Del 15 de setembre al 15 d’octubre

Per recordar

SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I
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CONVOCATÒRIA AJUTS SOCIALS
Ajuts per les activitats d’educació i esports
permanents: Del 10/09/18
Ajuts per sortides escolars: del 10/09/18 al
21/09/18
SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES
Els dimarts, dos cops al mes, a l’Ajuntament
de Caldes hi ha disponible el Servei de Creació d’empreses. Cal demanar cita prèvia al
972 48 01 03 (Oficina de Turisme) o bé a promocioeconomica@caldesdemalavella.cat
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL
DE CALDES DE MALAVELLA
El SOLC et proporcionarà orientació i acompanyament en el procés de recerca de feina,
un suport per dibuixar un full de ruta de les
diferents carreres professionals, gestió d’ofertes laborals per les empreses i formació. Demana cita prèvia a solc@caldesdemalavella.
cat o als 972 48 02 66 (Espai Jove) / 972 48
01 03 (Oficina de Turisme). Les entrevistes es
realitzen a l’Espai Jove “Ca la Romana” tots
els dimecres de 9.30h a 13.30h.
ELABORA’T
Inscripcions als cursos de l’Elabora’t del segon semestre els 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 intermedi (50h), francès nivell inicial (50h), prepara’t per a superar entrevistes de feina, taller
sobre administració electrònica i nou reglament europeu de protecció de dades, tastets
TIC a la Biblioteca.
Més informació en fulletons a part.
TALLER DE TEATRE PER A ADULTS
Fins el 16 de setembre us podeu inscriure
al taller de teatre per a adults (majors de 16
anys) a través del correu electrònic de la Federació de Teatre Amateur gironina: federacioteatral@gmail.com Cal posar nom complet i telèfon de contacte. També us podeu
inscriure de manera presencial a l’Oficina de
Turisme. El curs comença el 18 de setembre
i serà cada dimarts de les 20:30 h fins a les
22 h.

AULA DE TEATRE
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
comença 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 el curs comença el
5 d’octubre i es farà cada divendres de 17 a
18:30 h fins el 21 de juny.
CURS 18-19 ESPLAI GENT GRAN
LA CAIXA
Del 15 al 28 de setembre s’obren les inscripcions per a les activitats 2018-2019 de l’Esplai
Gent Gran La Caixa. Les activitats comencen
l’1 d’octubre.
CURSOS DE L’ASSOCIACIÓ IKALD
Curs de ceràmica
Començament del curs: 19/10/18
Durada: 3 mesos
Horari: Divendres de 16 a 19 h
Lloc: Local de l’Associació IKALD a Caldes
de Malavella
Curs d’ikebana (Art floral japonés)
Començament del curs: 05/10/18
Durada: Cada primer divendres de mes des
d’octubre fins Juny
Horari: Divendres de 16 a 18 h o de 18 a 20 h
Lloc: Local de l’Associació IKALD a Caldes
de Malavella
Més informació al telèfon 972470319 (Dolors)
CAMPANYA D’ESTERILITZACIÓ
D’ANIMALS DE COMPANYIA
Del 17 al 30 de setembre a Uetus Veterinaris s’implementarà el xip ANICOM de forma
gratuïta (o el xip AIAC a 25€), i s’aplicarà un
25% de descompte en esterilitzacions i castracions d egats i gossos. Cal concertar cita prèvia
a partir del 17 de setembre (972471100) i en el
moment de la inscripció caldrà fer el pagament
complet. S’admetran animals fins a esgotar la
partida pressupostària assignada 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 de Malavella i el
Consell Comarcal de la Selva.
VISITES TEATRALITZADES. TRES I
L’ARQUEÒLEG
Els dissabtes, 15 i 22 de setembre.
22 h · Oficina de Turisme
Preu entrada general: 10€
Preu entrada reduïda (nens entre 6 i 12 anys
ambdós inclosos): 5 €

L’agenda
Festa Major de
Franciac
Divendres,
14 de setembre
21:45 h · Repic de campanes
22:15 h · “Amb els pixats al
ventre” a càrrec del grup de
teatre Paranys. En acabar hi
haurà cremat per a tothom
00 h · Remember II a càrrec
de DJ Ramon
Dissabte,
15 de setembre
17 h · Festival infantil i jocs
a càrrec de Jordi Patxeco.
En acabar xocolata desfeta
i coca.
23:15 h · Animadíssim ball
amb Boogie-Woogie
Diumenge,
16 de setembre
De 10 a 20 h · Exposició
Esglésies de la Selva
12 h · Ofici solemne
13 h · sardanes amb la cobla
Principal de Banyoles
17 h · Audició de sardanes
amb la cobla Principal de
Banyoles
Amb el suport de l’Ajuntament de Caldes.
Més informació en programes a part
Dissabte, 15 de setembre
Cultura. Presentació
12 h · Biblioteca Municipal
Presentació del llibre “Jo sóc
aquell que va matar Franco”
Esports. CV Joves de
Caldes
17:30 h · Presentació equips
18-19
Diumenge, 16 de setembre
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
Visites. Visita turística
guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Esports. UE Caldes
10 h · Estadi Vall-llobera
Presentació de tots els equips de
la Unió de la temporada 2018-19
davant l’afició.
11:30 h · UE Caldes 2ª catalana
– UD Cassà A
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball amb Ferran Prunell
Dilluns, 17 de setembre
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Pica Pica d’obertura a
la fresca amb música i bona
companyia

Dimarts, 18 de setembre
Mercats. Mercat
municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Dimecres, 19 de setembre
Tardes Joves. Ca la
Romana
17 h · Furor Aquàtic al Parc de
les Roques
Dijous, 20 de setembre
Tardes Joves. Ca la
Romana
Trobada de joves scooters, skaters, rollers and bikers!

174è Aplec de
Sant Maurici i
150è aniversari
de la capella
nova
Divendres,
21 de setembre
19 h · Església Parroquial de
Sant Esteve
Presentació del llibre Quaderns de la Selva, núm 29
Dissabte,
22 de setembre
9 h · Plaça de l’església ·
Trobada per pujar a peu a
Sant Maurici
10 h · Explicació històrica
sobre les recents actuacions
arqueològiques
11 h · Ofici solemne en honor
a Sant Maurici amb la Coral
Cantaires de Caldes i amb el
Bisbe i diversos capellans
12 h · Sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona
13 h · Tradicional ball de
l’Hereu Riera
14 h · Arrossada popular
16 h · Rés del Rosari
16:30 h · Sardanes amb la
Cobla Ciutat de Girona
19 h · Actuació exhibició
castellera amb els Castellers
de les Gavarres
21 h · Sopar de pinxos
21:30 h · Balls en línia
Diumenge,
23 de setembre
9:30 h · Pujada a Sant
Maurici
10:30 h · Explicació històrica del 150è aniversari de la
Capella de Sant Maurici
10.30 h: Tallers infantils
12 h · Espectacle infantil
Més informació en programes a part

Divendres, 21 de setembre
Entitats. Club
Excursionista
Reunió de programació
Més informació a la web del club.
Dissabte, 22 de setembre
Esports. UE Caldes
18 h · Estadi Vall-llobera
UE Caldes B 4ª catalana – UE
La Salle Girona A
Diumenge, 23 de setembre
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
Jaume Castellà
Dilluns, 24 de setembre
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Va d’esports! Jornada
esportiva al pati de l’Escola Sant
Esteve
Cultura. Tarda de lletres
19 h · Biblioteca Municipal
“El riu encès” de Miquel Martín
Dimarts, 25 de setembre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Tarda de Jocs i Dinàmiques
Dimecres, 26 de setembre
Entitats. Casa Rosa
17 a 19 h · Annex Casa Rosa
Taller: Fem-nos la vida més fàcil
i segura. Utilització d’ajudes
tècniques en el domicili
Dijous, 27 de setembre
Entitats. Esplai Gent
Gran La Caixa
17 h · Berenar del mes
Divendres, 28 de setembre
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa
Ball berenar amb Pep i MªJosé
Entitats. Xarxa de dones
de Caldes
18 h · Casino. L’edat és un número, com envellir amb una actitud
positiva. Organitza: Xarxa de
dones de Caldes i Esplai Gent
Gran la Caixa
Cultura. Contes
18 h · Biblioteca Municipal.
Contes amb xumet amb David
Planas
19:30 h · Club de lectura: “Tots
els contes” de Victor Català amb
Maria Bohigas
Tardes Joves. Ca la Romana
20 h · Teatre. Presentació de l’audiovisual creat per un col·lectiu
jove de Caldes en contra de les
violències sexistes

Diumenge, 30 de setembre
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
Visites. Visita turística
guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Club Excursionista
Camí dels Enginyers
Bonic camí entre Coma de Vaca i
Núria. Conduïts amb destresa pel
pilot Toni i la copilot Meius.
Esports. UE Caldes
11:30 h · Estadi Vall-llobera
UE Caldes 2ª catalana – UE
Quart A
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball amb David Magen
Dimarts, 2 d’octubre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Dimecres, 3 d’octubre
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Party&CO and Twister

46a festa del
barri de st. grau
Dimecres, 3 d’octubre
10 h · Missa en honor a St. Grau
16 h · Rés del Rosari
19 h · Audició de sardanes amb
Cobla Foment del Montgrí
Dijous, 4 d’octubre
10 h · Missa en honor a la Mare
de Déu del Remei
16 h · Rés de Rosari
Organitza: Assoc. de Veïns
del Barri de St. Grau amb el
suport del Consell Parroquial
i l’Ajuntament de Caldes de
Malavella
Divendres, 5 d’octubre
20:45 h · Benedicció de la bota
de vi novell
21 h · Sopar amb botifarres de
St. Grau, torrades i xurros amb
xocolata praliné.
Tot seguit cantada d’havaneres
i cançons de taverna
Venda de tiquets als establiments col·laboradors: Fleca
Victòria i Bar Tèrmic
Organitza: Societat Gastronòmica de Caldes de Malavella
amb el suport de l’Ajuntament
de Caldes de Malavella
Més info. en programes a part
Divendres, 5 d’octubre
Cultura. Formació
17 h · Biblioteca Municipal
Curs: introducció a la cerca de
feina per Internet
Dissabte, 6 d’octubre
Cultura. Presentació
12 h · Biblioteca Municipal
“Si em toques, cauré” de Dani
Vilaró
Esports. UE Caldes
18 h · Estadi Vall-llobera
UE Caldes B 4ª catalana . CCE
Montessori-Palau A

Fira de l’aigua
Dissabte, 6 d’octubre
17 h · Jardins de les termes
romanes · XXXª Trobada
gegantera
Diumenge, 7 d’octubre
9 h. Plaça de l’Església ·
Caminada verda
9 h · Plaça dels donants ·
Ral·li fotogràfic
10 h · Balneari Vichy Catalan · Visita guiada: “Les
aigües de Caldes”
10:30 h · Plaça de l’església
· Presentació del conte “La
Laura descobreix La Selva”
10:45 h · Plaça de l’església ·
Xocolatada popular
10:45 h · Plaça de l’església ·
Ball de l’Hereu Riera
11 h · Termes romanes ·
Visita guiada: “Les aigües
de Caldes”
12 h · Plaça de l’ermita de
Sant Grau · Sardaxou
12 h · Plaça dels donants ·
Master class de Swing
12:30 h a 14 h · Termes
romanes · Fes-te una foto
amb un soldat romà
13h · Termes romanes ·
Espectacle - recreació de
“Les veus de Roma: Livia”.
Tastets de cuina romana pels assistents. Places
limitades.
16:30 h · Plaça dels donants
· Tast – taller de ratafia
17 h · Plaça dels donants ·
Espectacle infantil “Gresca
Fresca”
17:30 h · Plaça dels donants
(lloc de Vichy Catalan) ·
Tast de gintònics
18:15 h · Plaça dels donants
· IX Concurs de ratafia artesanal i coques de ratafia
18:30 h · Plaça dels donants
· 11è concurs de menjadors
de calamars a la romana i
bebedors d’aigua amb gas
de Caldes
19:30 h · Termes romanes ·
Espectacle de dansa “dones
d’aigua”
Durant tot el dia: tallers infantils, ludoteca de l’aigua,
bombolles de sabó, cursa
de cavalls, jocs gegants,
inflables, Happy Market
(food trucks per a mainada), parades, fira d’artesania
i alimentació, degustacions,
sortejos, massatges gratuïts
i molt més!
També jornada de portes
obertes al Balneari Prats, al
Balneari Vichy Catalan i al
Castell de Caldes.
Més informació en programes a part.

Diumenge, 7 d’octubre
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 · Ball amb Jordi Bofill
Dilluns, 8 d’octubre
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Taller d’elaboració de panellets
al Petit Fornet

BiM

Dimarts, 9 d’octubre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Dimecres, 10 d’octubre
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Porta les teves propostes pel
mes de Novembre
Divendres, 12 d’octubre
Entitats. Colla excursionista
Manresa – Montserrat
L’última etapa del camí de Sant
Jaume de Caldes a Montserrat.
Sortirem de Manresa per arribar
a Montserrat i qui vulgui, fer nit al
monestir.

Butlletí d’Informació Municipal

Dissabte, 13 d’octubre
Cultura. Jornades europees
del patrimoni a Catalunya
12 h · Oficina de Turisme
Visita guiada a les termes i a les
restes de la urbs romanes d’Aquae
Calidae, a càrrec de Joan Llinàs
Preu: gratuït
Organitza: Ajuntament de Caldes
de Malavella amb el suport de
l’Associació Catalana de Municipis i
el Centre de Recerques Arqueològiques de Caldes.
Cultura. Memorial Emili
Bota
20 h · Teatre“Contents i enganyats”
d’A. Chejov interpretat per Grup de
Teatre Cassanencs. Preu: 5€
Més informació en programes a part.

Serveis i adreces d’interès

Diumenge, 14 d’octubre
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
Visites. Visita turística
guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Esports. UE Caldes
11:30 h · Estadi Vall-llobera
UE Caldes A 2ª catalana – UE
Camprodon A
Cultura. Jornades europees
del patrimoni a Catalunya
11 h · Oficina de Turisme
Itinerari guiat: del Camp dels
Ninots i les termes romanes a
l’actualitat, a càrrec del centre de
recerques arqueològiques de Caldes
Preu: gratuït
Organitza: Ajuntament de Caldes
amb el suport de l’Associació
Catalana de Municipis i el Centre
de Recerques Arqueològiques de
Caldes.
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball amb Xus Marcos
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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.
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.
TEATRE – CINEMA MUNICIPAL: C. Jacint Verdaguer.
ESPAI JOVE CA LA ROMANA: Tel. 972 48 02 66
calaromana@caldesdemalavella.cat
Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n
JUTJAT DE PAU: Tel. 972 47 02 25.
C. de St Grau, 19. Casa Rosa. Dimarts i dijous, de 10 a 12.
ZONA ESPORTIVA: Tel. 669 29 25 81. Av. de Caldes s/n.
LLAR D’INFANTS NINOTS: Tel. 972 47 10 38.
C. Garrotxa s/n.
ESCOLA SANT ESTEVE: Tel. 972 47 23 44.
C. Vall·llobera, 62.
ESCOLA LA BENAULA: Tel. 972 48 00 56.
Av. Onze de setembre, 19
SES CALDES: Tel. 972 48 02 25.
Av. dels Països Catalans, s/n.
DEIXALLERIA MUNICIPAL: Tel. 872 012 018
C. Ponent, s/n.
Matins: de dimarts a dissabte, de 10 a 13 h.
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 15 a 18 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.

TOTA L’ACTUALITAT MUNICIPAL DE CALDES A:
REVISTA MUNICIPAL AQUAE

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

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

Els partits opinen

Notícies breus de Caldes de Malavella
Feliç diada de Catalunya!
Ja el dilluns més d’un centenar de persones
van voltar pels carrers de Caldes amb la marxa
de torxes. Les bones temperatures van propiciar que les sardanes, amb la cobla Punt.Cat,
fossin un èxit també. La pel·lícula La Forma
del Agua va omplir el teatre, amb prop d’una
vuitantena d’espectadors. El dimarts l’aplec a
Terra Negra, enguany organitzat per Tossa de
Mar, va aplegar més de 250 persones. A mig
matí es va fer la tradicional ofrena floral al
monument de l’Onze de Setembre. A l’annex
de la Casa Rosa es va celebrar un dinar de
germanor en motiu de la diada, d’altres van
agafar autobusos per anar a la manifestació de
Barcelona. Es van omplir 6 autocars. La diada
va ser un èxit!

La Policia Local recapta
100.000€ pel càncer
infantil
El passat 30 d’agost la Policia Local de Caldes
de Malavella, la de Santa Susanna i la de Sant
Celoni van estar a l’Hospital Sant Joan de
Déu de Barcelona per fer l’entrega d’un xec de
100.000€ (al març es va fer el primer ingrés
de 50.000€, i recentment se n’ha fet un altre
del mateix import). Aquests diners volen
ajudar a construir un nou centre hospitalari
especialitzat en el tractament i la investigació
del càncer infantil: el SJD Pediatric Cancer
Center Barcelona.
Els assistents es van reunir a una sala del que
serà en nou hospital. La responsable de captació
de l’HSJD va mostrar com serà el nou hospital i
va explicar la importància del mateix, ja que el
càncer infantil, o càncer de desenvolupament, es
considera una malaltia diferent del càncer adult
perquè calen altres tractaments i investigacions.
Les Policies Locals catalanes, actualment
col·laboren en la Campanya pels valents 121
policies locals i 4 proteccions civils, han
recaptat 100.000€ fins el moment i s’espera que
properament puguin fer un nou donatiu.

Obres de manteniment a
les escoles
Aquest estiu s’han fet diferents obres de manteniment i conservació als centres escolars. La
despesa més important ha estat la de l’escola
Sant Esteve on s’ha renovat la pintura interior
i exterior de l’edifici principal i de l’edifici dels
usos comuns. Aquesta renovació ja es va iniciar parcialment l’any passat pintant una façana,
però aquest estiu s’ha pogut acabar. La pintura
ha costat 44.165€ IVA inclòs.
També s’ha ampliat el despatx de direcció i
s’ha fet un armari de paret en un passadís per
poder-hi guardar material.
A principis d’agost també es van enderrocar
les cases dels mestres, pel que l’escola i el seu
entorn han quedat del tot renovats.

Èxit en la donació de sang
El passat 31 d’agost a la tarda el Banc de Sang i
Teixits va fer parada al Casino per recollir sang
i plasma. La jornada va ser tot un èxit, amb 92
bosses de sang, 6 donants novells, 7 bosses de
plasma i 10 oferiments. Les xifres són molt positives tenint en compte que l’objectiu inicial
era recollir 70 bosses de sang. A més aquesta
vegada hi havia dues màquines d’extracció de
plasma. Les donacions de plasma no són tan
conegudes, però són molt necessaries. El plasma ajuda a aturar hemorràgies en els accidents
greus, i serveix per fabricar medicaments, per
exemple, per a malalties relacionades amb la
coagulació de la sang. Moltes gràcies a tothom
per la vostra generositat!

Bona Festa Major de
Franciac!
Després de la diada arriba la Festa Major de
Franciac, del 14 al 16 de setembre. La comissió
de festes ha preparat, amb el suport de l’Ajuntament i els col.laboradors, tres dies farcits
d’activitats per a totes les edats. La Festa començarà divendres amb el tradicional repicament de campanes, seguit de la comèdia “Amb
els pixats al ventre”. Abans d’anar a dormir hi
haurà cremat i DJ Ramon. El dissabte el plat
fort serà l’animació infantil i la xocolatada, a
més del ball de Boogie Woogie a la nit. El diumenge l’ofici en honor a Sant Mateu i enguany
complementant l’exposició, hi haurà una breu
explicació de l’església de Franciac.Tampoc hi
faltaran les sardanes! Bona Festa Major!

Cap a una igualtat real
L’Ajuntament de Caldes de Malavella està treballant en el tercer Pla
d’Igualtat
Sovint sentim a parlar de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i possiblement tinguem la percepció que avui en dia la igualtat ja
és un fet. No obstant, quan analitzem profundament la realitat s’hi troben moltes desigualtats. A la premsa no es parla d’esport femení
perquè no existeix? Per què no interessa? Com
pot interessar una cosa que no es veu? Si no es
veu no s’hi poden dedicar ni accions polítiques
ni socials. Els Plans d’Igualtat són eines que
ens permeten fer una diagnosi, recollir dades
estadístiques i, sobretot, conèixer les opinions
i les percepcions de les persones que viviu a
Caldes de Malavella. Per això hi ha un enllaç
a la pàgina web on s’hi pot trobar una enquesta. Els resultats permetran dissenyar un full de
ruta per anar assolint la igualtat real. És molt
important la teva participació. Només et prendrà uns minuts, ens ajudes? A la pàgina web
de l’ajuntament, www.caldesdemalavella.cat,
trobareu l’enllaç per poder realitzar l’enquesta.

“Tres i l’arqueòleg”, èxit de
les visites teatralitzades
Després de rebre la notícia que una autoritat
experta en arqueologia visita Caldes de
Malavella, la Swellen, en Fonsu i la Remei
es posen mans a l’obra. Al llarg de les visites
podreu aprendre sobre què s’hi troba al Camp
dels Ninots, sobre la tradició religiosa passant
per l’ermita de Sant Grau, també podreu visitar
llocs que habitualment estan tancats al públic:
com el brollador de Sant Narcís... En aquestes
visites teatralitzades no hi falta la música, les
sorpreses, els balls, les remullades... Tindràs un
paper clau en la visita de l’arqueòleg! Si encara
no les has vist afanya’t i compra la teva entrada a
l’Oficina de Turisme, la darrera visita es fa el 22
de setembre!

El 22 de setembre,
celebra Sant Maurici!

El 7 d’octubre celebrem la
14ª Fira de l’Aigua

Torna el Memorial Emili
Bota de teatre

Joves de Caldes implicades
contra el sexisme

Tornen les activitats
esportives per a tothom

Aquest any l’ermita de Sant Maurici fa 150 anys
i és per això hi ha més activitats que mai! La
programació ja comença el divendres amb la
presentació del llibre Quaderns de la Selva. El
dissabte, el dia de Sant Maurici, a primera hora
del matí es podrà pujar a l’ermita, esmorzar,
sentir la missa cantada amb la presència del
Bisbe i de diversos capellans que han estat a
la parròquia de Caldes. Tampoc hi faltaran les
sardanes, al matí i a la tarda. Abans de menjar
l’arrós els Amics de l’Hereu Riera ens faran una
exhibició del ball tradicional. A la tarda també
castellers, sopar de pinxos, balls en línia... Com
ja és tradició tot aquell que ho vulgui podrà
acampar lliurement ben a prop de l’Ermita per
no perdre’s cap activitat de diumenge com els
tallers per la mainada o l’espectacle infantil
entre d’altres. Els sardanistes oferiran servei
de bar tota la jornada. Més informació en
programes a part i en l’agenda d’aquest mateix
BIM. Per avançat agrair la feina a l’Agrupació
Sardanista en la preparació de l’aplec, també
a totes aquelles persones i entitats que hi
col·laborem, gràcies!

El diumenge 7 d’octubre celebrarem
la Fira de l’Aigua i del Benestar. El dia
abans els gegants sortiran pel poble
per començar a fer bullir l’olla!

El 13 d’octubre es dona el tret de
sortida al Memorial que s’allargarà fins
el 17 de novembre. Es podran veure
sis obres de teatre a preus populars.

El projecte es presenta el 28 de
setembre a les 20 h al teatre municipal

Les activitats començaran diumenge ben d’hora
amb una caminada verda. Diferents visites guiades
ompliran els Balnearis, les termes romanes, els
dolls termals i el Castell de Caldes durant tot el
dia. També hi haurà moltes activitats: des de les
parades d’artesans, fins als tallers infantils, la cursa
de cavalls, la bombolla sensorial de l’espai bebès o
el Happy Market. També veureu la ràdio en directe,
jocs gegants i es podrà gaudir de l’aigua en totes
les seves formes. No us perdeu la presentació del
conte per pintar, la xocolatada popular, sardanes
amb el Sardaxou o fins i tot una master class de
Swing. Entre la ratafia, el tast de gintonics o el ja
tradicional concurs de menjadors de calamars a
la romana i bebedors d’aigua amb gas, la jornada
acabarà amb l’espectacular dansa “Dones d’Aigua”a
les termes. El 7 d’octubre gaudeix de la Fira de
l’Aigua! Més informació en programes a part o a
l’agenda d’aquest mateix BIM.

A casa nostra hi ha molt de talent artístic,
també sobre els escenaris. El Memorial Emili
Bota arriba per donar veu a tots aquests
grups de teatre amateurs. Durant els mesos
d’octubre i novembre podreu gaudir de
diferents representacions al teatre cinema
municipal. Les entrades són molt assequibles,
totes a 5€ i alguna amb entrada lliure donant la
voluntat. Animeu-vos a anar al teatre aquesta
tardor, es podrà veure en acció grups de teatre
com El Grup de Teatre Cassanencs, el grup
Increixendo de Sant Gregori, la Laguna Teatre
de Sils, els grups locals de Les noies de l’Esplai,
Traspunt Teatre o Carisma Teatre.
Organitza: Ajuntament de Caldes de Malavella,
Traspunt Teatre, Carisma Teatre i Les Noies
de l’Esplai, amb el suport de: Casa de Cultura
de la Diputació de Girona i Federació Teatral
Amateur Gironina.

A partir del 17 de setembre ja us podeu apuntar
a l’ampli ventall d’activitats que l’Ajuntament
oferta a través del SAFM (Servei d’Activitat Física
Municipal). D’entre la oferta hi ha activitats com
pilates, estiraments, gac, tbc o body fitball entre
d’altres. Per tan sols 20€ al mes pots gaudir de
l’esport! Per a més informació i inscripcions
podeu adreçar-vos a les oficines de l’Ajuntament.
L’1 d’octubre engegem motors! Per altra banda
els més petits, de P3 a 6è, també poden fer esport
amb l’EEM (Escola Esportiva Municipal), que ja
ha començat el curs. Mitjançant el joc la mainada
assoleix un bon domini corporal que li permet la
realització de qualsevol activitat motriu, tant per
relacionar-se i jugar amb els seus companys com
per la iniciació de qualsevol pràctica esportiva
Aquest any no et quedis sense fer esport!

Un grup de noies han estat treballant en un
projecte que es diu Per a tu, per a mi, per a
totes. L’Andrea, la Paula, la Júlia, l’Eva, l’Aleia,
la Marina, la Jordina, la Natàlia i la Violant
són les responsables de la idea, el guió i la
direcció d’aquest audiovisual contra el sexisme.
La idea va sorgir a final de curs, al juliol es va
enregistrar tot el material i a l’agost s’ha muntat
el vídeo. L’Aina Quintana i la Júlia Riera han
enregistrat i editat el projecte. El projecte
reflexa situacions quotidianes que pateixen
totes aquelles persones que han nascut com
a dona o que no s’encasellen en cap gènere o
orientació sexual establerta per la societat. La
voluntat és presentar l’audiovisual a l’institut,
a més d’altres entitats implicades en temes
de sexisme. Aquest projecte ha estat possible
gràcies al suport de l’Espai Jove Ca la Romana i
l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

Estat de l’aigua
Analítiques d’agost

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.

Comença el curs escolar amb les escoles a punt perquè un any més els nens i nenes de Caldes puguin
créixer i formar-se pel futur. Des de la regidoria d’educació les tasques de manteniment als centres escolars, sobretot a l’Escola Sant Esteve, han estat intenses durant l’estiu amb diverses millores. Un curs
durant el qual, des de la Generalitat, han de presentar el projecte final del nou edifici per l’institut
que ja es va presentar de manera prèvia a l’equip directiu del centre i a una representació de les famílies. Esperem
que l’any vinent sigui el que finalment comencin les obres del nou edifici que fa tants anys que reclamem. El curs
també comença a l’EEM - Escola Esportiva Municipal per més d’un centenar de nens i nenes, que juntament amb
les seves famílies, han confiat amb la tasca d’educació en esports i valors que es fa des de l’àrea d’esports.
També cal destacar que durant l’estiu s’ha efectuat l’enderroc de les antigues cases dels mestres, que estaven afectades per aluminosi. Aquest terreny cèntric està reservat per un centre de formació que serà la seu de l’Escola de
Música que un curs més segueix creixent, millorant el seu servei. Les setmanes que vénen es presentarà el projecte de l’Escola de Música, un espai modern i funcional que donarà un espai digne per l’àmplia cultura musical
de la nostra vila.
Les obres de la carretera ja entren en la seva fase final però la feina de millora, amb obres a Caldes no acabaran.
Aquesta tardor començaran les obres del Centre Aquae al Castell de Caldes i seguiran les diferents obres de millora de sanejament en diferents indrets. La tasca de millora de Caldes de Malavella és constant i així és com ens
ho prenem sempre des de l’equip de govern del Partit Demòcrata, PDeCAT: amb voluntat de millora constant.

Comencem un nou curs escolar, 2018-19, i segons el conveni que van signar l’Ajuntament i la Generalitat aquest any hauríem d’estrenar el nou institut. Després de 13 anys quasi tot ja està dit, qüestions pressupostàries, previsió de població escolar, canvis de govern... Però el que ha passat és que, a diferència
de moltes altres localitats, unes quantes promocions d’estudiants han hagut de cursar els seus estudis
en instal·lacions provisionals. Les infraestructures no són el més important en l’educació, els equips humans són
els que fan la feina, però el suport material i els equipaments ajuden a la tasca docent i al bon ambient educatiu.
Ara, després de diversos ajornaments (2016, 2018...), donen una altra data, ens parlen del 2020 o 2021 (Director Territorial d’Ensenyament, Martí Fonalleras, Diari de Girona 15/07/18). Ja fa riure perquè, a més, tot això
passa mentre l’Ajuntament fa una aportació extraordinària de 500.000 €. És a dir, pagarem dues vegades per uns
equipaments que, de fet, fa anys que hauríem de tenir. Sobre el centre previst en podríem parlar també. Serà un
institut-escola i això està bé, però no té possibilitats d’ampliar-se, no podrem tenir cap ensenyament postobligatori
(Batxillerat o Cicle Formatiu) i els nois i noies hauran de desplaçar-se sempre per seguir estudiant. A què es deu
aquesta situació? Per què a Caldes hem quedat els últims? La PIC ho atribuïm a la ineficàcia de l’equip de govern
de l’Ajuntament que, malgrat ser del mateix partit que governa la Generalitat, no ha sabut empènyer i reclamar
els que ens correspon. Ens han fallat perquè tots sabem que l’educació és el més important per al progrés de les
persones, per a la igualtat d’oportunitats i s’ha de lluitar sense treva per donar als nostres joves el que els correspon.

Aquest mes de setembre les caldenques i caldencs tenim una data senyalada al calendari:
l’aplec de Sant Maurici.
Enguany i coincidint que el dia 22 de setembre cau en un dissabte s’han programat activitats no només per aquell
dia, si no per tot el cap de setmana entorn de l’ermita en motiu del seu 150è aniversari. Des d’aquí us animem a
tots participar-hi. Fem gran Sant Maurici! Un Sant Maurici de tots i per tots.
Abans però tenim un cita important, l’onze de setembre. Una diada que de ben segur es tenyirà de groc i del
record de les dones i homes que avui són a la presó o a l’exili. Per ells sortirem al carrer, i aquest any amb més
motius que mai. Ens han volgut empresonar, silenciar, humiliar, pegar… però res pot aturar al poble. Tinguem
més presents que mai aquestes paraules de l’Oriol Junqueras: “Ens volen enterrar però no saben que som llavor”.
Omplim els carrers un any més i mostrem-nos al món tal i com som: un poble unit, combatiu. I que avança cap
a la República Catalana.
#Llibertatpresospolítics #Llibertatpresespolítiques
Us volem a casa!!

A tot Catalunya s’està vivint un ambient de crispació i polarització de la societat. Aquesta polarització
també ha arribat a Caldes de Malavella. No fa gaire es penjava a les xarxes socials un vídeo sobre com
unes persones estaven retirant llaços grocs al nostre poble i eren gravats per una persona que s’ho
mirava. Les respostes de Caldencs/ques a aquest vídeo fan realment por. Creiem que els insults i les
males formes han de cessar de manera immediata. Fa temps des del nostre grup municipal estem
avisant que des de l’equip de govern no haurien d’afavorir aquestes conductes, i que la proliferació de signes polítics
(alguns a la façana de l’Ajuntament) estan expulsant d’aquesta institució a vilatans/es que no es veuen representats
i decideixen actuar per la seva banda. No ens deixem de preguntar què hagués passat si tant els que posen com els
que en treuen s’haguessin trobat. Tothom hauria de reflexionar que la nostra llibertat acaba on comença la de l’altre
i que els carrers no són nostres, són de tots.
El número d’efectius que té el cos de policia local de Caldes de Malavella no és suficient per garantir la seguretat
a Caldes de Malavella. Hauríem d’estar treballant en un Pla de Seguretat per establir les necessitats i realitats del
nostre municipi, i un cop aprovat haurem de proposar un calendari perquè en el més breu període de temps es porti
a terme.
Han estat uns anys complicats per al teixit comercial de Caldes. Després de la crisi econòmica que tothom vam patir
s’han afegit les obres. Per això, hem de treballar en un pla de dinamització comercial amb tots els agents implicats.

