De l’1 al 31 de’agost de 2019

Per recordar
CALENDARI DEL CONTRIBUENT
Cementiri / Guals / Ocupació subsòl /
Escombraries (2n semestre 2019) / Mercat setmanal (2n semestre 2019) / Clavegueram (3r trimestre 2019):
Setembre - Octubre
CONVOCATÒRIA D’AJUTS
SOCIALS
Ajuts d’urgència social: durant tot l’any
Ajuts per al Centre de dia: tot l’any
Ajuts per a les activitats d’educació i esports permanents: Del 2 al 13 de setembre del 2019
Ajuts per a sortides escolars: del 9 al 20
de setembre del 2019
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
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
Inscripcions fins el 14 d’agost a l’Espai
Jove Ca la Romana o per la Seu electrònica del web de l’Ajuntament. Curs per
obtenir la part teòrica del Títol de Monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil
(100h presencials i 25h no presencials).
El curs es durà a terme del 30 d’agost al
15 de setembre a la Fundació Esplai Girona. Cal tenir 18 anys, el títol d’ESO i
estar empadronat a Caldes de Malavella per obtenir el descompte. Preu 200€
(preu real 250€, l’Ajuntament hi aporta
50€ per cada alumne de Caldes), places
limitades. Més informació al web www.
espaijove.caldesdemalavella.cat. Organitza: Àrea de Joventut
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 setem-

bre. 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 amb cita prèvia. Demana cita prèvia a calaromana@caldesdemalavella.cat o a 972 48 02 66.
TORNA EL PATI OBERT DE
CALDES
Després de les vacances del mes d’agost,
el divendres 30 d’agost torna el Pati obert
al pati de l’Escola Sant Esteve. Obrirem
els divendres, dissabtes i diumenges de
16:30 a 19:30 h . T’hi esperem per a jugar, fer esports, tallers… Organitza: àrea
de joventut
HORARI D’ESTIU SERVEI
D’ORIENTACIÓ LABORAL DE
CALDES DE MALAVELLA
El Servei d’Orientació Laboral romandrà tancat durant el mes d’agost. Les
entrevistes d’orientació començaran el
dimecres 4 de setembre. Demana cita
prèvia a solc@caldesdemalavella.cat o bé
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. Torna
a obrir les seves portes el 2 de setembre
VISITES TEATRALITZADES
2019, CALDES CAPITAL
D’EUROPA
Aquest any en Fonsu no vol fer Visites,
la Swellen s’ha apuntat al club de lectura
després de llegir “El Fill de l’Italià” d’en
Rafel Nadal i la Remei no en vol sentir
a parlar ni d’una cosa ni de l’altra. Seran
capaços després de 18 anys de Visites de
posar-se d’acord?
Itinerari:
> Oficina de Turisme
> Restes de la ciutat romana Aquae Calidae
> Jardins de Sant Grau
> Termes Romanes
> Xalets d’estiueig del Carrer Pla i Deniel
> Balneari Prats
> Xalets d’estiueig de l’Avinguda del Dr.
Furest
> Balneari Vichy Catalán i visita a la seva
capella interior
> La visita acabarà amb un petit piscolabis sota les estrelles als jardins del Balneari Vichy Catalán
Dies de visites i venda d’entrades:
Agost: 17, 24, 31
Setembre: 7, 14, 21
Horari: 22 h
Lloc de sortida: Oficina de turisme
Oficina de Turisme
Cal Ferrer de la Plaça · 972 48 01 03
Preu entrada general: 10 €
Preu entrada reduïda:
(nens entre 6a i 12a., inclosos) 5 €
Entrades a la venda a partir del 6 d’agost
Gaudeix d’un 10% de descompte!
Amb cada entrada general d’adult per a
les visites teatralitzades d’enguany podreu gaudir d’un 10% de descompte en
diferents comerços i establiments de
Caldes. Consulteu els descomptes que
ofereixen els establiments adherits a la
promoció a www.visitcaldes.cat.
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 de Malavella.

3 ARTISTES DE CALDES
Al Casino Municipal del 23 d’agost a l’1
de setembre.
Un any més, celebrem la Mostra d’Art
anomenada 3 de Caldes que ja de forma
tradicional agrupa en una sola exposició col·lectiva 3 artistes que de prop o de
lluny tenen una vinculació estreta amb
Caldes de Malavella. Aquest és per tant
unbon aparador, una bona oportunitat,
perquè els artistes caldencs, ens mostrin
la seva obra, inspirats per l’atmosfera creativa que proporciona la vila termal.
Enguany hi trobarem a l’Albert Gimenez (pintura), en Manel Calderon (il·
lustració) i Lara Jaruchik (fotografia).
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)

INSCRIPCIONS CURS 1920 ESCOLA ESPORTIVA
MUNICIPAL
Del 26 d’agost al 6 de setembre obertes
les inscripcions per la temporada 19 –
20 de l’EMM. Inscripcions a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament.
CAMPUS DE FUTBOL UE CALDES
Del 19 al 23 d’agost i del 26 al 30 d’agost
no et perdis el Campus de Futbol de la
UE Caldes, adreçats a nens i nenes de
l’any 2006 al 2013. En aquest campus
aprendràs iniciació i perfeccionament
del futbol, a més de fer jocs i remullar-te
a la piscina! De dilluns a divendres de 9
a 13 h al Campus Vall Llobera i a la zona
esportiva. Per a més informació i inscripcions www.sportgest.com/caldes.
Inscripcions fins el 15 d’agost.
CAMPANYA IDENTIFICACIÓ I
ESTERILITZACIÓ ANIMALS DE
COMPANYIA

A partir del 16 de setembre concertant cita prèvia a Uetus Veterinaris (972 47 11 00). 25% de
descompte en intervencions i xipatge gratuït.

L’agenda
Diumenge, 4 d’agost
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça Ajuntament

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

Festa Major 2019
Dissabte, 27 de juliol

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

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’Informació Municipal
Agost 2019 · Número 143 · Caldes de Malavella

Diumenge, 28 de juliol

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

Dijous, 1 d’agost
Dijous, 22 d’agost
Cultura. Cinema a la fresca

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

22 h · Plaça U d’Octubre de 2017
Els increïbles II

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!

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa
Ball amb Jordi Bofill

Dimarts, 6 d’agost
Mercats. Mercat municipal

Divendres, 2 d’agost

8 a 13 h · Plaça de la selva

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

Divendres, 9 d’agost
Salut. Donació de sang

16:30 a 21 h · Annex de la Casa Rosa

Diumenge, 11 d’agost
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
Visites. Bany de bosc
Vine a fer un bany de bosc a Can Fornaca!
Grups reduïts, no s’accepten mascotes.
Preu: 25€/persona
Més informació i inscripcions a www.selvans.
ong/btgirona/ o a montserrat@selvans.ong
Organitza: Selvans amb el suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella

Dimarts, 13 d’agost
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la selva

Dissabte, 17 d’agost
Visites. Visites teatralitzades

22 h · Oficina de turisme
Adult 10€ i infantil (6 a 12 anys) 5€
Venta d’entrades a l’Oficina de Turisme

Dissabte, 24 d’agost
Entitats. Colla gegantera

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

Dimarts, 27 d’agost
Mercats. Mercat municipal

Diumenge, 18 d’agost
Mercats. Fira-mercat

8 a 13 h · Plaça de la selva

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

17 h · Casa Rosa
Ball berenar amb Carlos Ribas

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa
Ball amb Jaume Castellà

Dissabte, 31 d’agost
Entitats. Club excursionista

10 a 14 h · Plaça Ajuntament

Dimarts, 20 d’agost
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la selva

Divendres, 30 d’agost
Entitats. Casa Rosa

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.

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:

Nocturna a la platja
Una mica de fresca si us plau!!. Quan el sol implacable comenci a amagar-se buscarem un caminet
que ens dugui a alguna cala amagada. Bany prescriptiu per a la salut, dels mosquits ni en farem cas.
La condueix la nostra estimada Isabel.

Visites. Visites teatralitzades
22 h · Oficina de turisme
Adult 10€ i infantil (6 a 12 anys) 5€
Venta d’entrades a l’Oficina de Turisme.

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

Visites. Visites teatralitzades
22 h · Oficina de turisme
Adult 10€ i infantil (6 a 12 anys) 5€
Venta d’entrades a l’Oficina de Turisme

10 a 14 h · Plaça Ajuntament

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:

Trobada gegantera a Campllong
17:30 h · Plantada i tot seguit cercavila

Diumenge, 25 d’agost
Mercats. Fira-mercat

BiM

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
Nova organització del
consistori

El Club Patinatge celebra el
Festival d’Estiu

Després del ple extraordinari celebrat l’1 de
juliol s’ha resolt que el consistori es divideixi
en quatre àrees per sota de l’alcaldia: L’Àrea de
Governança i Innovació Urbana, a càrrec del
primer tinent d’alcalde Sergi Mir. L’Àrea de
Polítiques de Benestar, a càrrec de la segona
tinenta d’alcalde Gemma Alsina. L’Àrea d’Economia, Educació i Salut, a càrrec de la tercera
tinenta d’alcalde Àngela Frigolé. L’Àrea de Promoció Econòmica i Serveis Socials, a càrrec de
la quarta tinenta d’alcalde Ana Belen López.
Pel que fa les delegacions especials de serveis
les regidories de Manteniment de serveis i Esports recauen sobre el regidor Pere Oliveras; i
la regidoria de Cultura sobre el regidor Dani
Sancho.

El 7 de juliol a la tarda el pavelló municipal es va omplir de gom a gom per
veure e Festival.

L’Agrupació Sardanista
celebra el dia del soci

Revetlles de Sant Joan i
Sant Pere

Ja ha començat a treballar
la Brigada Jove

El passat 6 de juliol l’agrupació de
Sardanistes va celebrar la 25a diada
del soci amb sardanes, sopar i havaneres al vespre.

La Colla Gegantera va organitzar el
Sant Joan, i el Club Excursionista va
dur la Flama del Canigó a la Festa,
uns dies més tard la Casa Rosa va
celebrar la revetlla de Sant Pere.

El passat dilluns 1 de juliol van començar a
treballar l’Oriol, la Mariona, l’Òscar i l’Anna
com a peons de la Brigada Jove, acompanyats de
l’Ester de monitora. Desenvolupen tasques de
suport a la Brigada Municipal d’Obres i Serveis
i treballaran durant el mes de juliol. També va
començar a treballar la Sandra, com Auxiliar
Administrativa que desenvolupa tasques de
suport a l’Oficina de Turisme, els dos mesos
d’estiu. A primers d’agost es canviarà el grup i
entraran a treballar 4 peons nous: la Noa, l’Elias,
l’Andrea i en Sergi. L’objectiu d’aquest projecte és
oferir una primera experiència laboral positiva a
un total de 9 joves durant la temporada d’estiu.
Els beneficiaris són joves de 16 a 18 anys que
no han treballat mai, en el cas dels Peons de la
Brigada, i en el cas de la plaça administrativa
es busca un perfil de jove de 16 a 25 anys amb
estudis relacionats amb l’administració o el
turisme. Tots ells tenen un contracte temporal
de 20 hores setmanals, treballant quatre hores
diàries els matins de dilluns a divendres.

La Flama de Farners va començar a tocar a les
20 h a la Plaça de la Selva. Durant hores es van
ballar sardanes mentre es cuinava el sopar. Al
voltant de les 22 h del vespre l’Agrupació va servir sopar per a més de 150 persones. La vetllada
va acabar amb havaneres a càrrec del grup La
Garota. Per acompanyar les havaneres no hi va
faltar el cremat. A la mitja part es va fer el sorteig
de la panera de l’entitat.
Al final de la vetllada també es va fer un reconeixement a Generós Ciurana, com a soci més
antic de l’Agrupació.

Millores a la deixalleria
Per tal de millorar el servei i les instal·lacions de
la deixalleria, el Consell Comarcal de la Selva hi
ha realitzat diferents millores. S’ha fet un nou
cobert al pati exterior de la zona d’ampliació de
la deixalleria mitjançant sostre de xapa metàl·
lica, s’ha posat una porta corredissa i una escala
de seguretat per accedir a les caixes. També s’ha
instal·lat un servei de videovigilància i també
s’ha fet entrega d’una bàscula per pesar residus
de petites dimensions. Totes aquestes actuacions tenen un pressupost de 10.839,87€.
Cal recordar que la deixalleria és un equipament
municipal pensat per tenir cura del medi ambient i procurar un entorn més cívic al poble. No
està permès de llençar mobles ni trastos voluminosos als contenidors ni tampoc en abocaments
incontrolats. Hi ha sancions per evitar aquestes
accions i de fet, l’Ajuntament recentment ha
augmentat la periodicitat de la recollida a domicili d’aquests residus. Podeu llegir més informació en altres notícies d’aquest mateix BIM.

El Club Patinatge Caldes organitza cada any el
Festival d’estiu en el que es mostren coreografies i exercicis treballats durant la temporada. En
aquesta edició el club caldenc ha volgut estar
acompanyat d’altres clubs de la zona que també
han participat en el festival. És el cas del FD
Cassanenc, el CP Fornells, el CP Mont Ras, el
CPA Quart, el CPA Vilajuïga, el CP Llagostera
o l’Athlètic Silenc. En total van ser dues hores
d’espectacle on es van fer una quinzena de coreografies. Al final del Festival es va fer un petit
reconeixement a la Laura Pous, que és una patinadora que deixa el Club.

La revetlla St. Joan aquest any ha estat tot un
èxit, amb la participació de més de 250 persones. El Club Excursionista va ser l’encarregat
de dur la Flama del Canigó a Caldes de Malavella. La Colla Gegantera, organitzadora de la
revetlla, no es va deixar cap detall i va fer de la
nit una nit memorable. Fins i tot la decoració,
al Parc de la Sardana, va lluir en especial la nit
de la revetlla. El grup Chapó van posar música
a la festa. El dia següent es va celebrar el Sant
Joan amb sardanes, gràcies a l’Agrupació de
Sardanistes. La Cobla Ciutat de Terrassa va ser
l’orquestra convidada.
El divendres 28 de juny, l’Associació de Gent
Gran de la Casa Rosa va celebrar la revetlla de
Sant Pere. Hi va haver sopar i tot seguit Ball
amb Jordi Bofill.

Els Joves Intrèpids
organitzen el concert a la
fresca
El divendres 28 de juny l’Espai Jove Ca la Romana i els Joves intrèpids van organitzar un
concert a la fresca a la Font de la Vaca. Aquest
concert és el primer que es fa a la fresca i el
primer de l’estiu, essent aquest el tret de sortida
a les moltes activitats programades per aquests
mesos de calor. Van tocar els grups Kumbara i Cuits. Durant el concert els Intrèpids van
vendre mojitos, que van ser el gran reclam de
la nit per sobrepassar la calor. Aquesta és una
activitat organitzada per l’Àrea de Joventut de
l’Ajuntament de Caldes de Malavella i els Joves
Intrèpids de forma participativa, amb la intenció d’oferir un espai d’oci nocturn al municipi.

Caldes de Malavella es
mulla per l’esclerosi
múltiple

Subvenció per fer un
document de dinamització
del comerç

A les 12 h es va fer el salt Mulla’t a totes les piscines inscrites de Catalunya.

La Diputació de Girona atorga a l’Ajuntament
de Caldes de Malavella 10.000€ per elaborar
un document de planificació per dinamitzar el
comerç de Caldes. Amb aquesta subvenció el
consistori podrà encarregar la redacció d’un pla
d’acció que ajudi al desenvolupament de l’activitat comercial i econòmica del municipi a partir
del seu patrimoni cultural. Aquesta subvenció
té l’objectiu de comercialitzar productes i serveis
per part dels agents econòmics de Caldes on el
patrimoni esdevingui l’eix central i vertebrador
d’aquesta oferta, actualment inexistents. També es volen aconseguir altres objectius com la
transmissió de coneixement, l’increment de l’ús
social del patrimoni, l’impuls de la conservació
del mateix a part de donar un impuls al comerç
local. També es volen establir sinergies per relacionar el patrimoni amb agents econòmics del
municipi. A Caldes de Malavella tenim quatre
monuments declarats Bé cultural d’interès nacional (BCIN) com són les Termes Romanes del
Puig de Sant Grau, el Castell de Caldes, el Castell de la Malavella i el Jaciment paleontològic
del Camp dels Ninots.

El passat 14 de juliol un centenar de persones
es van mullar per l’esclerosi múltiple. A les 12 h
del migdia puntuals, tothom va saltar a la piscina a la vegada tot fent un gest per la campanya
de la Federació d’Esclerosi Múltiple. Aquest
any hi havia 650 piscines d’arreu de Catalunya
inscrites. A Caldes de Malavella es van vendre articles per recaptar fons. Tots els diners
es destinen aquest any a lluitar contra aquesta
malaltia neurodegenerativa i sense cura també coneguda com la malaltia de les mil cares.
L’esclerosi múltiple afecta de manera diferent a
cada persona i molts dels seus símptomes, com
la fatiga o el dolor, són invisibles. La Fundació
Esclerosi Múltiple treballa per aturar l’impacte
de la malaltia a les persones i el seu entorn. A
Caldes es van recaptar més de 300€.

Els partits opinen

Es presenta la cançó de
l’estiu

Felicitats Escuderia
Malavella!

Premien l’escola La
Benaula

L’1 de juliol el raper vallesà Lildami va
presentar la cançó de l’estiu de TV3
i Catalunya Ràdio al Balneari Vichy
Catalan.

Bon resultat de l’Escuderia Malavella en el “43 Rally de Aviles”, tercera
prova del Campionat d’Espanya de
Rallys de Vehicles Històrics en l’especialitat de Regularitat.

A finals de juny van premiar a Madrid a l’escola
la Benaula amb el premi Nacional eTwinning
pel projecte “little vets without borders” durant
el curs 2017- 2018. Aquest treball es va realitzar
dins de l’àrea de medi i llengua anglesa a Cicle
Inicial. La motivació per fer aquest treball era la
cura i l’apadrinament de mascotes i es va treballar en equip entre els alumnes, amb videoconferències i fins i tot van tenir la visita de dues
persones integrants d’una ONG que apadrina
mascotes. Una de les activitats que es va fer va
ser una recol·lecta d’aliments relacionats amb la
seva cura i alimentació.
El projecte van programar i elaborar les dues
mestres premiades, la Marta Teruel i la Iolanda
Moya, tutora i especialista. Felicitats!

“Anorac” és la cançó de l’estiu que es va poder
sentir en exclusiva per primera vegada al Balneari Vichy Catalan on es va feruna connexió
en directe pel programa Tot es mou de TV3.
L’any passat ja es va escollir el mateix espai per
fer pública la cançó de l’estiu de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals. Abans de
començar el petit concert, el director del Balneari Diego Piedra va adreçar unes paraules a
tots els assistents agraint-los la presència i desitjant un bon estiu.

Felicitats Gerard i Marta!
En Gerard Barnés ha aconseguit la 3a posició
al Campionat d’Espanya per categories de
Fosso Universal de Tir al plat, essent l’únic
català classificat aconseguint el Bronze.
També va aconseguir quedar 1r de la seva
categoria a les competicions del campionat de
Catalunya realitzades aquest any.
Fins ara havia practicat aquest esport de manera
amateur però al gener del 2019 va participar
en una competició organitzada en favor de
La Marató de TV3 a Mollet del Vallés. Des de
llavors ha participat en diverses competicions
a Llançà, Tordera, Vilopriu, Ulldecona i Mollet
del Vallès. Properament, el 4 d’agost, participa
a la final de la lliga Girona. Molta sort!
També cal destacar la fira de Marta López,
caldenca de 15 anys, que ha participat a la
jornada Prèvia en el Campionat de Catalunya
d’atletisme. Les marques obtingudes a la prova
de 300mll i de 100 mll li han permés participar
al campionat d’Espanya celebrat a Gijón el 6 i
7 de juliol. Va aconseguir arribar a semifinals
en les dues proves, i en la 100 mll va fer marca
personal amb 12,80. Felicitats!

S’avança en la instal·lació
d’una caldera de biomassa
L’Ajuntament té com a objectiu implantar
instal·lacions d’energia renovable al municipi i
fer front al canvi climàtic.
Per aquest motiu han començat les accions per
d’instal·lació d’una caldera de biomassa que
subministri aigua calenta per a la calefacció del
pavelló i del polivalent. També està pensada
per donar, en un futur, servei als vestuaris de la
piscina. La instal·lació suposarà la valorització
de productes fusters de petit diàmetre o baixa
qualitat, biomassa forestal primària, procedents d’actuació de gestió forestal que difícilment tenen mercat fora de l’àmbit bioenergètic.
L’edifici de la nova caldera es construirà en una
zona adjacent a la pista d’atletisme. La xarxa
tindrà dos ramals diferenciats. Un dels ramals
és dirigirà a la sala de calderes del pavelló i després, per canalització aèria i aïllada penjada al
sostre del passadís, als vestuaris del pavelló.
L’altra línia, que es reserva fins que es facin les
obres, arribarà fins a l’entrada del pavelló. Es
preveu que a l’octubre la caldera ja estigui en
funcionament.

Toni Verdaguer/Meius Mora van aconseguir
guanyar-lo mentre en Pepe Lopez Sobrado
va ser el tercer classificat, copilotat en aquesta
ocasió per en Jordi Ibarra. En el apartat d’Escuderies, la Malavella va ser la guanyadora.
Després d’aquest ral·li (equador del Campionat
d’Espanya) l’Antoni és el líder en l’apartat de
pilots, la Meius és líder en copilots i en Pepe
és el quart en pilots. L’Escuderia Malavella és
la líder en la classificació de clubs o escuderies.

Tornen les visites
teatralitzades

Trobada de mòduls
ferroviaris

No et perdis les visites teatralitzades que arranquen a partir del dissabte, 17 d’agost. Una visita plena d’humor amb els Guies Ufissials! En
aquesta edició s’ha volgut aprofitar la recerca
documental i bibliogràfica per a l’execució de la
ruta “ Caldes en temps de guerres” i la novel·la
d’èxit ambientada al poble “El fill de l’italià” de
Rafel Nadal. Així la temàtica de les visites teatralitzades d’enguany volta els soldats italians,
els refugiats, els espies nazis, la balneoteràpia
i l’estiueig d’abans. La ruta comença a l’Oficina
de Turisme i passa per espais emblemàtics com
les restes romanes, els jardins de Sant Grau i les
termes els xalets d’estiueig, passant pels balnearis Prats i la capella del balneari Vichy Catalan que fins ara no s’havia visitat. Les entrades
estan a la venta a l’Oficina de Turisme a partir
del 6 d’agost (10€ adults i 5€ de 6 a 12 anys). La
darrera visita de la temporada es farà el dissabte 21 de setembre. La visita acaba amb un petit
refrigeri. No t’ho perdis!

300 metres de via van omplir el Polivalent el darrer cap de setmana de
juny en motiu de la trobada de mòduls ferroviaris.

S’amplia el servei de
recollida de mobles i
trastos

L’òpera Tosca, de Puccini
en directe

L’augment d’abocaments incontrolats fa que
l’Ajuntament prengui mesures i s’amplii el servei de recollida de mobles i trastos.
El servei de recollida de residus voluminosos
que es prestava de forma concertada el darrer
dimecres de cada mes, s’amplia a partir del mes
d’agost i també es durà a terme el segon dimecres de cada mes. L’augment dels abocaments
incontrolats i el volum de residus que es recollien un cop al mes, ha fet que el consistori hagi
decidit ampliar un servei que inclou mobles,
electrodomèstics i altres residus de gran volum i
de difícil transport amb vehicles convencionals.
Per optar a la recollida cal que els veïns i veïnes
de Caldes truquin prèviament a NORA al tel.
872 012 018. Un cop realitzada la recollida es
realitza un triatge per prioritzar la reutilització
i reciclatge dels residus. Els materials a recollir
s’han de dipositar la nit abans del dia de recollida al costat de l’entrada del domicili de cada
usuari, de forma ordenada; mai s’han de deixar
molts i trastos vells fora al carrer ni al costat dels
contenidors. En cap cas s’admetran residus que
tenen connotacions perilloses o contaminants
ja que es dipositen en un espai desprotegit de la
via pública: finestres i altres residus amb vidre,
pots amb restes de residus especials, líquids,
envasos a pressió, etc. Com a alternativa es pot
utilitzar la deixalleria municipal

Tot i tractar-se de la tercera trobada, el Club
Ferroviari de Caldes de Malavella va fundar-se
al 1998. La primera trobada es va fer al 2006 a
l’escola Sant Esteve, al 2018 en motiu dels 20
anys es va fer una segona trobada al Pavelló.
Aquest any s’ha fet la tercera trobada en la que
han participat associacions de tot Catalunya. La
trobada aplegava prop de 300 metres de via i s’hi
podien trobar trens de diferents escales i materials. Com a novetat també hi havia un grup de
joves que treballen amb escalèxtric. El balanç de
la trobada és molt positiu, al llarg de tot el cap de
setmana hi van passar famílies i molta mainada
es va interessar pel món dels trens. Aquesta trobada la organitza el Club Ferroviari Caldes de
Malavella, l’Ajuntament i la Federació catalan
d’Amics del Ferrocarril.

El divendres 28 de juny al vespre ens vam
poder transportar al Gran Teatre del Liceu
gràcies a la iniciativa Liceu a la Fresca que un
any més va acollir el Balneari Vichy Catalan.
Aquest projecte vol fer l’òpera accessible a
tothom permetent assistir d’una manera única,
propera i informal a una funció al Liceu gràcies
a una retransmissió en directe.

Estat de l’aigua
Analítiques de juliol

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.

Ha començat un nou mandat i des de Junts per Caldes hem seguit treballant a tota
màquina. Els partits de l’oposició però, ja han començat a criticar a tort i a dret
sense cap argument. Han començat criticant el “pacte de treball” amb el que Junts
per Caldes va arribar amb el partit socialista. Els que més critiquen aquest pacte de
treball per Caldes són precisament els que van rebutjar de participar-hi. Cal recordar-ho. Una
mala manera de fer política, la del ni fer ni deixar que facin.
El pacte de treball al qual es va arribar comporta treballar i fer que el poble millori amb mesures
concretes que facilitin la vida de tots els veïns i veïnes. Com per exemple que arribi aigua en
qualitat i quantitat com hem aconseguit recentment al Tourist Club i a finals d’any també a Can
Carbonell. O les obres de sanejament dels col·lectors del Llac del Cigne. O l’Auditori – Aula de
Música. O la millora dels serveis essencials i molta altra feina que tenim entre mans i que ens fa
molta il·lusió poder-la fer.
S’acosten dies especials i al poble es respira ja l’ambient de festa major. Us animem que gaudiu al
màxim de totes les activitats que s’han preparat des de la regidoria de festes, els Joves intrèpids
i diferents entitats del poble i que compten amb prop de 170 voluntaris. Molts mesos de feina
perquè tothom gaudeixi d’una molt bona Festa major!

El passat 1 de juliol es va aprovar en un Ple Extraordinari el cartipàs municipal davant del desencís dels que crèiem que a Caldes iniciaríem una nova
etapa, més plural, participativa i transparent. Malauradament en aquesta nova legislatura tot
seguirà igual...amb una novetat, un acord amb el PSC que situa a la seva regidora en tasques de
govern i amb un increment del cost pel poble.
S’ha rebutjat la nostra petició de fer plens mensuals i d’avançar el termini de les comissions informatives, pel tal de tenir un debat molt més dinàmic i participatiu, a canvi de seguir governant
amb la majoria absoluta que els dóna el pacte amb els socialistes; que limita les opcions de la
oposició i la participació dels veïns. Les decisions en el poble es seguiran prenent en la intimitat
i privacitat de la Junta de Govern. No saben governar d’una altra manera?
Quan vam demanar pels detalls del l’acord de govern, l’alcalde es va negar a explicar en què consistia el pacte... No va voler dir res, va respondre amb les evasives de qui sembla que té quelcom
a amagar, com amagats i discrets estaven els seus socis de govern.
Bona Festa Major a tothom! I no els oblidem.. #Llibertatpresospolitics

Un cop passat el ple del cartipàs ja podem començar a treballar de valent! El primer
que volem deixar ben clar és que no compartim la manera com s’ha format el govern municipal i ens semblaria preocupant que s’hagués pensat més en el Consell
Comarcal que en el nostre municipi. Tot i així, amb la nostra abstenció volem donar un vot de
confiança a aquest nou equip, Caldes necessita un ajuntament que a tothora estigui al servei dels
ciutadans i des del grup municipal de SOM Caldes, ara ja constituït, treballarem amb tot allò que
estigui al nostre abast per aconseguir-ho. Volem ser una veu fresca i constructiva al ple aportant-hi propostes per fer de Caldes un municipi millor. Però no ho podem fer sols, necessitem la
vostra ajuda i és per això que us animem a participar dels actes que anirem celebrant o que ens
feu arribar les vostres inquietuds i propostes ja sigui personalment, a través de les xarxes socials
o del nostre correu electrònic somcaldesmalavella@gmail.com.

“Treballar pel poble”. Aquesta és la fita que els/les socialistes de Caldes de Malavella ens hem posat per aquesta legislatura, i per això hem entrat al Govern municipal. I per aquest motiu, ho fem des de les àrees que més en sabem: serveis a les
persones. La regidora del PSC porta les carteres de Benestar Social i Igualtat, perquè són aquelles
que més incideixen en les persones amb més problemes de la nostra població i la que més pot
treballar per un Caldes igual per a tots/es (per nosaltres la regidoria d’Igualtat no és un gerro,
és un punt de partida per treballar les polítiques igualitàries en drets que són l’adn del nostre
partit). També la regidoria de Promoció Econòmica, d’aquesta regidoria depenen serveis com
el Servei Local d’Ocupació, comerç, mercats, fires... a ningú se li escapa que el Benestar de tots/
es els Caldencs/es passa perquè puguin viure bé i per tant, també tenir un treball digne i/o uns
negocis que els faci tenir un benestar econòmic que els permeti alhora tenir un habitatge digne.
No hi ha cap pacte secret, només les ganes per treballar perquè Caldes fos un Caldes per tots/es.

En el darrer ple, de l’1 de juliol, vam veure cares noves en l’equip de govern però el
tarannà continua essent el mateix. No es va convocar l’oposició per explicar-nos Les
seves propostes, els acords que pretenien aprovar, etc. Potser la normativa diu que
no cal però hauria estat una bona manera de mostrar que hi ha intenció de canvi i de
transparència. A les preguntes d’ERC i Caldes en Comú sobre a quins acords havia
arribat JxCat i PSC per tal de governar junts la resposta del Sr. Alcalde va ser ”treballar pel poble”. El nostre regidor va tornar a insistir amb la mateixa pregunta i l’alcalde va contestar
que a ell també li havia ofert la possibilitat de governar junts però que no ho va acceptar. El nostre
regidor no va tenir la possibilitat de rèplica per dir-li que li estava oferint quelcom que ja tenia pactat amb anterioritat amb el PSC i també que no entenia per què ell va fer públic el contingut de la
reunió que van tenir passades les eleccions quan ell mateix va demanar discreció.
Afortunadament es va aturar el desnonament, per al dia 10 de juliol, a una família del C/ Solsonès, 6 d’Aigües Bones. Hem d’agrair a totes les persones de les PAH’S, vingudes de diferents
poblacions de la Selva, veïns dels afectats, a la intervenció de l’Ajuntament i Serveis Socials de
Caldes de Malavella. Cal destacar l’actuació de l’advocat de la família que s’ha implicat al màxim
amb molta efectivitat i humanitat. A tots ells MOLTES GRÀCIES !!!

Ciutadans Caldes demanarà una auditoria general mitjançant una moció, que presentarem per al seu debat en el ple ordinari del 29/7/2019.
Com ja incorporem en el nostre programa electoral, al qual no renunciarem, considerem necessària l’elaboració d’una auditoria general dels últims quatre anys de govern, la ciutadania de Caldes té dret ha saber, en què, com i de que manera es gasta els diners dels seus impostos. Creiem
que és de l’interès de l’equip de govern i dels seus socis, així com d’aquells partits que vèiem per
la transparència.
La realització d’aquest estudi, ens permetrà iniciar aquesta legislatura nets de tota mena de suspicàcies, proposem l’aprovació necessària i imprescindible, d’aquesta auditoria general d’aquests
últims quatre anys de govern convergent com a obligació moral, cap als nostres conciutadans.
Des de Ciutadans, continuem treballant per a garantir la transparència i la informació en les
institucions públiques.
Per tant demanem el suport de tots els partits per a la seva aprovació. Gràcies.

