AGENDA
Del 16 de setembre al 15 d’octubre de 2014

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
- Conservació de cementiri (anual 2014)
- Guals (anual 2014)
- Ocupació subsòl (anual 2014)
- Recollida d’escombraries (2n semestre 2014)
- Mercat setmanal (2n semestre 2014)
- Clavegueram (3r trimestre 2014)
Cobrament dels rebuts domiciliats: última setmana de setembre.
Cobrament de rebuts no domiciliats: de
l’1 de setembre al 31 d’octubre.
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.
AULA TEATRE
CURS DE TEATRE PER A NENES I
NENS (de 6 a 12 anys)
Tots els dimecres, de 5 a 2/4 de 7, a partir del 1
d’octubre fins el 17 de juny.
A càrrec de David Estany, graduat en Art Dramàtic.
CURS DE TEATRE PER A JOVES (a
partir de 12 anys)
Tots els divendres de les 5 a 2/4 de 7, a partir del
3 d’octubre del 2014 fins el 19 de juny de 2015
A càrrec de Marc Ciurana, graduat en Art Dramàtic.
Informació d’ambdós cursos:
Preu: 18 € al mes. Les classes es faran al
Teatre Municipal de Caldes. Es treballarà amb
l’objectiu de crear un taller per mostrar al públic
al final de curs.
Nombre d’alumnes per grup: entre 12 i 16. Inscripcions, a l’Oficina de Turisme a partir del 18 de setembre (de dilluns a divendres, de 10 a 2).
Organitzats per l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
INSCRIPCIONS A L’ESCOLA
ESPORTIVA MUNICIPAL
Àmplia oferta formativa d’iniciació esportiva dels
3 als 7 anys a cada escola, Sant Esteve i Benaula, i
escoles esportives de bàsquet i voleibol a partir
dels 8-9 anys al poliesportiu municipal.
El període d’inscripció és de l’1 al 12 de setembre al poliesportiu municipal en aquests horaris:
- Matins, de 9 a 1 (únicament de l’1 al 5)
- Tardes de dilluns, dimecres i divendres, de 6 a 9
(de l’1 al 12).
Places Limitades. Per a qualsevol dubte i/o consulta: eem@caldesdemalavella.cat
www.caldesdemalavella.cat.
CURSOS DE L’ASSOCIACIÓ IKALD
IKEBANA
D’octubre a juny, cada primer divendres de mes.
De 4 a 6 o de 6 a 8.
CERÀMICA
Tots els dissabtes. des del 4 d’octubre al 20 de
desembre. De 4 a 2/4 de 7.
Es faran al Local social de l’associació Ikald (C/
Vall-llobera, 62).

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 :
- Parada caldenca: Cada diumenge. Espai que
permetrà a caldencs i caldenques vendre manualitats,
productes de segona mà i d’altres. Adreceu-vos a:
promocioeconomica@caldesdemalavella.cat o bé al
972470005 (Ext 47).
MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA:
El primer i tercer diumenge de mes, de 9 a 2. Al
pati de Cal Ferrer de la Plaça.
CURSOS DE CATALÀ
D’octubre a gener, a les aules de l’Institut de
Secundària de Caldes de Malavella.
BÀSIC 1: Dilluns i dimecres, de 2/4 de 9 a 10
de la nit.
BÀSIC 3: Divendres, de 6 a 9 del vespre.
INTERMEDI 2: Dilluns i dimecres, de 7 a 2/4 de 9.
Per a més informació i inscripcions, els dies 18 i
19 de setembre de 2014, de 6 a 8, a la Biblioteca
Municipal.
Més informació i inscripcions, al Servei Comarcal
de Català de la Selva (Tel. 872 973 890 - selva@
cpnl.cat).
Organitzat pel Consorci per a la Normalització
Lingüística i l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
CLUB DE PASSEIG
Activitat municipal gratuïta organitzada per
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Caldes de
Malavella. Cada dijous, de 2/4 de 10 a 2/4
de 12. Sortida des de la Casa Rosa. A partir
del 2 d’octubre.
INSCRIPCIONS AL SAFM
A data de tancament del BIM s’està enllestint
l’oferta d’activitats del SAFM (Servei d’Activitat
Física Municipal). Podeu consultar tota l’oferta en
els tríptics que es repartiran bústia a bústia a començament de setembre o bé a www.caldesdemalavella.cat.
INSCRIPCIONS AL SERVEI LOCAL
D’ORIENTACIÓ FAMILIAR
De l’1 al 22 de setembre. Programa d’orientació i assessorament a pares i mares que té per
objectiu incrementar la qualitat de vida familiar. Impulsat i finançat per la Diputació de Girona i gestionat per l’Ajuntament de Caldes de Malavella. Per
a més informació: www.slofdiputaciogirona.cat.
CONVOCATÒRIA D’AJUTS SOCIALS
Ajuts a les sortides escolars. Període de sol·
licitud, entre el 6 i el 17 d’octubre de 2014. Més
informació, a Serveis Socials.

CURS DE MONITOR AMBIENTAL (35h)
Inscripcions, del 25 d’agost fins al 26 de setembre. Inici de la formació, l’11 d’octubre, a l’aula
del Pavelló Municipal d’Esports. Es farà els dissabtes, de 9 a 2. Preu: 70 €.
DIUMENGE, 14 DE SETEMBRE (*)
Trobada gegantera a Vilobí
d’Onyar
A la tarda. Amb la participació de la Colla gegantera.
(*) Aquesta activitat no es va poder publicar en
l’anterior BIM. Per consultar les activitats fins
al 15 de setembre, consulteu el BIM d’agost.

DIMECRES, 17 DE SETEMBRE
CLUB DE LECTURA FÀCIL
“La volta al món en vuitanta dies”. Comentarem amb Àngel Burgas l’adaptació del
clàssic de Jules Verne. A les 7 de la tarda, a la
biblioteca. Organitzat per la Biblioteca Municipal.
DEL DIVENDRES 19 AL DIUMENGE
21 DE SETEMBRE
FESTA MAJOR DE FRANCIAC
DIVENDRES, 19 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’Estranya parella”, a càrrec del grup
Carisma Teatre, de Caldes de Malavella.
- A les 12 de la nit, 6a Nit Jove: Nit de rap.
DISSABTE, 20 DE SETEMBRE
- A les 5 de la tarda, animació infantil amb
Pep Puigdemont. Hi haurà xocolata
desfeta i coca per a tots els assistents.
- A 2/4 de 12 de la nit, animadíssim ball a càrrec del conjunt Boogie-Woogie.
DIUMENGE, 21 DE SETEMBRE
- Exposició “Maquinària agrícola en
miniatura”. 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.
DIVENDRES, 19 DE SETEMBRE
PRESENTACIÓ DEL NÚM. 25 DE LA
REVISTA GAVARRES
Hi intervindran Salvador Balliu, alcalde de
Caldes, Paulí Boada i Amadeu Fontán,
protagonistes del número 25 de la revista Gavarres, Mercè Rossell, regidora de Cultura, Joan
Llinàs, arqueòleg i col·laborador de Gavarres i
Pitu Basart, director de Gavarres.
A les 8 del vespre, a Cal Ferrer de la Plaça. Organitzat per la revista Gavarres, amb el suport de
l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
CLUB DE LECTURA
Comentari de l’obra de Fiódor Dostoievski
“Crim i càstig”. A 2/4 de 8 del vespre, a la biblioteca. Organitzat per la Biblioteca Municipal.
DISSABTE, 20 DE SETEMBRE
VISITA A MONTSERRAT I A UNA CAVA
Recorregut pels exteriors del Santuari, La Basílica i El Cambril de la Mare de Déu. A
continuació, dinar al restaurant Igualada i, després,
visita a unes caves de vi a Piera. Organitzat per
l’Agrupació de gent de la tercera edat “Casa Rosa”.

VISITES TEATRALITZADES
“Tricentenari guiat pels tres guies ufissials de Caldes”
A les 10 de la nit. Compra anticipada a L’Oficina
de Turisme - Cal Ferrer de la Plaça. Preu: 10 €.
Reduïda (nens entre 6 i 12 anys, inclosos): 5 €. En
cas de pluja, la funció es realitzarà a la sala annexa
de la Casa Rosa. Organitzat per l’Ajuntament de
Caldes de Malavella.
ESPORTS
CLUB VOLEI JOVES CALDES
A la tarda, jornada de presentació dels equips al
pavelló de Caldes de Malavella. Partits dels equips
cadet i juvenil femenins i sènior masculí.
FUTBOL SALA CALDES DE MALAVELLA
A les 6 de la tarda, al pavelló de Campllong: FS
Caldes de Malavella - rival per definir
DISSABTE I DIUMENGE 20 i 21 DE
SETEMBRE
EXCURSIÓ A L’ANETO
Sortida el dissabte 20 a les 8 del matí des de la
plaça de la Selva. Arribada a Caldes el diumenge
21, aproximadament a les 9 del vespre. Organitzada pel Club Excursionista.
DIUMENGE, 21 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.
MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA
De 9 a 2, al pati de Cal Ferrer de la Plaça.
TROBADA GEGANTERA
Trobada gegantera a Cassà de la Selva. Al matí.
Amb la participació de la Colla gegantera.
DILLUNS, 22 DE SETEMBRE
APLEC SANT MAURICI
A 3/4 de 10, sortida en grup des de la plaça
de l’Església fins a l’ermita de Sant Maurici amb
l’acompanyament dels candidats a Hereu Riera 2014.
- A les 11, ofici solemne.
- A les 12, sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Terrassa.
- A la 1, tradicional ball de l’Hereu Riera.
- A les 2, arrossada popular. Preu del tiquet: socis 10 €; no socis, 13€.
Venda de tiquets, fins el divendres dia 19 a les llibreries Solés i Tau.
- A les 4, rés del sant rosari.
- A 2/4 de 5, sardanes a càrrec de la mateixa cobla.
L’organitza l’Agrupació de Sardanistes, amb el suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
CONCERT DEL GRUP CALIDAE
- A 2/4 de 8 del vespre, als Jardins de les Termes
Romanes. Entrada gratuïta. Organitzat per
l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
DISSABTE, 27 DE SETEMBRE
VISITA GUIADA A LES TERMES ROMANES DE SANT GRAU
A les 12 del migdia, a la placeta de l’ermita de Sant
Grau. Entrada gratuïta. Organitzada per Atri.
Cultura i Patrimoni i Associació de Municipis de

Catalunya.Visita inclosa dins de les Jornades europees de patrimoni.
TROBADA GEGANTERA
Trobada gegantera a Riudellots de la Selva. A la tarda. Amb la participació de la Colla gegantera.
FESTA DELS 41
Festa dels caldencs nascuts el 1973, amb sopar i ball.
Si aquest any en fas 41... anima’t a venir! I si no en
fas 41... també et convidem a ballar amb nosaltres,
un cop finalitzat el sopar (ball a càrrec de Marisol).
Per a més informació: Pili Suárez (620300334).
DIUMENGE, 28 DE SETEMBRE
PEDALADA CONTRA EL CANVI
CLIMÀTIC
Sortida des de la Plaça de la Selva a les 9 del matí.
Cal portar esmorzar, casc i la bicicleta en bones
condicions. És una pedalada popular, apta per a
tothom. L’activitat està emmarcada dins la Setmana
de la Mobilitat Sostenible i Segura 2014 que aquest
any té el lema “Fem el carrer més nostre” i el hastag #mobilitat2014. Organitzada per l’Ajuntament
i el Club Excursionista.
DEL CAMP DELS NINOTS A L’ACTUALITAT. ITINERARI GUIAT PEL POBLE
A les 11 del matí, des de Cal Ferrer de la Plaça. Entrada gratuïta. L’organitza l’Ajuntament de Caldes de Malavella, amb el suport del CRAC (Centre
de Recerques Arqueològiques de Caldes) i Patrimoni i Associació de Municipis de Catalunya. Visita
inclosa dins de les Jornades europees de patrimoni.
TROBADA GEGANTERA
Trobada gegantera a Vilablareix (segurament a la tarda). Amb la participació de la Colla gegantera.
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
1r equip, a 2/4 de 12: UE Caldes - CE Sant Esteve
d’en Bas
CLUB ESPORTIU CALDES
Tercera masculina, a les 6: CE Caldes de Malavella
– Athlètic Silenc
DILLUNS, 29 DE SETEMBRE
PLE MUNICIPAL
A les 8, a la sala de sessions, a la Casa Rosa
DEL DIVENDRES 3 AL DIUMENGE 5
D’OCTUBRE
5a MOSTRA D’ART 3 DE CALDES
Exposició de 3 artistes vinculats a Caldes: Marta
Duran i Joan Falgueras, pintors, i Sebastià
Cornellà, fotògraf.
Inauguració el dissabte, 4 d’octubre (hora per confirmar al tancament del BIM), al Casino municipal.
Horari de l’exposició: divendres, de 7 a 9 del vespre;
dissabte, d’11 a 2 i de 6 a 9; i el diumenge, de 10 a 8.
Organitzat per l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

DISSABTE, 4 D’OCTUBRE
TROBADA GEGANTERA
Trobada gegantera a Caldes de Malavella. Organitzada per la Colla Gegantera de Caldes de Malavella.
ESPORTS
CLUB VOLEI JOVES CALDES
A la tarda, sènior femení: CV Joves Caldes - CV
Vall d’Hebron.
A la tarda: sènior masculí: CV Joves Caldes - CV
Monjos.
DIUMENGE, 5 D’OCTUBRE
10a FIRA DE L’AIGUA
Programació pendent de tancar a data de tancament d’aquesta edició el BIM. Podreu consultar la programació completa a la bústia de casa
vostra o a www.caldesdemalavella.cat..
15è. RAL·LI FOTOGRÀFIC - CONCURS
DE FOTOGRAFIA DIGITAL
Inscripció gratuïta, de 9 a 11, a la Terrassa del
Casino municipal, en la qual es donaran a conèixer
els tres temes obligatoris. Es lliurarà una fotografia
per cada tema i cadascun d’ells tindrà un premi de
250 € en la categoria d’adults i de 50 € (en material de papereria i fotogràfic) en la categoria juvenil
(menors de 16 anys). Els premis es lliuraran el divendres, 10 d’octubre, a les 7 de la tarda, al Casino
municipal. + informació: www.caldesdemalavella.
cat/ralli (ralli amb ella).
Ho organitza l’Ajuntament de Caldes de Malavella
i l’Espai Jove Ca la Romana i hi col·laboren la PGA
Catalunya Resort, Copycolor – Copisteria Cassà i
la Diputació de Girona.
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.
MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA
De 9 a 2, al pati de Cal Ferrer de la Plaça.
DEL DILLUNS 6 AL DIMECRES 8
D’OCTUBRE
SORTIDA A LA VALL D’ARAN
En sortiran programes a part. Preu: 179 €, amb
el regal d’un dècim de loteria de 20€. Organitzat
per l’Agrupació de gent de la tercera edat “Casa
Rosa”.
DISSABTE, 11 D’OCTUBRE
PRESENTACIÓ DEL NOU CURS DEL
CENTRE D’ESPLAI SANT ESTEVE
A les 7 del vespre, a la sala annexa de la Casa Rosa.
DIUMENGE, 12 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.

DIVENDRES, 3 D’OCTUBRE
FESTA DEL BARRI DE SANT GRAU
- A les 11 del matí, missa a l’ermita de Sant Grau..
- A les 7 de la tarda, audició de sardanes amb la
Cobla Foment del Montgrí.A la pl. de l’Ermita
de Sant Grau. L’organitza l’Associació de Veïns de
Sant Grau i l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
1r equip, a 2/4 de 12: UE Caldes - UE Fornells

ESPORTS
FUTBOL SALA CALDES DE MALAVELLA
Primera jornada de lliga (partit encara per definir).

CLUB VOLEI JOVES CALDES
Al matí, cadet femení: CV Joves Caldes - CV Bordils.
Al matí, juvenil femení: CV Joves Caldes - CV Bordils.

CLUB ESPORTIU CALDES
Tercera masculina, a les 6: CE Caldes – UE La Salle
Girona
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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, 62
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
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.
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

Acció de govern i notícies de Caldes
PAS SUBTERRANI A LA VIA DEL TREN
El govern espanyol ha licitat el projecte per fer
un pas subterrani a l’estació de tren de Caldes de
Malavella, ampliar les andanes i desplaçar lateralment
les vies. Aquesta actuació permetrà que els usuaris
que vulguin agafar el tren en sentit Barcelona o
que baixin a Caldes venint de Girona no hagin de
creuar la via a nivell sinó que ho puguin fer per
aquest pas subterrani, la qual cosa anirà en benefici
de la seguretat. L’equip de govern considera molt
necessària aquesta obra ja que l’estació de Caldes
és la tercera amb més passatgers de les comarques
de Girona, amb 250.000 tiquets venuts a l’any. A més,
l’arribada del tren des del nord es fa en un revolt
que dificulta la visibilitat del tren. S’havien fet diverses
gestions al respecte que finalment han donat el seu
fruit. El projecte està valorat en 4.439.313,51 euros,
previsiblement començaria a començaments de l’any
que ve i el termini d’execució és de 13 mesos.

MILLOR IL·LUMINACIÓ ALS TAPIOTS
L’Ajuntament ha instal·lat un focus que il·lumina el
tram final dels Tapiots, a la zona més pròxima a la nova
rotonda d’accés i sortida a la N-II. Aquesta actuació
s’ha fet perquè la zona quedava molt fosca a la nit.

MANTENIMENT DE CAMINS
En les últimes setmanes s’ha fet el manteniment
del camí que comunica Can Solà amb Riudellots
de la Selva, del que connecta Aigües Bones amb
Can Carbonell i dels trams de can Xandri, de can
Mesquida i can Català. Les actuacions es fan en funció
de la programació anual i de les actuacions d’urgència
en casos de pluja que malmeten els camins.
NETEJA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM
L’Ajuntament ha fet tasques de neteja del clavegueram
a tot el poble ja que les pluges de l’estiu havien saturat
els col·lectors d’aigua.

CALDES PROPORCIONA AIGUA A VIDRERES
L’Ajuntament de Caldes proporcionarà aigua a
Vidreres durant 3 mesos prorrogables a 3 més perquè
el municipi veí pugui garantir el subministrament a les
urbanitzacions d’Aiguaviva Park,Terrafortuna, la Goba
i Puigventós, que han patit talls d’aigua durant aquest
estiu. La connexió que fa uns pocs anys va fer Caldes
amb la canonada del Pasteral permetrà que el nostre
municipi pugui subministrar l’aigua a Vidreres com un
abonat més, amb un màxim de 800 metres cúbics al
dia. L’acord entre els dos ajuntaments és provisional
mentre Vidreres busca una solució definitiva i no
suposa cap risc per al subministrament d’aigua de
Caldes ja que bona part de la que consumeix el nostre
municipi prové dels pous propis. A més, el cabal de
què pot disposar Caldes permet fer ús d’aigua per a
ús propi i subministrar-ne també a les urbanitzacions
de Vidreres. L’aigua provinent de la canonada del
Pasteral es fa servir a Caldes per rebaixar els nivells
de minerals com l’arsènic i el fluor i per garantir
l’aigua durant els mesos d’estiu.
ADJUDICADA LA COBERTA DE FRANCIAC
Finalment s’ha adjudicat al construcció de la coberta
de Franciac, un procés que s’ha allargat més del
compte ja que les cinc empreses adjudicatàries
anteriors van acabar renunciant a fer l’obra. La sisena
empresa a la qual s’ha adjudicat el projecte preveu
iniciar els treballs pels volts de la Festa Major de
Franciac (del 19 al 21 de setembre).
ASFALTAT I TANCAT ALS COTXES L’ACCÉS
A L’ESCOLA SANT ESTEVE
L’Ajuntament ha asfaltat el tram d’accés a l’escola
per la part superior, en el vial situat entre l’edifici de
l’escola i les conegudes com a “cases dels mestres”. A
més, s’hi ha instal·lat un banc i s’ha impedit l’accés a
través de cotxe amb una tanca metàl·lica, amb la qual
cosa es millora la seguretat en el centre.

COBERTA DELS ESCOCELLS
L’Ajuntament continua les tasques de coberta
d’escocells dels arbres amb grava amb la finalitat
d’evitar el creixement d’herbes i que els vianants
puguin ensopegar-hi. Després d’actuar a la plaça de
la Creu i de la Selva, a finals d’agost s’ha intervingut
en 59 escocells de l’Avinguda dels Països Catalans.
Properament es continuaran els treballs a l’avinguda
Doctor Furest.

NOUS TREBALLS DE PINTURA
Com a complement a les actuacions que dos
treballadors van fer durant la primera meitat de l’any
gràcies al conveni amb el SOC (Servei d’Ocupació
de Catalunya), l’Ajuntament ha continuat el repàs
del pintat de la senyalització horitzontal, com és el
cas de diversos guals d’aparcaments de cotxes per a
minusvàlids i el repintat a la plaça de Sant Esteve.

MANTENIMENT ALS CENTRES PER L’INICI
DE CURS ESCOLAR
L’Ajuntament ha fet durant el juliol diverses tasques
de manteniment dels centres escolars perquè
estiguin a punt a l’inici de curs S’hi ha fet feina de
pintat, repassos, neteja i adequació. En el cas de
l’institut, també s’ha eixamplat el pati ja que les
obres de la Benaula se n’havien menjat bona part
de l’extensió. S’ha guanyat espai en un tram a tocar
de la vorera del carrer 11 de setembre i per la part
del Bosc de les Monges. S’ha fet desherbatge i s’ha
condicionat el paviment del pati. Per últim, s’ha
canviat la ubicació dels aparca-bicis, que ara estaran
davant del centre.

REPARACIÓ DEL PONT DEL CAMÍ
D’ESCLET
S’ha reparat el pont del camí d’Esclet, que comunica
el veïnat de Dalt amb el veïnat d’Esclet, a Cassà de
la Selva. L’obra de reparació ha consistit, com es veu
a la foto, en col·locar la canonada per facilitar el pas
d’aigua i en emporlanar el pas.

ADEQUACIÓ DE LA PISTA DE PETANCA A
CAN CARBONELL
S’ha adequat la pista de petanca que hi ha situada a
la zona esportiva de Can Carbonell, concretament
al carrer paella a prop de la confluència amb el
carrer Malavella.

CONVOCADA LA JUNTA LOCAL DE
SEGURETAT
El 15 de setembre s’ha convocat la Junta Local
de Seguretat per tractar diverses qüestions
de seguretat pública. A la trobada hi assistiran
representants de l’equip de govern, de la Policia
Local de Caldes de Malavella, de la Delegació del la
Generalitat a Girona, dels Mossos d’Esquadra i de la
Guàrdia Civil. S’hi tractarà la manera de treballar de
forma coordinada per garantir l’ordre públic.
ASSEMBLEA DE LA JUNTA DE
COMPENSACIÓ DE MALAVELLA PARK
La Junta de compensació de Malavella Park ha
convocat pel proper 28 de setembre una reunió
que té com a punt més important que es sotmetrà
a votació l’execució de la reurbanització de la
urbanització per fases, la qual cosa podria ser
una bona sortida per avançar en la regularització
d’aquest nucli de Caldes de Malavella.

URBANITZACIÓ D’UNA ILLETA A
L’AVINGUDA DOCTOR FUREST
Han començat les obres d’urbanització de la illeta
situada entre l’Avinguda Doctor Furest i l’inici
del carrer Ponent. S’hi construirà una vorera, s’hi
instal·laran dos fanals i una font i s’hi plantaran arbres.

ARRANJAMENT DE LA ROTONDA DE
L’AVINGUDA 11 DE SETEMBRE
Properament s’iniciarà l’arranjament de la rotonda
de l’11 de setembre que consistirà en un reasfaltat,
la modificació de les voreres perquè no entorpeixin
les sortides i entrades a la rotonda, el rebaix de les
voreres a la zona on hi ha pas de zebra i un repintat
de la senyalització horitzontal.

REURBANITZACIÓ D’UN TRAM DE
L’AVINGUDA DE CALDES
L’Ajuntament està redactant el projecte de
reurbanització del tram de l’avinguda de Caldes
comprès entre l’Avinguda doctor Furest i el pas per
sobre de la riera de Santa Maria. L’actuació preveu
suprimir la franja que actualment té grava i aprofitar
tot l’ample per instal·lar-hi bancs i plantar-hi arbres.

CURSOS FORMATIUS
Aquesta tardor comencen els cursos formatius:
Català (Bàsic 1, Bàsic 2 i Intermedi 2), Aula de
teatre (tant per a nens i nenes com per a a joves)
i SEMC (Escola de música). Aquestes activitats
tindran continuïtat a començaments de l’any vinent
amb un nou cicle de l’Elabora’t, un programa que
ofereix cursos de formació adreçats preferentment
a persones sense feina amb l’objectiu de donar-los
eines per poder-ne trobar.
S’ACABEN LES ACTIVITATS ESPORTIVES
D’ESTIU...
Les activitats esportives d’estiu s’han tancat amb
una molt bona participació del casalet i amb
un balanç molt positiu del casal d’estiu al juliol
mentre que el nombre d’inscrits no ha estat tant
alt a l’agost. Pel que fa a la piscina, les condicions
meteorològiques han fet
baixar l’assistència
respecte a altres anys.
... I COMENÇA UNA NOVA TEMPORADA!
La Regidoria d’Esports ofereix un ampli ventall
d’activitats per aquesta nova temporada a través de
l’Escola Esportiva per a menuts i joves i el SAFM
(Servei d’Activitat Física Municipal). A l’agenda de
BIM trobareu informació sobre les inscripcions a
l’Escola Esportiva mentre que a començaments
de setembre rebreu a la vostra bústia tota l’oferta
d’activitats del SAFM. L’oferta d’activitats es
complementa amb l’ampli ventall que ofereixen les
entitats esportives.
BALANÇ DE LA FESTA MAJOR
La Festa Major 2014 ha transcorregut amb
normalitat amb l’excepció d’estar pendents del
cel i d’haver de traslladar alguna activitat a cobert
a causa de la pluja. Des de la Regidoria de Festes
volem donar les gràcies als Joves Intrèpids, als
voluntaris i a les entitats per fer possible una Festa
Major amb tantes activitats.
BRIGADA JOVE
Aquest estiu ha tingut lloc una nova edició del
projecte Brigada Jove que té com a objectiu
facilitar la inserció laboral dels joves del
municipi. Hi han participat en total 8 joves
d’edats compreses entre els 16 i els 18 anys.
Els joves han desenvolupat tasques de neteja,
pintura, rehabilitació i jardineria pel poble i les
urbanitzacions. Entre totes les feines que han
desenvolupat destaquem la neteja del Camp de
Futbol de Can Bernadí, la rehabilitació dels parcs
de Nostra Senyora de la Llum, la Plaça Amical

de Mathaussen i la Font de la Vaca i la Font de
la Mina. Com cada estiu, també han col·laborat
amb la campanya de prevenció del mosquit tigre,
repartint els fulletons informatius pel nucli i les
urbanitzacions.

Els partits opinen
Des de CiU estem satisfets de l’obra de govern, tant per les actuacions fetes com per les que preveiem fer properament. Però també estem contents perquè estan avançant tres obres importants
per Caldes de Malavella: la construcció de l’N-II, l’Escola Benaula i el pas subterrani de la via del
tren. Cap de les tres no depèn directament de l’Ajuntament però al darrera hi ha molta feina que no es veu
públicament de gestions, contactes, entrevistes amb els responsables de la Generalitat i de l’Estat i de seguiment de les obres. Una feina que, a base de saber a on picar la porta i de no perdre la paciència, ha donat, per
fi, els seus resultats. La Festa Major de Caldes de Malavella ha estat un èxit de participació i d’implicació dels
joves Intrèpids, de voluntaris i d’entitats. Agraïm doncs a tothom qui hi ha posat el seu granet de sorra per fer
una Festa tant lluïda. Gràcies!

CASAL JOVE
Un any més, durant el juliol s’ha organitzat el
Casal per a joves de 12 a 16 anys, J de Jove, en
el qual hi han participat 19 joves. Durant el mes
s’han dut a terme activitats de lleure, esports,
sortides... La programació del casal té en compte
la participació dels joves i per aquest motiu es
realitzen dinàmiques que afavoreixen el treball
en equip i l’organització d’activitats col·lectives,
tenint en compte les inquietuds dels participants.
VISITES TEATRALITZADES
Encara sou a temps de veure les últimes
representacions de les visites teatralitzades que
lliguen el patrimoni de Caldes amb el tricentenari
de l’11 de setembre. Com sempre, els “guies
ufissials” (l’”Antoniu”, en “Fonsu” i la Remei) ens
fan les seves explicacions però no poden evitar
que sorgeixin desavinences i tensions internes i
situacions còmiques. Les oportunitats de veure’ls
són el dia 13 i 20 de setembre!
APLECS DE SANT MAURICI I DE SANT
GRAU
Pels volts del final de l’estiu arriben dos aplecs
tradicionals: el de Sant Maurici (22 de setembre)
i el de Sant Grau (3 d’octubre). Podeu veure’n la
programació en aquest mateix número del BIM.
FIRA DE L’AIGUA
La Fira de l’Aigua arriba enguany a la desena
edició. Quan tanquem aquesta edició del
BIM encara s’estan tancant els detalls de la
programació però us avancem que es volen
potenciar les activitats pera nens i les tradicionals,
sense renunciar a actes ja consolidats com són
els estands sobre termalisme i benestar, els
concursos de ratafia, de bevedors d’aigua amb
gas i de menjadors de calamars a la romana.
Rebreu la programació, com cada any, a la bústia
de casa i també la podreu consultar via internet
(www.caldesdemalavella.cat). 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.
ESTAT DE L’AIGUA
Les últimes analítiques d’agost indiquen que l’aigua
és apta per al consum de boca al nucli, Llac del
Cigne, Can Solà Gros I i II, Aigües Bones i Can
Carbonell.
Per altra banda, la concentració de nitrats per
sobre del límit permès a la xarxa del Tourist Club
fa que l’aigua es consideri no apta en aquesta
urbanització.

Inici de curs
La imatge de l’institut per aquest començament de curs és decebedora. S’ha quedat sense pati.
L’Ajuntament ha habilitat unes mesures correctores que de cap manera no solucionen el problema.
Però més enllà d’aquestes mesures hi ha el dubte de saber si això serà només per aquest curs… o si així
haurem de passar uns quants anys. A dia d’avui ningú, ni l’Alcalde ni el Departament d’Ensenyament, no poden
garantir res de res, només bones paraules.
És evident que l’única solució és el trasllat i la construcció de l’institut en els nous terrenys però no hi ha ni tan
sols l’imprescindible projecte d’urbanització redactat. La compra i adequació dels terrenys, amb el soterrament
de la línia de mitja tensió, és un deure de l’Ajuntament. Fa més de dos anys que es va decidir canviar-ne la ubicació i encara no s’ha fet res. D’aquesta manera li ho posem molt fàcil a la Generalitat perquè vagi endarrerint
les obres. www.picaldes.com

Passades totes les Festes Majors (barris inclosos), hem d’agrair a tots els voluntaris
i col·laboradors la seva dedicació, especialment els que han hagut d’anar porta per
porta per fer possible que durant uns dies aparquem els problemes que ens envolten.
Durant aquest agost ens han ‘amenitzat’ els dinars i sopars amb les nombroses notícies sobre les vacances i
contraatacs del ‘Molt Honorable’. En el Nadal de fa uns anys vàrem escriure que el dolor és major quan la desgràcia és propera, quan posem cara i ulls. En el cas d’avui, hem estret la seva mà, ens ha posat la mà en l’espatlla,
i ens ha animat a millorar la societat catalana amb la qual estem compromesos.Ara veiem que tot era una posada en escena per interessos propis i no del conjunt dels catalans del carrer. D’aquí el nostre major menyspreu
a aquest entorn corrupte i pels que no el condemnen.Visita’ns a elcalidoscopicaldenc.blogspot.com.

Per què posar pals a les rodes quan apostant pel diàleg i el consens segur que tot seria molt
més fàcil? Fer un esport minoritari mai no és senzill. Ara imagineu-vos si, a més, volem practicar-lo al nostre poble! Per això no entenem la manca de voluntat que hi ha a vegades des de
la Regidora d’Esports a l’hora de coordinar els horaris de les pistes, facilitar hores d’entrenament o promoure
campus o estades esportives. Un cas recent l’hem viscut amb l’equip sènior femení de volei. Lamentem que
passin coses com aquestes enlloc d’apostar pels nostres clubs esportius, que amb molta dedicació i feina, fan
possible que a Caldes de Malavella s’hi puguin practicar esports molt diversos.
Un any més fem una crida perquè el proper 11 de setembre sigui de nou un exemple de participació i civisme.
Ara és l’hora i més que mai el país ens necessita si volem votar el proper 9 de novembre. Companys, Bona Diada!!!

En aquest número del BIM, el grup municipal del Partit Popular de Catalunya no fa l’aportació mensual. Esperem que hagueu tingut un bona tornada de vacances i un bon inici de curs!

Ens donen les dades oficial de l’atur i s’omplen la boca d’entusiasme, magnificant-ne les xifres quan la
realitat és que s’està destruint ocupació i només s’estan fent contractes laborals a temps parcial amb
un horari a la carta de l’empresari. Es segueix sent pobre sense arribar a final de mes i sense poder
afrontar els pagaments encara que s’estigui treballant. Una amistat que sempre ha estat molt conscienciada
laboralment i una persona defensora dels drets dels treballadors em deia l’altre dia: “tinc un contracte laboral
de quatre hores de tres mesos de durada, em diuen cada dia l’horari que haig de fer l’endemà i de vegades
m’ho fraccionen per hores. Tot això per 400 €”. I el que és lamentable és que ha d’acceptar i donar les gràcies
amb un somriure ja que necessita aquests diners per pidolar menys.
Les centrals sindicals amb els seus quadres de sindicalistas, de vacances duradores, dotze mesos l’any.

