De l’1 al 31 de juliol de 2019

Per recordar
CALENDARI DEL CONTRIBUENT
IBI urbana / IBI rústica / IAE / Clavegueram (2n trimestre 2019): Juny - juliol
CONVOCATÒRIA D’AJUTS
SOCIALS
Ajuts d’urgència social: durant tot l’any
Ajuts per al Centre de dia: tot l’any
TORNA EL MOSQUIT TIGRE
Recordeu que amb l’arribada de la calor
comença l’activitat d’aquest insecte tan
molest i que és important que a casa eviteu les condicions que li són favorables:
elimineu els objectes que puguin acumular aigua o buideu-los sovint (plats, gots,
galledes, etc.).
Tal com diu l’ordenança municipal, cadascú és responsable de mantenir correctament els espais privats per tal d’evitar
les condicions de proliferació del mosquit tigre. Per a més Informació podeu
trucar al telèfon 972 451 231 (Servei de
Control de Mosquits) o a www.mosquittigregirona.cat
BUSQUEM NASCUTS AL 1959
Si has nascut al 1959 i aquest any en fas
60 t’estem buscant! S’està organitzant una
trobada al poble de persones nascudes
aquest any! Si hi vols participar truca a
en Mateu Ciurana al telèfon: 663 896 233
PISCINA MUNICIPAL ESTIU
2019
Del 24 de juny al 31 d’agost: de dilluns a
divendres d’11 a 20 h Dissabtes, diumenges i festius de 10:30 a 20 h
Més informació: www.sportgest.com/
caldes
HORARI D’ESTIU DE LA
DEIXALLERIA
Del 16 de juny al 15 de setembre la Deixalleria Municipal fa horari d’estiu: Matins: de dimarts a dissabte de 10 a 13 h
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 17 a 20 h
HORARI D’ESTIU SERVEI
D’ORIENTACIÓ LABORAL
El Servei d’Orientació Laboral es mantindrà obert el mes de juliol els dimecres
al matí de 9’30h a 13h amb cita prèvia,
el mes d’agost romandrà tancat. Demana
cita prèvia a solc@caldesdemalavella.cat
o als telèfons 972 48 02 66 / 972 48 01 03
HORARI ESTIU BIBLIOTECA
A l’estiu l’horari de la biblioteca és de dilluns a divendres de 15:30 a 20:30 h.
HORARI ESTIU ESPLAI
A l’agost l’esplai romandrà tancat.
HORARI D’ESTIU CA LA
ROMANA
Per a la realització de les activitats d’estiu
l’Espai Jove modifica els seus horaris del
17 de juny al 12 de setembre. S’obrirà per
atencions personalitzades d’inscripcions
a cursos (Monitor de Lleure) o d’assessorament i orientació en matèries de formació, habitatge, mobilitat, salut, etc: els
dilluns de 16h a 18h i els divendres de
10h a 13h amb cita prèvia. Es realitzaran
tardes joves i altres activitats els dies publicitats apart. Demana cita prèvia a calaromana@caldesdemalavella.cat o a 972
48 02 66.

NETEJA DE PARCEL·LES
Els propietaris de parcel·les estan obligats a
mantenir-les netes, tal com diu la legislació
de prevenció d’incendis: lliures de vegetació
seca i amb matolls i arbres aclarits, especialment durant l’estiu. L’incompliment de
les obligacions pot comportar l’obertura
d’expedients d’ordre d’execució, amb les
corresponents sancions econòmiques.
CURS DE MONITOR/A DE
LLEURE
Des de l’Àrea de Joventut dins el programa formatiu J de Jove Forma’t, et proposem professionalitzar-te en el món del
lleure per accedir al món laboral com a
Monitor/a de Lleure d’activitats infantils
i juvenils, en casals, parcs infantils, extraescolars, menjadors escolars, etc. El curs
intensiu serà del 30 d’agost al 15 de setembre (en horaris compatibles amb formació reglada), als locals de l’Escola de
l’Esplai de Girona, dirigit a joves a partir
de 18 anys (complerts), amb l’ESO i empadronats a Caldes.
Inscripcions a l’Espai Jove Ca la Romana
del 25 de juny al 14 d’agost o fins exhaurir les places. Preu 200€ (l’Ajuntament
aporta 50€ per cada alumne de Caldes).
Places limitades.
Més informació: Ca la Romana
VISITES TEATRALITZADES
A partir del 5 d’agost es poden comprar les
entrades per les Visites Teatralitzades a l’Oficina de Turisme. EL tiquet d’adult val 10€ i
l’infantil ( de 6 a 12 anys) val 5€. Les representacions són els dissabtes a les 22 h començant
pel 17 d’agost i fins el 21 de setembre.
EXPOSICIÓ CONCURS DE
PINTURA RÀPIDA
Del 27 de juliol al 11 d’agost, Exposició
dels participants al 18è. Concurs de Pintura Ràpida, al Casino municipal. Horari:
totes les tardes de 18:00h a 21:00h i 3, 4 i 5
d’agost també al matí de 12:00h a 14:00h.
Organitza: Ajuntament de Caldes.
AJUDES A ESPORTISTES
FEDERATS
Oberta la convocatòria per esportistes
gironins que participen en competicions
individuals, menors de 20 anys i no professionals, que prèvia classificació han
participat individualment o a través de
les seleccions estatals en les competicions esportives de Campionat d’Espanya,
Campionat d’Europa, Campionat del
Món o Jocs Olímpics organitzats per les
respectives federacions i reconegudes pel
Consell Català de l’Esport. Per tal d’acollir-se a aquestes ajudes s’ha de tramitar
a través de l’Ajuntament de Caldes de
Malavella, el qual ha de tramitar aquests
expedients d’ajudes. Fins el 12 de juliol.
Per a més informació: tecnicesports@
caldesdemalavella.cat
VOLS JUGAR A HOQUEI?
Si estàs sense equip, vine a Caldes! Tenim
equips de femení, escoleta, pre-benjamí,
benjamí, aleví, infantil i juvenil. Si vols
formar part d’un club jove, amb sistemes
d’aprenentatge innovadors i formació basada en valors... informa’t i contacta amb
nosaltres a www.clubpaticaldes.cat o al 629
946 746 (Joan) o al 606 505 206 (Carles)
VOLS APRENDRE MÚSICA I
TOCAR UN INSTRUMENT?
A l’Escola de Música de Caldes de Malavella fes música a partir dels 4 anys!
Matriculació 1 i 2 de juliol (prèvia preinscripció). Per a més informació semc@
caldesdemalavella.cat.

L’agenda
Dimarts, 2 de juliol
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Festa Major. Consell per a la igualtat
19 h · Cal Ferrer de la Plaça
Preparació del Punt Lila de la Festa Major 2019

Dijous, 4 de juliol
Festa Major de Caldes. Reunió de
voluntaris
20 h · Casino Municipal

Dissabte, 6 de juliol
Entitats. Club excursionista

La Pica d’Estats
Desnivell important per assolir la punta més
alta de Catalunya. Ruta de dos dies fent nit al
refugi de Pinet.

Entitats. Agrupació sardanista
20 h · Plaça de la Selva
Diada del soci
També sopar de germanor i havaneres i cremat

Diumenge, 7 de juliol
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça Ajuntament

Visites. Visita turística guiada
10 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa
Ball amb Jordi Bofill
Entitats. Club excursionista
La Pica d’Estats
Desnivell important per assolir la punta més
alta de Catalunya. Ruta de dos dies fent nit al
refugi de Pinet.

Tardes Joves. Ca la Romana
19 h · Jardins de la Biblioteca
La volta al món en 80 vides
Xènia Casanovas entrevista a Guillem Bagudà

Divendres, 19 de juliol
Cultura. Música

21:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Cercle de percussió. Taller de percussió per a
adults amb UniSo

Dissabte, 20 de juliol
Entitats. Colla gegantera

Lloret de Mar
17 h · Plantada i tot seguit cercavila

Entitats. Societat gastronòmica
Plaça Ajuntament
16 h • Trobada motera
18 h • Sortida i ruta
19 h • Arribada, sopar i ball
Organitza Tèrmic i Societat Gastronòmica de
Caldes de Malavella
Festa Major de Santa Ceclina
Activitats al llarg del dia.

Diumenge, 21 de juliol
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça Ajuntament

Visites. Visita turística guiada
10 h · Oficina de turisme · 3€

Dimarts, 9 de juliol
Mercats. Mercat municipal

Divendres, 26 de juliol
Entitats.Casa Rosa

Dijous, 11 de juliol
Tardes Joves. CA la Romana

21 h · Termes Romanes
Nit de Crispetes a la Fresca

Cultura. 3ª Fireta Llibre Usat
16 a 20:30 h · Jardins de la Biblioteca Francesc
FErrer i Guàrdia
19 h · Titelles “L’arbre de les sabates” amb Pea
Green Boat

17 h · Casa Rosa
Ball berenar amb Leo i Rosa Mari

Entitats. Club excursionista
Trobada al bar
Els companys de la Junta del Club ens trobem
al bar per prendre alguna cosa cada últim
divendres de mes. Us convidem a venir per si
voleu informació sobre el club i les activitats
que fem. Consulteu la web del club per saber on
trobar-nos.

Dissabte, 13 de juliol
Entitats. Colla gegantera

Festa del Llac del Cigne
Al matí: futbol de nens
Tarda: inflables i futbol seniors
Vespre: Sopar popular
Més informació en programes a part

Diumenge, 14 de juliol
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça Ajuntament

Visites. Visita turística guiada
10 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa
Ball amb Xus Marcos

Dimarts, 16 de juliol
Mercats. Mercat municipal

8 a 13 h · Plaça de la Selva
També Punt informatiu sobre el Mosquit Tigre
amb tècnics del Servei de Control de Mosquits
que informaran sobre com prevenir la presència
d’aquest insecte tan molest.

Dijous, 18 de juliol
Entitats. Club excursionista

22 h · Plaça U d’Octubre de 2017
Cinema de muntanya a la fresca
S’hi projectarà la pel·lícula This mountin life,
Grant Baldwin. Canadà. 2018. 77’. Premi BBVA
al millor film de Muntanya 2018 i Premi FEEC
a la millor fotografia del FESTIVAL CINEMA
DE MUNTANYA DE TORELLÓ, TOUR 2019.
Oberta a tothom, entrada lliure.

10 a 14 h · Plaça Ajuntament

Visites. Visita turística guiada
10 h · Oficina de turisme · 3€
Festa del Llac del Cigne
Matí: inflables d’aigua
Tarda: espectacle de pallassos

8 h · XXVII Marxa Popular a Sant maurici
19:30 h · Segona Nit de Teatre

Dijous, 1 d’agost

20 h · Obertura de les atraccions i 2x1
21:30 h · Gran sopar popular de Festa Major
Durant el sopar Presentació dels participants a
l’Elecció de l’Hereu i la Pubilla 2019.
23 h · Actuació de la Salseta del Poble Sec

Serveis i adreces d’interès
Dilluns, 5 d’agost

10:30 h · Festa aquàtica i inflables
17:30 h · Festa Holi
17:30 h · Concert de l’Orquestra Maravella
19 h · Animadíssim ball amb l’orquestra Maravella
20 a 23 h · Sopar informal
A continuació Karaoke!

Divendres, 2 d’agost

21 h · Repicament de campanes i cercavila de
gegants
Tot seguit pregó i megatraca
23:30 h · Cantada d’havaneres amb Les Anxovetes
00 h · Punt Som Nit i Punt Violeta
00 h · Concerts amb Koers, Dr. Prats i Bocamolls
Tot seguit Matinades amb Xaranga Damm-er

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 17 a 20 h.
Horari vàlid des del 16 de juny al 15 de setembre.
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.

REVISTA MUNICIPAL AQUAE

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

Dissabte, 3 d’agost

10 h · Tallers infantils
12 h · 10è Bati Aigua i Escuma
16 h · Campionat Obert d’Escacs
17:30 h · Cercavila de la colla gegantera i els
grallers escaldats
19 h · Xapú Gol de Caldes de Malavella
19 h · Partit de Futbol de Festa Major
19 a 23 h · Sopar informal
19:30 h · Audició de Sardanes amb la Cobla
Ciutat de Girona
23 h · Correfoc
00 h · Ball de nostàlgia
00:30 h · Concerts amb Sr. Oca, Itaca Band i
Dalton Band.
En acabar ressopó per a tothom.

Dilluns, 29 de juliol
Entitats. Club Excursionista

Dimarts, 6 d’agost

12 h · Ball – vermut amb Jordi Bofill
17:30 h · Concert Espectacle “L’home de la Guitarra”, homenatge a Josep Bastons amb el grup
d’havaneres El Port Bo, Indira Ferrer Morató i
Gina Espolet, amb els acompanyaments d’Antoni Mas, Joan Bosacoma i Toni Gadea.
19 h · Animadíssim ball amb el grup Nou Trànsit
22 h · Tercera nit de teatre

Del 27 de juliol a l’11 d’agost:

Fins el 2 d’agost: Estada a Terra Alta, de càmping
Activitats diverses per la comarca: ruta circular a
les Roques de Benet, la via verda de Terra Alta en
bici, caminada pel Matarranya i Pels Estreta, etc.

8 a 13 h · Plaça de la Selva

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.

TOTA L’ACTUALITAT MUNICIPAL DE CALDES A:

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa
Ball amb David Casas

Dimarts, 30 de juliol
Mercats. Mercat municipal

Municipal

Diumenge, 28 de juliol

17 h · Esplai la Caixa
Comiat del curs 2018 2019 amb l’actuació de la
Coral de l’Esplai

Diumenge, 28 de juliol
Mercats. Fira-mercat
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Informació

Juliol 2019 · Número 142 · Caldes de Malavella

Cultura. Concert
22 h · Jardins de la Biblioteca Francesc Ferrer i
Guàrdia
Concert de Quimi Portet

Dissabte, 27 de juliol
Entitats. Esplai Gent Gran

Calonge
18 h · Plantada i tot seguit cercavila

17h · Super tobogan aquàtic
19 a 23 h · Sopar informal
19:30 h · Audició de sardanes amb la Cobla
Flama de Farners
22 h · Concert de festa Major de les Corals
Infantil, juvenil i cantaires de Caldes
00 h · Ball de gala amb Loca Histèria i Animal
Show, a la meitat, Elecció de l’Hereu i la Pubilla
2019

Butlletí d’

8 a 13 h · Plaça de la Selva

Divendres, 12 de juliol
Cultura. Concert

22 h · Jardins de la Biblioteca Francesc Ferrer i
Guàrdia
Concert d’Enric Montefusco

8 h · Inici 18è concurs de Pintura Ràpida
19 h · Veredicte del concurs de Pintura Ràpida
9 h · Torneig 12 h de Festa Major Vichy Catalan
de Futbol 7
9:30 h · Esmorzar de caçadors
9:30 a 12 h · Pintura a l’asfalt
17 h · Cercavileta de gegantons i capgrossos
21:30 h · Primera Nit de Teatre

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa
Ball amb David Magen

Dimarts, 23 de juliol
Mercats. Mercat municipal

Entitats. Esplai Gent Gran
10 h · Esplai La Caixa
Trobada d’Esplai

Dissabte, 27 de juliol

Entitats. Agrupació sardanista
22 h · Plaça de l’església
Audició d’estiu

Esports. Club Patinatge Artístic
Festival de Patinatge al Pavelló
Programes a part

8 a 13 h · Plaça de la Selva

Festa Major 2019

Exposició dels participants del 18è concurs de
Pintura Ràpida

Misses de Festa Major:
Diumenge, 4 d’agost
10 h · Trobada de puntaires
12 h · Espectacle infantil

Dissabte 3 d’agost · 18:30 h
Diumenge, 4 d’agost · 12 h
Dimarts, 6 d’agost · 11 h

Més informació en programes a part

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

Notícies breus de Caldes de Malavella
Es constitueix el nou Ajuntament

Nou esquelet de bòvid de fa 3’1 milions d’anys

Salvador Balliu és investit alcalde després que el grup de Junts per Caldes de
Malavella guanyés les darreres eleccions municipals amb un 61,84% dels vots.

En les excavacions d’aquesta temporada troben un nou esquelet de bòvid de fa
3’1 milions d’anys sencer i en connexió anatòmica al Camp dels Ninots.

El passat 15 de juny es va celebrar el ple
extraordinari de constitució del nou ajuntament després de les eleccions del 26 de maig.
En els comicis, Junts per Caldes de Malavella
va ser la força més votada aconseguint sis
regidors dels 13 que hi ha al consistori. Per
tal de governar amb majoria absoluta calen 7
regidors. El partit Junts per Caldes va anunciar que governarà amb majoria amb el suport
del Partit Socialista.
El ple es va celebrar en una sala de plens
plena a vessar. Primer es va celebrar la mesa
d’edat, on el regidor de més edat i la regidora

més jove van iniciar el ple tot convidant als
diferents grups polítics amb representació a
l’Ajuntament a votar l’alcalde. Salvador Balliu
va ser investit alcalde al rebre 7 dels 13 vots
possibles. Després de sentir les paraules de
cada portaveu, es va fer la foto de família del
nou plenari i es va saludar al cos de la Policia
Local, desplaçats a la Plaça de l’U d’Octubre
per a l’ocasió.
El 25 de juny es va celebrar el primer ple de
la legislatura, on es van aprovar l’organització
del consistori pel mandat 19-23 a més de fer el
repartiment de regidories.

La campanya d’excavació que l’IPHES (Institut
Català de Paleoecologia Humana i Evolució
Social) va desenvolupar des del 9 de maig i
fins al 10 de juny al Camp dels Ninots (Caldes
de Malavella, Girona) ha posat al descobert un
nou esquelet de bòvid en connexió anatòmica
(és a dir, amb l’estructura original intacta) de
fa 3,1 milions d’anys, el quinzè que es localitza en aquest indret. Juntament amb aquesta
troballa s’han recuperat moltes empremtes vegetals, peixos i petits vertebrats, que facilitaran

Ha acabat el curs 18-19

Acomiadem Mossèn Àngel

Ja és estiu, no només per la calor que fa, també
perquè ja ha acabat el curs. El 14 de juny es van
veure volar birrets al gimnàs de l’escola Sant Esteve, es van graduar els alumnes de 6è en una
cerimònia molt emotiva. El 15 de juny, l’Escola
La Benaula va obrir el pati de l’escola per fer-hi
jocs de tota mena, en una festa de final de curs.
El 16 de juny al migdia es va tancar el curs de l’Aula de Teatre amb una actuació molt destacable.
El 21 de juny els alumnes de 6è de l’escola La
Benaula es van graduar al teatre municipal, la
mateixa tarda el Servei d’Educació Musical de
Caldes, SEMC també va dir bon estiu amb un
concert que repassava diferents disciplines musicals i una gran varietat de temes. Per acabar, els
nois i noies de 4rt d’ESO de l’Institut de Caldes
es van acomiadar de la secundària el dijous 27
de juny. Es va fer en un
acte molt sentit al teatre municipal on no hi van
faltar cançons, somriures, i també alguna llàgrima. Molta sort a tots i a totes!

Mossèn Àngel va arribar a la parròquia de Caldes de Malavella al setembre del 2010. Llavors
era a Canet de Mar però li van proposar de fer
el trasllat al nostre municipi. Des de llavors
ha estat fent de Mossèn a Caldes i ha participat en moltes de les activitats del poble, fins i
tot és soci de l’Agrupació Sardanista! Després
d’aquest temps, però el Bisbat ha proposat a
Mossèn Àngel de traslladar-se al Baix Empordà, d’on és nascut. Ara passarà a ser mossèn
de vuit petites parròquies de la zona. Fins ara
aquestes parròquies les ocupava el que actualment passa a ser Bisbe de Tarragona, i aquest
ha estat el motiu del canvi. Vol agrair a totes les
entitats que col·laboren amb l’església i també
vol recalcar que ha estat molt a gust al poble i
que l’església la fan les persones que la visiten
habitualment, no aquell qui fa la missa.
Abans, Mossèn Àngel va ser missioner durant
17 anys, 9 a l’Àfrica i 8 al Perú.
A partir d’ara el nou Mossèn de l’església de
Caldes serà l’actual Mossèn de Riudellots i d’altres poblacions properes.

Prop de 800 persones
a la cloenda d’entitats
esportives

Concentració per reclamar
davant del judici de la
vergonya
L’Assemblea Nacional de Catalunya de Caldes
de Malavella va organitzar aquest acte a la Plaça de l’U d’Octubre el 14 de juny al vespre on
s’hi van aplegar una seixantena de persones.
Fa quatre mesos vam veure com Carme Forcadell, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull,
Oriol Junqueras i Raül Romeva eren traslladats
de Catalunya a Madrid per afrontar un judici que des del primer dia es va denunciar que
no tindria garanties. Per reclamar democràcia
i unió davant la repressió, es va llegir un manifest. L’alcalde, Salvador Balliu, també va adreçar unes paraules.
En el manifest es van denunciar sobretot les
irregularitats del judici que han derivat a la indefensió dels encausats i encausades. En acabar
hi va haver una parada on es distribuïa diferent
material, i l’acte va acabar a la paret del cartell
del Parc de la Sardana, on s’hi van col·locar llaços grocs i es van encendre espelmes.

la reconstrucció paleoambiental d’aquest antic
llac situat al cràter d’un volcà.
El nou esquelet de bòvid, de l’espècie Alephis
tigneresi, està sencer i en connexió anatòmica
i correspon a un individu adult i proporcionarà important informació per conèixer tant
l’evolució d’aquests bòvids com de les seves
dinàmiques socials. En el marc del Pla de Patirmonialització del jaciment, cal destacar l’espai
AQUAE, un centre mixt d’interpretació, recerca i educació, que s’inaugurarà properament.

Els partits opinen
La Biblioteca de Caldes
acull la Supernit

L’esplai gent gran La Caixa
celebra el dia del soci

És una activitat impulsada pel Super
3 per ajudar la Matoll i la Nenúfar.
Es va fer l’activitat simultàniament a
moltes biblioteques catalanes

Música amb el grup Calidae, berenar,
premis i bon ambient han estat els
protagonistes de la jornada.

El 31 de maig la Biblioteca es va sumar a la Supernit impulsada pel Super3. Una trentena de nens i
nenes van participar en aquesta activitat que consistia en resoldre enigmes per trobar la combinació
secreta que tornava els llibres a les biblioteques tot
ajudant a la Matoll i a la Nenúfar. Entre mig de l’activitat es van visionar diferents vídeos que guiaven
la sessió. La conductora de l’activitat va ser Teresa
Díez. Al final de la nit es va repartir un diploma en
agraïment a l’esforç realitzat.

El passat 13 de juny l’Espai Gent Gran La Caixa va celebrar el seu tradicional dia del soci. Ho
van celebrar amb música amb el concert del
grup Calidae al teatre de les instal·lacions de les
Germanes Hospitaliarias; tot seguit la festa es va
traslladar al Casino on es va gaudir d’un berenar
sopar. També es va sortejar un present i es van
premiar a les dones que passen dels 90 anys. En
acabar de sopar, es va poder gaudir d’una interpretació de balls en línia.

No et perdis la Festa Major
d’enguany!

Caldes en temps de
guerres

Durant el matí del dissabte 8 de juny el pavelló
va acollir el 8è mini torneig mixt 4x4 de vòlei
que va ser tot un èxit. Al mateix moment al
camp de futbol es van acabar de disputar els
darrers partits de la temporada i a les 12 h es
va fer l’entrega dels trofeus a tots els equips del
futbol base. Al vespre les famílies van prendre
el protagonisme de la zona esportiva amb
la preparació del sopar de cloenda d’entitats
esportives i nit de campions. Al voltant de les 21
h del vespre prop de 800 persones van omplir
el polivalent per gaudir d’una vetllada que volia
donar per acabada la temporada i felicitar els
molts mèrits de diferents esportistes de Caldes.
En acabar l’àpat es va celebrar la Nit de Campions
on es van repartir més d’un centenar de premis
a esportistes i clubs diferents per la gran tasca
feta aquesta temporada. Aquest any l’escenari es
va situar a fora per millorar sobretot l’acústica i
tenint en compte la crescuda de participants del
sopar. Moltíssimes felicitats a tots i a totes!

Ens arriba un any més la Festa Major! Una festa
amb activitats per totes les edats. Aquest any
torna la Salseta del Poble Sec que ja ens va deixar
bocabadats l’any anterior, també en destaca el
primer Torneig 12 hores de Festa Major Vichy
Catalan o el Xapú Gol de Caldes en comptes de
la ja tradicional pentatló. No hi falten els gegants,
el gran sopar de Festa Major, el Tobogan Aquàtic,
o activitats que es repeteixen d’edicions anteriors
com la Festa Holi per a tota la família. A més
tots els actes de nit tenen un toc reivindicatiu
amb el Punt Lila. També hi haurà molta música
gràcies a Dr.Prats, Koers, Bocamolls, Itaca
Band o Dalton Band entre d’altres. També amb
l’Orquestra Maravella o els balls de sardanes, la
Coral, l’homenatge a Josep Bastons amb el grup
d’havaneres Port Bo, la Indira Ferrer Morató i
Gina Espolet amb grans músics com és Antoni
Mas i d’altres. Són moltes les activitats per a
mainada com els tallers infantils, la festa de
l’escuma o l’espectacle pels petits de casa. No
oblideu tampoc actes tradicionals com el Ball del
Fanalet o el Concurs de Pintura Ràpida. Caldencs
i caldenques... ja la tenim aquí!

S’està treballant en l’execució d’una nova ruta
històrico-literària, la primera fase del projecte ja ha estat elaborada. La ruta situa Caldes
en les dècades de mitjans del segle XX, des de
l’inici de la Guerra Civil fins a la finalització
de la Segona Guerra Mundial: una època en la
que tota la història d’Europa passa per Caldes.
Una època fosca i trista però plena d’històries
interessantíssimes: els soldats italians, els espies nazis, els hospitalitzats i refugiats que fugien
d’altres ciutats i pobles... La ruta ressegueix diversos espais del municipi protagonistes de fets
històrics que han estat recollits tant en obres de
divulgació com en d’altres que han servit d’inspiració de novel·les, com la flamant guanyadora
del Ramon Llull d’enguany El fill de l’italià. Per a
la memòria de la recerca, s’ha fet el buidatge dels
padrons dels anys 36, 40 i 45, de fons fotogràfics
del Centre de Recerca i Divulgació de la Imatge
(CRDI) i d’una vintena d’obres i articles.

Crida de voluntaris per la
Festa Major

Nova campanya de
prevenció del Mosquit Tigre

Subvencionat El Gust de la
Paraula

Es presenta el llibre Sobre
Rodes

Es celebra el dinar del
soci de la Casa Rosa

Els Joves Intrèpids fan una crida als voluntaris/
es de Festa Major 2019! Són un grup de persones que treballen amb l’Ajuntament per preparar
la FM. S’encarreguen de la barra, els concerts, els
sopars… i tot l’any treballen per fer la millor FM
del territori! Si t’hi vols afegir, contacta amb ells
a jovesintrepids@gmail.com
La col·laboració implica arribar puntual i
quedar-se fins al final del torn, i la feina es recompensa amb la samarreta i el sopar de col·
laboradors.
Calen fer torns de sopar: Dissabte 03/08 de 20h
a 23:45h, Diumenge 04/08 de 20h a 23:45h, Dilluns 05/08 de 20h a 23:45h.
Dins la campanya #caldeslliuredesexisme s’organitza un punt d’informació i sensibilització
sobre agressions sexistes en el context d’oci nocturn, on també hi calen mans! Podeu venir a Ca
la Romana a informar-vos!
Més informació: Joves intrèpids, Ca la Romana
o Ajuntament de Caldes.

L’Ajuntament de Caldes al juny tractaments
larvicides als embornals dels carrers que poden acumular aigua i esdevenir punts de cria
del mosquit tigre. S’han programat un total de
4 tractaments entre els mesos de juny i octubre. El producte que s’aplica és un formulat biològic, té una permanència d’unes 6 setmanes
i elimina les larves, impedint el naixement de
nous mosquits.
El 16 de juliol, de les 9 a les 13 h a la Plaça de
la Selva, hi haurà un punt informatiu durant el
mercat dels dimarts on tècnics del Programa
de Seguiment i Vigilància del Mosquit Tigre
atendran directament als veïns assessorant-los
i resolent dubtes. Per a més informació podeu
trucar al tel. 972 451 231 (Servei de Control de
Mosquits) o a www.mosquittigregirona.cat.

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció per la darrera edició d’El
Gust de la Paraula celebrada del 17 al 23 de novembre de 2018
Mitjançant les activitats d’El Gust de la Paraula es
té per finalitat difondre la filosofia d’un municipi
de benestar, culturalment molt actiu, essent la demostració que aglutinant diferents estaments del
poble, dirigits des de la Biblioteca i l’Oficina de
Turisme, pot resultar un benefici tant pel públic,
com pel comerç i l’hostaleria de la vila.
Tot i ser un festival modest han valorat positivament que dibuixi una clara tendència a la
capacitat de creixement per a futures edicions.
Tant és així que per a l’edició 2019 ja s’està treballant amb una programació encara més ambiciosa i amb caps de cartell més destacats.
Un dels pilars més valorats per part del comitè
del projecte rau precisament en l’elevat esforç
de coordinació amb tots els agents implicats
en la seva organització i en captivar de manera
transversalment el públic objectiu.

El passat 7 de juny es va presentar a la Biblioteca de Caldes el llibre Sobre Rodes. Es tracta
d’un conte de petit format apadrinat pel Club
Patí Caldes. El títol té diferents connotacions,
per una banda sobre rodes perquè tracta d’hoquei, però també perquè tot acaba bé i l’autora,
Anna Macias, aconsegueix “tots els objectius
que es va proposar”. De fet, aquesta va ser una
proposta de Macias quan l’any passat, en la celebració del torneig David Cañón, pensa que
seria interessant recordar qui va ser l’entrenador que va posar nom al torneig. Aquest conte
explica la seva història, el vincle que hi ha entre el Club Patí i David Cañón. A més, aquest
projecte també vol potenciar aquest esport
minoritari, donar una emprenta al Club i destacar la igualtat entre nens i nenes que permet
l’hoquei. En el llibre no hi falten pinzellades
motivadores que ens ajuden a sobrepassar situacions de bullying, o de malalties minoritàries
(com el Hirschsprung).

El divendres 14 de juny l’Associació de la
Tercera Edat de la Casa Rosa va fer el seu
tradicional dinar de germanor a la pista
coberta de Franciac. A continuació hi va haver
ball amb Màgic Andreu. Hi van participar prop
de 200 persones.

Fira d’oportunitats
El passat 9 de juny es va fer la Fira
d’Oportunitats i, com ja és tradició,
es van recollir aliments de primera
necessitat per Càritas

El passat diumenge 9 de juny va tenir lloc una
nova edició de la Fira d’oportunitats. Gairebé
una cinquantena de parades varen omplir el
Parc de la Sardana de productes de segona ma
molt diversos: roba, llibres, antiguitats, mobles,
petits electrodomèstics, joguines... Gràcies a les
aportacions que varen fer els participants, Càritas ha pogut recollir un total de 152 kg d’aliments, que seran distribuïts per l’entitat a les
famílies del municipi que ho necessitin. S’han
recollit 46 litres de llet, 10 d’oli, 24 kg d’arrós,
24 de pasta de sopa, alimentació infantil i potitos. Es van recollir també 7,5 kg de llegum
seca, 6,800 l de llegum cuita en pols i 11,600 kg
d’altres productes. En aquesta edició, la fira s’ha
completat amb un taller d’elaboració de cistelles
de cartró per a bicis i patinet i un espectacle de
dansa de carrer a càrrec de les alumnes de l’escola de dansa ENFACE.

Estat de l’aigua
Analítiques de juny

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.

El candidat de Junts per Caldes, Salvador Balliu, va ser investit alcalde el passat 15 de juny. Ens n’alegrem molt, ja que podrem seguir treballant en el nostre
projecte de poble, un projecte per fer de Caldes un poble obert, actiu, inclusiu,
dinàmic, pròsper... L’àmplia victòria en les eleccions ens ha renovat el mandat de manera
molt clara. Van participar en les eleccions locals 3.487 persones, gràcies a totes elles per participar, a totes, haguessin votat a qui haguessin votat, ja que el nostre desig sempre és que la
participació de la gent de Caldes sigui el més alt possible en tots els nivells de la vida pública.
Encarem amb il·lusió els repte de seguir treballant per fer de Caldes un poble en el qual el
benestar de la gent sigui la prioritat. Esperem que el nou consistori, format per tretze regidors i regidores de sis grups polítics, més plural i divers, sigui un espai en el qual hi destaqui
el respecte, l’esperit constructiu i les ganes de treballar. Al grup de Junts per Caldes ens hi
trobareu sempre amb aquest esperit.

Ja tenim constituït el nou ple de l’ajuntament. Per part del nostre grup felicitem al Sr. Balliu per la seva reelecció com alcalde, felicitació que volem fer
extensiva a la resta de regidores i regidors que formen part del nou consistori.
Celebrem l’inici d’una nova etapa al nostre municipi amb un ple molt més plural, amb presència de tots els partits que ens vam presentar a les eleccions, i on totes les nostres veïnes i
veïns es poden sentir representats, perquè tots i cada un dels vots tindran veu. Esperem que
aquesta sigui una etapa marcada pel diàleg, la comunicació, la participació i la transparència.
També volem agrair a les 664 veïnes i veïns que van confiar amb nosaltres i amb els que ens
sentim compromesos. Ens vam presentar amb el convenciment, que hem compartit en campanya, que a Caldes cal una alternativa, un altre manera de fer. La nostra posició en el ple,
com a segona força més votada, és realitzar les funcions d’oposició. Pel bon funcionament
d’una institució democràtica, i pel nostre ajuntament en concret, cal que es faci una oposició
rigorosa, que faci les tasques de control de l’acció de govern, i sempre de manera constructiva. Així ho farem. Això també es treballar pel poble.
Per acabar, un record a les nostres companyes i companys que una nit més han dormit a
presó. #Llibertatpresospolítics

Un mes després de les eleccions municipals ens podem mirar les coses amb una
mica més de perspectiva, la victòria de Junts per Caldes ha estat clara però també és veritat que el resultat ens deixa un Ajuntament molt més plural. Alguns
els pot semblar que això és un inconvenient, ans el contrari, ara podríem tenir l’oportunitat
de desenvolupar un projecte en el qual tots els caldencs ens sentim representats. Aquests dies
s’ha parlat molt de pactes i us volem explicar la nostra postura. Com hem dit al llarg de tota
la campanya volem ser el màxim de constructius, no creiem en la política de confrontació i
per això el nostre paper serà el de buscar solucions als problemes reals de Caldes. Però tampoc som aquí per fer de crossa de ningú, el nostre programa establia uns principis molt clars
i la tasca de SOM Caldes ha de ser explicar-los i defensar-los. Entenem que la responsabilitat
de formar govern ha estat única i exclusivament de Junts per Caldes, si us plau, no ens feu
servir d’excusa per a justificar les vostres decisions.

Entrem a l’equip de Govern de Caldes juntament amb Junts per Caldes: per treballar. Per treballar per tots i cadascuns dels ciutadans/es de la nostra vila. Sigui
quina sigui la seva idea política de Catalunya, si és que la tenen. Sigui quina sigui
la bandera que pengi de la seva finestra, si és que en tenen, i sigui del color que
sigui, el llacet que porti a la jaqueta, si és que en porten. Perquè per nosaltres,
pels membres de l’agrupació del PSC de Caldes el més important és que és Caldenc/ca.
En el mateix Ple, on alguns altres partits ens han titllat de ser el partit del 155 avui, hem defensat i defensarem que a Caldes hi ha gent que pensa de diferents maneres, i que és responsabilitat de tots/es de parar la polarització de la nostra societat. Que treballarem per rebaixar
la crispació, per crear consensos, per trobar els punts en comú que ens uneixen com a ciutadans/es del nostre poble. I també hi haurà punts en els que discreparem sense possibilitat de
trobar quelcom en comú, i aquí, és on haurem de ser més generosos, per saber respectar la
posició de cadascú, sense arribar als insults, sense arribar a menystenir a ningú per les seves
creences i sense menystenir cap idea perquè no sigui la meva. És el nostre compromís.
El passat dissabte 15 de juny de 2019 vam participar del Ple extraordinari de
constitució de l’Ajuntament. En el nostre torn de paraula, com no podia ser
d’una altra forma vam felicitar a tots els grups pels resultats de les eleccions
municipals del 26 de maig. I vam felicitar també al reelegit Alcalde, el Sr. Salvador Balliu i Torroella.
En aquest nou mandat que comença, el nostre grup polític ha tornat a formar part del Ple i
ens comprometem a treballar per Caldes, encara que no ho hem deixat de fer mentre que hem
estat fora del Ple. Però ens incorporem a un Ple en què JUNTS PER CALDES ha pactat amb el
PSC, un partit que ha defensat el 155 i no podem sinó mostrar el nostre desencís, encara que el
Sr. Alcalde va dir fa uns dies a la premsa que les coses del país no afectaran el poble.
Creiem que el Govern municipal ha tingut molt de temps en aquests darrers 8 anys per treballar problemes sobretot de caire social i per cuidar de la gent, però no ho ha fet. Esperem
que d’aquí a 4 anys podem dir que ens varem equivocar i que aquest Govern hagi treballat i
hagi cuidat de la gent.
Desde Cs Caldes queremos dar las gracias a los 252 votantes que nos
han dado su confianza y que nos a permitido entrar al ayuntamiento
con un concejal.
Dijimos que era la primera vez que nos presentábamos a las municipales y que habíamos
venido para quedarnos, es cierto que queríamos ser más, pero con un concejal vamos a
intentar tirar adelante las propuestas que llevamos en nuestro programa, como mejorar la
seguridad, la neutralidad en las instituciones públicas, mejoras a las empresas para crear
empleo, fomentar el consumo de proximidad, crear un programa de ayuda a nuestros comerciantes, la cohesión social, la igualdad sin discriminación por razón de sexo, total apoyo
al colectivo LGTBI.
Trabajaremos para conseguir el deporte inclusivo para nuestros jóvenes, así como adaptar al
menos un parque para que todos los niños se sientan en igualdad de condiciones a la hora
de disfrutar de nuestros espacios de ocio, etc.etc....
En definitiva os prometemos, trabajo, trabajo y trabajo, gracias.

