer de Sant Grau, núm 19. Dimarts i dijous, de 10 a 1
REGISTRE CIVIL A les oficines municipals
CAP 972 47 01 09 Ctra. Llagostera, 4
URGÈNCIES (CAP Cassà) 972 46 38 82
AMBULÀNCIES 972 41 00 10 / 061
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 972 47 04 04
C.Vall·llobera, 4. Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 2.
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
solc@caldesdemalavella.cat
Servei amb cita prèvia
Tel: 972 48 01 03 (cada dia excepte dimecres)
Te: 972 48 02 66 (dimecres)
CALDES FM 107.9 972 47 13 09. Casa Rosa.
BIBLIOTECA MUNICIPAL 972 47 23 50
MATINS: de dimarts a divendres, de 2/4 d’11 a 2
TARDES: de dilluns a divendres, de 4 a 9.
DISSABTES: de 10 a 2.
TEATRE – CINEMA MUNICIPAL Carrer Jacint Verdaguer
SERVEI DE RECAPTACIÓ 972472009. Casa Rosa.
Els dimarts, de 9 a 2. Fora d’aquest horari, és possible l’atenció de
les següents maneres:
Atenció presencial a l’oficina central del Passeig Sant Salvador,
núm. 19, de Santa Coloma de Farners
Atenció telefònica al telèfon 902 010 027
Atenció telemàtica a la Carpeta Ciutadana (www.selvacarpeta.cat)
Per qualsevol dubte o informació, podeu trucar també a
l’Ajuntament de Caldes (972 47 00 05).
ESPAI JOVE CA LA ROMANA 972 48 02 66
Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n
calaromana@caldesdemalavella.cat
OFICINA DE TURISME 972 48 01 03 C.Vall·llobera, s/n
turisme@caldesdemalavella.cat.
Horaris: De dilluns a diumenge, de 10 a 2. El dissabte, també de 3 a 6.

www.caldesdemalavella.cat

SERVEI D’AIGÜES 972 20 20 78
CORREUS 972 47 14 20. C. Sta. Maria, 11.
FARMÀCIA Per a més informació: www.cofgi.cat
• CASANOVAS (C. Vall·llobera, 17; tel 972470096) Laborables:
d’1/4 de 10 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9. Dissabtes: de 2/4 de 10
a 2/4 de 2 i de 5 a 8 (a la tarda, un cop cada tres setmanes)
Festius: d’11 a 1 (llevat de Nadal i Cap d’Any).
Fora d´aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia localitzada de
24 hores al tel. 972 47 00 96, de dilluns a 1/4 de10 fins diumenge a la
1 del migdia.
• FOLCH (c. Sta. Maria, 28; tel. 972 47 27 94) Laborables: de 9 a
2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9
Dissabtes: de 5 a 8 de la tarda (un cop cada tres setmanes).
Fora d’aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia localitzada al
tel. 691207767: de 2 a 2/4 de 5 i de 2/4 de 9 a 10.
• X. PLANAS (Ctra Llagostera, 29; tel. 972 47 11 10)
Laborables: de 2/4 de 9 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9.
Dissabtes: de 9 a 2/4 de 2 i de 5 a 8 (a la tarda, un cop cada tres
setmanes). Diumenges: d’11 a 1.
Fora d’aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia localitzada al
tel 639547204: de 2/4 de 2 a 2/4 de 5 i de 2/4 de 9 a 10.
ZONA ESPORTIVA 669 29 25 81. Av. de Caldes s/n
LLAR D’INFANTS NINOTS 972 47 10 38. C.Garrotxa s/n
ESCOLA SANT ESTEVE 972 47 23 44. C.Vall·llobera, nº62
ESCOLA LA BENAULA 972 47 28 31. C. de la Pau s/n
SES CALDES DE MALAVELLA 972 48 02 25
Av. dels Països Catalans, s/n
DEIXALLERIA MUNICIPAL
Horaris del 16 de juny al 15 de setembre:
MATINS: De dimarts a dissabte de 10 a 1.
TARDES: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 5 a 8.
Horaris del 16 de setembre al 15 de juny:
MATINS: De dimarts a dissabte, de 10 a 1.
TARDES: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 3 a 6.
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS 902 103 493
RENFE 902 24 02 02
SARFA 902 30 20 25
TEISA 972 20 02 75
TAXI 972 47 09 37 / 606 390 599

Els partits opinen

Acció de govern i notícies de Caldes
TROBADA
PER
ACONSEGUIR
COMPETICIONS DE GOLF DE PRIMER
NIVELL A CALDES
L’Alcalde Salvador Balliu, el regidor d’Esports, Pere
Oliveras, i la regidora de Turisme, Mercè Rossell, van
tenir una reunió el 14 d’agost passat per estudiar la
possibilitat que el camp de la PGA Golf de Catalunya
pugui acollir tornejos de primer nivell. A la reunió,
d’alt nivell, va assistir-hi el Conseller d’Empresa i
Ocupació, Felip Puig; la Directora general de Turisme,
Marian Muro; el president de la Diputació de Girona,
Joan Giraut i el director del Patronat de Turisme
Girona – Costa Brava, Ramon Ramos. Per part de
la PGA Golf de Catalunya hi va assistir David Plana,
director corporatiu. Esperem que treballant junts i
coordinadament, dels contactes puguem obtenir els
fruits.
INICI DE LA MUSEÏTZACIÓ DE LES
TERMES ROMANES
Ha començat a inicis de setembre l’última fase de
les obres de les les Termes Romanes, consistents
en la museïtzació del monument perquè pugui ser
visitat còmodament sense que això li comporti
desperfectes. L’actuació consisteix en la senyalització
i en la instal·lació d’unes passeres metàl·liques que
permetran fer un recorregut per tot el recinte sense
necessitat de trepitjar-lo, la qual cosa el faria malbé.
L’empresa que se’n farà càrrec és Voracy SL i el
pressupost, que inicialment era de 90.003,08 €, s’ha
adjudicat a la baixa finalment per 58.918,39 €.
Després d’uns anys de restauració i consolidació de
les Termes Romanes, aquesta és l’última intervenció
que permetrà mostrar-les al públic d’una manera
pràctica, còmoda i didàctica, amb la qual cosa
Caldes guanyarà un altre actiu turístic que ajudarà a
dinamitzar el turisme i el comerç de la nostra vila.

En concret, a Caldes s’han distribuït 17 contenidors
completament nous i properament es milloraran
els existents col·locant plaques identificatives més
clarificadores sobre l’ús, unificant els models de tots
el municipi. La renovació del parc de contenidors ha
donat preferència a la millora de la imatge dels punts
més cèntrics i visibles, la retirada dels contenidors
més vells i danyats (alguns amb més de 15 anys
d’antiguitat) i el reforç de sectors del poble amb
servei insuficient; concretament s’ha instal·lat un nou
punt de recollida al carrer Ponent – Travessia Taronja
per cobrir la zona propera a l’estació de tren, s’ha
completat el servei al l’Escola Sant Esteve i el seu
veïnat i s’han retirat del carrer 11 contenidors que es
trobaven en mal estat.

MILLORA DELS CONTENIDORS DE
RECOLLIDA SELECTIVA
L’empresa comarcal de recollida de residus Nora, en
la qual participen el Consell Comarcal de la Selva i 23
ajuntaments, ha estès als municipis que la componen
actuacions de millora dels contenidors de recollida
selectiva, complint així els seus compromisos com
a empresa pública de cercar vies d’inversió i millora
que beneficiïn els municipis.

LA BRIGADA JOVE PINTA CA LA
ROMANA
La Brigada jove ha pintat els baixos de Ca la Romana.
S’han triat els colors blanc, verd i vermell per
diferents panys de paret. Tal i com podeu apreciar
a la fotografia, s’ha pintat el logotip de l’Espai Jove a
la paret principal.

LA SENYALITZACIÓ D’AIGÜES BONES,
IMMINENT
L’Ajuntament ja ha adjudicat la senyalització del
veïnat d’Aigües Bones. L’empresa que ha guanyat el
concurs públic començarà ben aviat la intervenció
que consisteix en la instal·lació de senyals verticals
(rètols indicadors) i horitzontals (pintures a l’asfalt).
ARRANJAMENT DE CAMINS
Seguint la línia habitual d’arreglar els camins rurals
que es van degradant, l’Ajuntament recentment ha
arranjat, per una banda, el camí que va de Can Mataró
fins a la fàbrica de ciment de Franciac i, per l’altra, el
camí que va fins al pla de Can Teixidor i el vial que hi
dóna accés, que surt des de la travessera Taronja.

ÈXIT DE LA FESTA MAJOR 2013
La Festa Major 2013 s’ha tancat amb molt bon
regust de boca ja que hi ha hagut una gran afluència
de públic a la majoria d’activitats. Les grans novetats
van ser l’elecció de l’hereu i de la pubilla la nit del
diumenge i el format de concert i ball de tarda de
l’Orquestra Maravella el dimarts. Els dos canvis
van tenir una bona acceptació vista l’assistència de
públic. Els joves intrèpids i la regidoria de Festes de
l’Ajuntament de Caldes ja estem treballant per fer
programar una edició encara més lluïda l’estiu vinent.

NETEJA DE RIERES I DE VORERES
La brigada ha fet la neteja de la llera de la riera de
Santa Maria, en el tram comprès entre l’Avinguda de
Sant Maurici i l’Escola Benaula. També s’han netejat
les lleres de les dues rieres que travessen el carrer
Ponent. Igualment, s’han arrencat les herbes de les
voreres dels veïnats de Can Solà Gros I i II.

INICI DEL NOU CURS ESCOLAR
El consistori ha fet les tasques de manteniment de
lampisteria, paleteria, pintura i jardineria a la llar
d’infants i a les escoles per tal de tenir-les a punt per
començar el curs escolar 2013-14.

TANCAMENT DE LA PISCINA I DEL
CASAL D’ESTIU AMB BON BALANÇ
La Piscina municipal ha tancat les portes l’1 de
setembre amb un bon balanç, tant per a ús general
com per la pràctica de la natació amb l’habilitació
d’un carril com també per al bany nocturn.
L’activitat
esportiva
d’aquest
estiu
s’ha
complementat per als més joves amb els Matins de
jocs i amb les estades esportives. Aquestes últimes
s’han celebrat entre l’1 i el 31 de juliol i han estat
una novetat ben acollida i que ha permès practicar a
les diverses instal·lacions municipals els esports que
desenvolupen les diverses entitats de Caldes durant
tota la temporada.

Des de l’equip de govern esperem que hagueu passat un bon estiu i una Bona Festa Major. Aquest
any, com ja heu pogut comprovar, hem incorporat alguns canvis en la programació d’activitats que
properament avaluarem però, en definitiva, el resultat que en fem és positiu.
Alguns partits ja estan pensant en les properes eleccions municipals tot i que encara falta molt i, mentrestant,
deixen de banda el progrés del nostre poble. L’equip de Convergència i Unió vol proposar de nou la venda de
la parcel·la de propietat municipal que hi ha en el camp de golf de la PGA que permetria obtenir uns diners
molt importants per iniciar nous projectes per a la nostra població. Esperem, aquest cop sí, que la resta de
partits doni suport a la venda, la qual cosa suposaria un gran benefici per a Caldes. Al cap i a fi, aquest hauria
de ser l’objectiu principal de tots plegats.

PREVENCIÓ DEL MOSQUIT TIGRE
El mosquit tigre continua fent-se notar i per això
tornem a demanar la col·laboració dels veïns ja que
les cases de cadascú poden ser un lloc ideal perquè
aquest mosquit pugui criar. Per això, procureu evitar
qualsevol petita acumulació d’aigua en plats, testos,
galledes, canaleres, dipòsits oberts... Si al tractament
dels embornals que fa l’Ajuntament hi sumem el
compliment per part de cadascú d’aquests petits
consells, haurem contribuït a evitar o frenar la
cria descontrolada del mosquit tigre. Us recordem
també que les ordenances de l’Ajuntament preveuen
sancionar els veïns que no col·laborin a evitar els
focus de cria del mosquit tigre.

FESTA DE FRANCIAC I APLECS DE
SANT MAURICI I DE SANT GRAU
A Franciac també els arriba la festa. Els dies 13,
14 i 15 hi ha programades activitats diverses com
teatre, concert, festival infantil, ball i sardanes.
I per si no n’hi hagués prou, s’acosten dos dels
aplecs més tradicionals del nostre municipi. Per una
banda, l’Aplec de Sant Maurici, el diumenge 22 de
desembre, que inclourà, l’Ofici solemne, sardanes,
el ball de l’Hereu Riera i l’arrossada popular. Per
altra banda, l’Aplec de Sant Grau es celebrarà el
dijous, 3 d’octubre i que consistirà en un ball de
sardanes. A l’apartat de l’agenda podreu consultar
els horaris i detalls de les tres celebracions.

FIRA DE L’AIGUA
Caldes celebrarà el proper 6 i 7 d’octubre la Fira
de l’Aigua, que enguany arriba a la novena edició.
Animem a totes les persones que vulguin donar
un cop de mà com a voluntàries, que es posin en
contacte amb l’Oficina de Turisme. A l’hora del
tancament d’aquesta edició del BIM s’estan acabant
d’enllestir els detalls de la programació, que rebreu
com cada any a la bústia de casa. Com a una de les
novetats, us avancem que l’Ajuntament organitza,
conjuntament amb el Patronat de Turisme, la
jornada d’instagramers “Instagram your city”. Per
a més informació i inscripcions, consulteu el web
instagram.costabrava.org.

En el número d’agost del BIM, en l’escrit de CiU signat per Salvador Balliu, es falta a la veritat dient
que en Joan Colomer va estar cobrant tres sous oficials (alcalde, conseller comarcal i funcionari
d’universitat). Volem aclarir que en Joan Colomer mai no va cobrar tres sous oficials. Quan va ser
alcalde no va ser conseller comarcal i, a més, va renunciar al sou de funcionari canviant la dedicació (i retribució) a temps parcial, com s’estipula pels professors que tenen la seva feina principal fora de la Universitat.
Malauradament, després de demanar una rectificació, en el moment d’escriure aquestes línies encara no hem
rebut cap mena de resposta per part de Salvador Balliu, una clara mostra de mala educació. El Sr.Alcalde, davant
la manca d’arguments utilitza la mentida per defensar-se intentant, irresponsablement, manipular l’opinió dels
ciutadans. Com que no se’ns ha permès, ni s’ha fet, l’aclariment per cap altre mitjà municipal, hem d’utilitzar
aquest espai per fer-ho.

Ha passat el mes d’agost i tots hem gaudit de la Festa Major, igual que també s’han
celebrat festes més modestes a diferents veïnats del municipi. Des d’aquí volem fer
un reconeixement als voluntaris, i per extensió als organitzadors, especialment a aquells que gairebé sense
pressupost han hagut de caminar porta a porta per portar-les a efecte.
Ens agraden els aclariments efectuats pels organitzadors de la cadena humana que es farà el dia 11 de setembre
en manifestar que és un acte exclusivament per i per a la independència i no simplement pel dret a decidir, amb
el qual molts estem d’acord.
El 10 d’agost passat, un grup de Stop Desnonaments que fan la marxa per la dignitat Còrdova-Brussel·les, varen
recalar a Caldes. L‘Ajuntament els va oferir on dormir i menjar durant aquesta jornada. A més, un grup de veïns
de Caldes i d’altres poblacions i els Iaios flautes de Girona els van oferir un sopar de germanor. Molts d’ànims!

Caldes té un patrimoni únic. Les Termes Romanes i el seu entorn, les troballes del jaciment
del Camp dels Ninots, la tradició de l’aigua termal… Tots aquests elements fan que el nostre
municipi sigui un destí turístic per excel·lència. Però, quina és la imatge que s’han emportat
aquest estiu els visitants del nostre municipi? Cartells informatius en mal estat i que mostren deixadesa, l’entorn d’unes Termes que no sempre estan netes, una fira-mercat dels diumenges que cada vegada té menys
participació... Això ens sap molt de greu perquè ens agradaria que la imatge que es projectés del nostre poble
fos una altra. Prenem-ne nota. Des d’Esquerra ja ho fem. I amb aquest compromís, organitzem un acte pel dia
20 de setembre on presentarem el cap de llista d’Esquerra a les properes eleccions municipals. Aquest acte
comptarà amb la presència de l’Anna Simó, vicepresidenta del Parlament de Catalunya. Compromís de poble.

ÚLTIMES VISITES TEATRALITZADES
Els dissabtes 14 i 21 de setembre seran l’última
oportunitat per veure l’edició d’enguany de les
Visites teatralitzades, protagonitzades pels “Guies
Ufissials” de Caldes de Malavella. Us recomanem
que si no hi heu anat encara, no us les deixeu
escapar! Amb l’entrada de les visites teatralitzades
tindreu dret a un 10% de descompte en diferents
establiments de Caldes.

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

S’acaba l’estiu. Primer de tot, espero que tothom hagi gaudit de la nostra Festa Major. Per altra part,
faig balanç d’aquest estiu: aclareixo que la venda de la parcel·la de la zona del Golf no s’ha portat
a terme perquè el Partit Popular hi va votar en contra, malgrat que altres partits hagin fet altres
declaracions en els mitjans de comunicació. Us informo també que en l’últim Ple se’ns va fer perdre
molt el temps debatent punts que no són competència de l’Ajuntament. L’oposició, sobretot ICV-EUiA, només
planteja temes d’índole nacional. El Sr. Ramos es deu pensar que està en el Congrés dels Diputats. La qüestió és
fer fressa populista i no fer política municipal. I CIU ho permet perquè mentre discutim sobre temes absurds,
no es parla de la mala gestió de l’equip de govern a Caldes. Esperem que en el nou curs es posin a treballar de
debò. Bon inici de curs a tothom!

Felicito a la regidora responsable de l’organització de la Festa Major del poble així com a tots els
col·laboradors, en especial als joves voluntaris. També destaco les festes que es van celebrar al Llac
del Cigne i a Aigües Bones. No s’haurien pogut celebrar la primera sense la Junta Compensatòria i
la segona sense l’Associació de Veïns. Sense oblidar-nos de les persones que ajuden l’organització i participen
perquè tot surti bé.
Digne és de destacar que la nostra Policia Local va vetllar i vigilar durant totes les festes i no hi va haver incidències a destacar. Es va tallar d’arrel ja el primer dia a Caldes el consum i la venda d’alcohol a la via pública,
així como la venda de drogues. Felicitats. El 13,14 i 15 de setembre són les festes de Franciac. Com no pot ser
d’altra manera, molt ben organitzades com cada any i amb gran assistència de públic.

