De l’1 al 30 de setembre 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
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.
El 4 de setembre a les 20 h a la Casa Rosa
hi ha una trobada per parlar-ne. L’hem de fer
molt grossa, anima’t!

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

CURS DE JARDINERIA PER A
JOVES

Amb conveni amb la Cambra de Comerç de
Girona, dins el sistema de Garantia Juvenil,
realitzarem un curs de formació de Jardineria els mesos d’octubre i novembre del 2019,
amb una durada de 185 hores teòriques
i pràctiques. Està dirigit a joves de 16 a 29
anys, que no estudiïn ni treballin, inscrits al
SOC i a Garantia Juvenil. El curs és gratuït,
cal fer inscripció a partir del 12 de setembre a
l’Oficina de Turisme. Més informació a www.
espaijove.caldesdemalavella.cat Organitza:
Àrea de Joventut

HORARI CA LA ROMANA

A partir del 12 de setembre, l’equipament juvenil torna al seu horari habitual, de dilluns
a divendres de 10h a 13h i de dilluns a dijous
de 16h a 20h. Per atencions individualitzades
cal demanar cita prèvia a calaromana@caldesdemalavella.cat o al 972 48 02 66.

REOBERTURA PATI OBERT

A partir del 30 de setembre tornem a oferir el
Pati Obert a l’Escola St Esteve els divendres,
dissabtes i diumenges de 16’30h a 19’30h.
Hi podeu fer jocs, esports, tallers o proposar
activitats a la monitora! Organitza: Àrea de
Joventut.

INICI ESCOLA ESPORTIVA
MUNICIPAL

Inici de temporada: 12 i 13 de setembre

INICI TEMPORADA CLUB
ESPORTIU CALDES

Inici dels entrenaments: 2 de setembre

INSCRIPCIONS ACTIVITATS
ESPLAI GENT GRAN LA CAIXA

Diumenge, 1 de setembre
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament

Dimecres, 4 de setembre
Trobada de nascuts al 1959

Divendres, 6 de setembre
20 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Presentació del llibre “Ho tornarem a fer”
(Ara Llibres, 2019) de Jordi Cuixart
Marxa de torxes
21 h · Pl. de l’U Octubre de 2017
Organitza: Caldes per la República-Secció
Local d’ANC i Òmnium Cultural. Col·
labora: Ajuntament de Caldes de Malavella.

SERVEI DE CREACIÓ
D’EMPRESES

20 h · Casa Rosa
Ens trobem per preparar una trobada de nascuts al 1959.
L’hem de fer grossa, anima’t!

Dijous, 5 de setembre
Entitats. Esplai Gent Gran la Caixa
17 h · Esplai
Presentació de les activitats del nou curs

Cultura. Cinema a la fresca
22 h · Plaça U d’Octubre 2017
“Campeones” de Javier Fesser

Els dimarts, dos cops al mes, a l’Ajuntament
de Caldes hi ha disponible el Servei de Creació d’empreses. Cal demanar cita prèvia al
972 48 01 03 (Oficina de Turisme) o bé a promocioeconomica@caldesdemalavella.cat

INSCRIPCIONS A L’ESCOLA
ESPORTIVA MUNICIPAL I AL
SERVEI D’ACTIVITAT FÍSICA
MUNICIPAL

Inscripcions del 26 d’agost al 6 de setembre
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (abans prèvia
preinscripció al web de l’Ajuntament, fins el
23 d’agost).

VINE A FER TEATRE AQUEST
CURS!

Curs de teatre per a nens i nenes
Per a nenes i nens d’Educació Primària (de 6
a 12 anys).
Tots els dimecres, de les 17:00h a les 18:30h,
a partir del 2 d’octubre (2019) fins el 18 de
juny de 2020 (excepte dimecres en espais de
vacances escolars, festius o descans escolar).
Teatre per a joves
Per a joves a partir de 12 anys (ESO o BATXILLERAT)
Tots els divendres de les 17:00h a les 18:30h,
a partir del 4 d’octubre (2019) fins el 20 de
juny de 2020 (excepte divendres en espais de
vacances escolars festius o descans escolar).

Divendres, 6 de setembre
Esports. Club Excursionista

El 6, 7 i 8 de setembre torna el Raid Aventura
X-perience 24 hores
Organitzat i coordinat per en Carles Domingo,
competició de diverses disciplines de muntanya.
Consulteu a aventuraxp.blogspot.com

Dissabte, 7 de setembre
Visites. Visites teatralitzades

VOLS JUGAR A VOLEI?

Organitza: Ajuntament de Caldes

10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament

Categories
INFANTIL (2007-2006)
CADET (2005-2004)
JUVENIL (2003-2002-2001)
SÈNIOR (a partir de 2000)
Més informació a: cvjovescaldes@gmail.com

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?

Del 26 d’agost al 6 de setembre obertes les
inscripcions per la temporada 19 – 20 de
l’Escola Esportiva Municipal. Inscripcions
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament.

176è aplec de Sant Maurici

SERVEI D’ORIENTACIÓ
LABORAL DE CALDES DE
MALAVELLA

8 a 13 h · Plaça de la Selva

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

No t’ho perdis!
No t’ho perdis!

Inscripcions a partir del 12 de setembre a
l’Oficina de Turisme o bé a través de la seu
electrònica municipal.

Preu entrada general: 10 €
Preu entrada reduïda:
(nens entre 6a i 12a., inclosos) 5 €
Entrades a la venda a partir del 6 d’agost.
Més informació en programes a part.

22 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Concert de Marta Knight

Entitats. Colla gegantera
Trobada gegantera a Centelles
10:30 h · plantada i tot seguit cercavila

Dimarts, 3 de setembre
Mercats. Mercat municipal

CURSOS I TALLERS DE
FORMACIÓ OCUPACIONAL

Divendres, 13 de setembre
Cultura. Glopets d’estiu

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

Informació d’ambdós cursos: Preu: 15 €/mes.
Les classes es faran al Teatre Municipal de
Caldes.
Mínim d’alumnes per grup: 12 participants.
Màxim d’alumnes per grup: 16 participants.
En cas d’haver-hi més demandes quedaran
en llista d’espera.
Inscricpions a l’Oficina de Turisme a partir
del 12 de setembre (en horari de dilluns a
divendres, de 10h. a 14h. Dissabtes de 10h a
14h).
Cal portar roba còmoda a les classes.

Fa temps vas deixar el vòlei, no hi has jugat
mai però sempre t’ha agradat, o has vingut
a estudiar a Girona? Ara és el teu moment!!

8 a 13 h · Plaça de la Selva

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

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

VOLS JUGAR A HOQUEI?

Dimarts, 10 de setembre
Mercats. Mercat municipal

Del 12 al 30 de setembre a l’Esplai, de 17 a 20
h. La presentació de les activitats es farà el 5
de setembre a les 17 h.

Demana cita prèvia a solc@caldesdemalavella.cat o als 972 48 02 66 (Espai Jove) / 972 48
01 03 (Oficina de Turisme). Les entrevistes es
realitzen a l’Espai Jove “Ca la Romana” tots
els dimecres de 9:30 h a 13:30 h.

BiM

L’agenda

Esports. Club Excursionista
El 6, 7 i 8 de setembre torna el Raid Aventura
X-perience 24 hores
Organitzat i coordinat per en Carles Domingo,
competició de diverses disciplines de muntanya.
Consulteu a aventuraxp.blogspot.com

Diumenge, 8 de setembre
Mercats. Fira-mercat
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa
Ball amb Xus Marcos
Esports. Club Excursionista
El 6, 7 i 8 de setembre torna el Raid Aventura
X-perience 24 hores
Organitzat i coordinat per en Carles Domingo,
competició de diverses disciplines de muntanya.
Consulteu a aventuraxp.blogspot.com

Entitats. Colla gegantera
Trobada gegantera a Vilobí d’Onyar
17 h · plantada i tot seguit cercavila
Esports. Futbol Sala
12 h · Futbol Sala Caldes de Malavella – Racing
Pineda

Diada de Catalunya

Dimarts, 10 de setembre
20 h · Teatre cinema municipal
Bohemian Rhapsody
Entrada gratuïta
Crispetes i begudes a càrrec de l’Ampa
l’Escola Benaula
Organitza: Ajuntament de Caldes de Malavella.
22 h · Plaça Ajuntament
Audició de 6 sardanes i interpretació dels
segadors amb la cobla Punt.cat
Organitza: Agrupació de Sardanistes.
Dimecres, 11 de setembre
8 h · Caminada a terra negra (aplec de
germanor)
Organitza: Club Excursionista de Caldes de
Malavella.
10 h · Aplec de germanor municipal a Terra
Negra amb esmorzar popular
Organitza: Ajuntaments de Tossa de Mar,
Llagostera, Vidreres i Caldes de Malavella.
11:30 h · Monument rotonda Onze de
Setembre
Acte commemoratiu i ofrenes florals al
monument
Organitza: Ajuntament de Caldes de Malavella, Coral “Cantaires de Caldes” i Agrupacions polítiques locals i entitats del poble.
14 h · Parc de la Sardana
Sortida amb autobusos cap a Barcelona per
assistir a la diada “Objectiu la independència”
Organitza: Caldes per la República-Secció
Local d’ANC i Òmnium Cultural.
14 h · Cobert Vichy Catalan
Gran dinar popular i tot seguit ball amb
Àlex Peris
Organitza: Casa Rosa
Més informació en programes a part

Dijous, 12 de setembre
Tardes Joves. Ca la Romana

17 h · Ca la Romana
Obertura! Vine a prendre un refrescant mojito
0’0 amb música i més!

Dissabte, 14 de setembre
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
Esports. CE Caldes
Estada de pre-temporada a “El Vilar” de Banyoles

Diumenge, 15 de setembre
Mercats. Fira-mercat

Festa Major de Franciac
Divendres, 13 de setembre
21:45 h · Repicament de campanes
22 h · Teatre amb l’obra Ens ha caigut la
sogra (TQUATRE Figueres)
00 h · Dj Ramon (Revival anys 70 i 80)
Dissabte, 14 de setembre
17 h · Festival infantil i xocolatada amb Més
Tomàcat
23 h · Ball amb Booguie . Woogie
Diumenge, 15 de setembre
12 h · Ofici religiós
13 h · Sardanes amb la principal de Banyoles
17 h · Sardanes amb la principal de Banyoles
10 a 20 h · Exposició: sobre rodes (cotxes
clàssics i bicicletes singulars)

Butlletí d’Informació Municipal
Setembre 2019 · Número 144 · Caldes de Malavella

10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Esports. UE Caldes
11:30 h · Estadi Vall Llobera
Tercera catalana: UE Caldes – CF Lloret B

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa. Ball amb Xavi Ros
Esports. CE Caldes
Estada de pre-temporada a “El Vilar” de Banyoles
L’estada clourà amb un dinar de club i amb la presentació a les 17 h a la mateixa casa de colònies.

Dilluns, 23 de setembre
Tardes Joves. Ca la Romana

17 h · Petit Fornet
Taller d’elaboració de llaminadures al Petit Fornet (places limitades)

Dimarts, 24 de setembre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dijous, 26 de setembre
Entitats. Esplai Gent Gran la Caixa
17 h · Esplai. Berenar del mes

Esports. Futbol Sala
17 h · Futbol Sala Caldes de Malavella – Polaris FS

Tardes Joves. Ca la Romana
19:30 h · Ca la Romana
Cinema i crispetes a la fresca

Dilluns, 16 de setembre
Natura. Bany de bosc

Divendres, 27 de setembre
Esports. Club excursionista

14:30 a 16:30 h · Bosc de Can Fornaca
Bany de bosc gratuït al bosc de can Fornaca de Caldes adreçat a comerciants i hotelers del municipi.
Cal confirmar assistència a promocioeconomica@caldesdemalavella.cat

Dimarts, 17 de setembre
Mercats. Mercat municipal

8 a 13 h · Plaça de la Selva

Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Ca la Romana
Participa en l’espai, generem propostes i creem
activitats!

Dijous, 19 de setembre
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Ca la Romana
Torneig de ping pong

Divendres, 20 de setembre
Cultura. Club de lectura

19:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Comentari de les lectures “Al far” i “Orlando” de
Virgina Woolf

Dissabte, 21 de setembre
Entitats. Xarxa de dones de Caldes

No t’ho perdis!

10 h · Sortida a peu cap a Sant Maurici des
de la Plaça de l’Església
11 h · Ofici solemne
12 h · Sardanes amb la Cobla Ciutat de
Terrassa
13 h · Ball de l’Hereu Riera
14 h · Arrossada popular (venta de tiquets fins el dimecres 18 de setembre a les
llibreries Tau i Solés, preu: 10€ soci, 13€ no
socis)
16 h · Rés del Sant Rosari
16:30 h · Sardanes amb la Cobla Ciutat de
Terrassa

18 a 20 h · Casino Municipal
Xerrada – taller: Massatge Chi Nei Tsang
Massatge d’origen taoista que té per finalitat, harmonitzar les funcions energètiques i fisiològiques.
Carles Portella Puigdomènech (zirannature.
wordpress.com)
Entrada gratuïta , però cal fer inscripció, correu: xarxadedonesdecaldes@gmail.com o telf.
608922076.

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

Diumenge, 22 de setembre
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Esports. Futbol Sala
17 h · Futbol Sala Caldes de Malavella – Atletic
Català

Reunió de programació
Aquest és el dia... teniu alguna sortida que voleu
proposar? Endavant i sense por, veniu a la
reunió de programació. Pensarem també com
celebrar el 25 aniversari del club l’any vinent.

Entitats. Casa Rosa
17 h · Casa Rosa. Ball amb Toni Puigvert
Cultura. Espectacle
18 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
“La màgia dels llibres” amb el mag Selvin
Cultura. Cinema Club
22 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Veurem i comentarem el film Miracle a Milà, de
Vittorio de Sica. Obert a tothom

Diumenge, 29 de setembre
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Esports. UE Caldes
11:30 h · Estadi Vall Llobera
Tercera catalana: UE Caldes – CF Lloret B

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa
Ball amb Leo i Rosa Mari.
Entitats. Colla gegantera
Trobada gegantera a Vilablareix
16:30 h · plantada i tot seguit cercavila
Esports. Futbol Sala
12 h · Futbol Sala Caldes de Malavella – Lloret
Esportiu

Dilluns, 30 de setembre
Tardes Joves. Ca la Romana

17 h · Ca la Romana. Zumba, do it yourself!

Cultura. Tarda de lletres
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Comentari de “La Sorra vermella” (Proa 2017)
amb el seu autor, JN Santaulàlia. Condueix la
sessió Montse Castaño.
Política. Ple municipal
20 h · Sala de plens de Cal Ferrer

Serveis i adreces d’interès
OFICINES MUNICIPALS: Tel. 972 47 00 05.
Fax: 972 47 05 25 / ajuntament@caldesdemalavella.cat.
Carrer Vall-llobera, s/n.
De dilluns a divendres, de 2/4 de 9 a 2/4 de 3.
I també els dijous tarda de 4 a 2/4 de 7.
REGISTRE CIVIL: A les oficines municipals.
SERVEI DE RECAPTACIÓ: Tel. 972 84 01 78.
Cal Ferrer de la Plaça, entrant pel pati
Els dimarts, de 9 a 2.
POLICIA LOCAL: Tel. 972 47 09 02 · Tel. 619 704 546
policialocal@caldesdemalavella.cat.
Carrer Onze de Setembre, s/n.
CAP CALDES: Tel. 972 47 01 09 Ctra. Llagostera, 4.
TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA:
902 760 050
URGÈNCIES SANITÀRIES: 061
FARMÀCIES: (Per a més informació: www.cofgi.cat)
• Casanovas: Tel. 972 47 00 96. C. Vall·llobera, 17.
• Folch: Tel. 972 47 27 94. C. Sta. Maria, 28.
• X. Planas: Tel. 972 47 11 10. Ctra Llagostera, 29.
SERVEIS SOCIALS: Tel. 972 47 04 04.
C. Vall·llobera, 4. De dilluns a divendres, de 9 a 2.
OFICINA DE TURISME: Tel. 972 48 01 03
turisme@caldesdemalavella.cat.
C. Vall·llobera, s/n. Tots els dies, de 10 a 2.
El dissabte, també de 4 a 6.
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
Servei amb cita prèvia.
Tel. 972 48 01 03 (cada dia excepte dimecres).
Tel. 972 48 02 66 (dimecres).
solc@caldesdemalavella.cat.
CALDES FM 107.9: Tel. 972 47 13 09.
Carrer de Sant Grau, núm 19. Casa Rosa.

BIBLIOTECA MUNICIPAL: Tel. 972 47 23 50.
Carrer de la Llibertat, 6.
Matins: de dimarts a divendres, de 2/4 d’11 a 2
Tardes: de dilluns a divendres, de 4 a 9.
Dissabtes: de 10 a 2.
TEATRE – CINEMA MUNICIPAL: C. Jacint Verdaguer.
ESPAI JOVE CA LA ROMANA: Tel. 972 48 02 66
calaromana@caldesdemalavella.cat
Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n
JUTJAT DE PAU: Tel. 972 47 02 25.
C. de St Grau, 19. Casa Rosa. Dimarts i dijous, de 10 a 12.
ZONA ESPORTIVA: Tel. 669 29 25 81. Av. de Caldes s/n.
LLAR D’INFANTS NINOTS: Tel. 972 47 10 38.
C. Garrotxa s/n.
ESCOLA SANT ESTEVE: Tel. 972 47 23 44.
C. Vall·llobera, 62.
ESCOLA LA BENAULA: Tel. 972 48 00 56.
Av. Onze de setembre, 19
SES CALDES: Tel. 972 48 02 25.
Av. dels Països Catalans, s/n.
DEIXALLERIA MUNICIPAL: Tel. 872 012 018
C. Ponent, s/n.
Matins: de dimarts a dissabte, de 10 a 13 h.
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 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.

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

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

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

Notícies breus de Caldes de Malavella
Alegria, que és Festa Major!
El cap de setmana del 27 i 28 de juliol ja hi va
haver activitats com el Concurs de Pintura ràpida, el de pintura a l’asfalt, el torneig de futbol, la
cercavileta de gegantons, el teatre o la Marxa de
Sant Maurici.
L’1 d’agost la Festa arrancava oficialment amb el sopar popular i el concert de la Salseta del Poble Sec.
Aquest any els pregoners eren els sardanistes
que celebraven el 70è aplec de la sardana. Hi ha
hagut concerts amb caps de cartell com Doctor
Prats, Itaca Band, Koers o d’altres. Les nits a l’envelat comptaven amb l’assessorament del Punt
Violeta, donaven informació sobre el sexisme i
el masclisme. També hi ha hagut activitats soli-

daries, com la Festa Holi que va recaptar 462€
pel càncer infantil amb la iniciativa de la Policia
Local, o els excursionistes, que amb la Marxa de
Sant Maurici van recollir diners per La Marató.
D’altres activitats feien 10 anys com el campionat
d’escacs o el Bati Aigua i Escuma.
La Festa Major va acabar amb actes per a gent
gran el 5 i 6 d’agost.
Gràcies a totes les persones que han fet possible
la festa, als Joves Intrèpids, entitats, i als més de
170 voluntaris. També a la Brigada, a la Policia
Local i al cos de Protecció Civil. Tenim un gran
poble, una gran festa major i entre tots i totes
fem un gran equip!

A punt per la campanya
pels animals de companyia

Es superen les previsions
en la donació de sang

Bona Festa Major de
Franciac!

Nous jocs a la plaça
Mauthausen

Campanya d’identificació i esterilització d’animals de companyia: del 16 al
29 de setembre, a Uetus Veterinaris.

El 9 d’agost el Banc de Sang i Teixits va fer
parada a l’Annex de la Casa Rosa per recollir
sang. La jornada va ser un èxit, amb 86 bosses de sang, 8 oferiments i 8 donants novells.
Les xifres són molt positives tenint en compte
que l’objectiu inicial era recollir 80 bosses. Les
onades de calor i el canvi d’hàbits han fet que,
el mes de juliol, les donacions siguin un 20%
inferiors a les del juliol anterior. Aquest agost
calien 20.000 donacions per cobrir les necessitats dels pacients a Catalunya. Per tot això és
molt important donar sang, sobretot els mesos
d’estiu. Sabies que calen 800 donacions diàries?
Moltes gràcies per donar la teva sang, també
has donat vida!

Del 13 al 15 de setembre arriba la Festa Major de Franciac. La comissió de festes ha preparat, amb el suport de l’Ajuntament i els col·
laboradors, tres dies farcits d’activitats per a
totes les edats. La Festa començarà divendres
amb el tradicional repicament de campanes,
tot seguir hi haurà teatre i música tot fent un
viatge en el temps fent un revival dels anys 70 i
80 amb Dj Ramon. El dissabte és el dia pensat
pels més petits amb el festival infantil i xocolatada, al vespre ball amb Booguie – Woogie. La
Festa acabarà diumenge amb l’ofici religiós, i
sardanes. Tampoc hi faltarà l’exposició, aquesta
vegada de cotxes clàssics i bicicletes singulars.
Bona Festa Major!

S’han canviat i redistribuït els jocs de
la Plaça Amical Mauthausen i també
s’han tret 4 arbres per eliminar el perill de cops.

3 artistes de Caldes

S’inaugura l’Espai Aquae

La mostra s’ha pogut veure del 23 d’agost a l’1
de setembre al Casino.
Albert Gimenez va guanyar el primer premi
del concurs de pintura ràpida de Caldes al
2017, i també ha guanyat premis a d’altres
concursos de pintura ràpida a arreu de l’Estat
Espanyol. Recentment també va guanyar, al
2018, el XXXVI Certamen de Pintura S. Soria
de Benissa (Alacant).
Manel Calderon és l’il·lustrador que dona
vida a la Malavella. Ha estat treballant per
Disney i també per altres projectes del món
de la televisió, el cinema i la publicitat.
També és professor a l’escola Internacional
d’Aromaterapia de Barcelona.
Lara Jaruchik viu a Caldes i és experta en
captar emocions. Un dels serveis que ofereix és
la cobertura de casaments. Les seves fotografies
traspuen emocions, sentiments i moments que
poden passar desapercebuts per a tothom,
menys per a ella i la seva càmera.

Coincidint amb la Festa Major, es va poder
visitar per primera vegada l’espai Aquae el divendres 2 d’agost. L’alcalde, Salvador Balliu, va
donar per inaugurat l’espai, juntament amb els
parlaments del regidor Sergi Mir i del director
de l’IPHES, Robert Sala. En la presentació també hi eren presents els arqueòlegs encarregats
de les excavacions al Camp dels Ninots, Gerard
Campeny i Bruno Gómez, i l’hereu i la pubilla
2018. L’Espai Aquae, de 400 m2 i situat a l’antic castell de Caldes, està dividit en dos grans
blocs: el patrimoni natural i el patrimoni cultural. El pis superior es reserva per a la recerca
per l’equip de treball del jaciment del Camp
dels Ninots. Aquest nou equipament és fruit
del treball conjunt que des de fa anys duen a
terme l’ajuntament de Caldes de Malavella,
l’IPHES i la Generalitat de Catalunya, un model de col·laboració que té per objectiu afavorir
la municipalització de la ciència per tal que la
ciutadania pugui gaudir del coneixement i del
pensament que s’obté amb la feina que realitzen membres de l’esmentat centre de recerca.

Caldes capital d’Europa,
18 anys de les visites
teatralitzades

S’implantarà el xip ANICOM de forma gratuïta (o el xip AIAC a 25€) i s’aplicarà un 25% de
descompte en esterilitzacions i castracions de
gats i gossos. És condició indispensable identificar i censar o tenir censat l’animal a l’Ajuntament de Caldes. Cal concertar cita prèvia al
centre veterinari a partir del 16 de setembre
i en el moment de la inscripció caldrà fer el
pagament complet. S’admetran animals fins a
esgotar la partida pressupostària assignada i
l’Ajuntament es reserva el dret de desestimar
aquells casos en que no es compleixi l’ordenança municipal. Ho organitza Uetus Veterinaris,
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Caldes
i el Consell Comarcal de la Selva.

Pas endavant en el projecte
de l’Aula de Música

Es potabilitza l’aigua del
Turist Club

Nou fullet amb la oferta
formativa municipal

El projecte de l’Aula de música es va aprovar inicialment al maig i en el ple del juliol s’ha aprovat de manera definitiva. El projecte d’obres s’ha
aprovat per vuit vots a favor (Junts per Caldes,
Psc i Ciutadans), dos en contra (Som Caldes)
i tres abstencions (ERC i En Comú Podem).
Aquest nou equipament segons l’alcalde Balliu,
“és un projecte necessari, ja que en una part de
l’escola de música s’hi podran fer molts altres actes. És un equipament pensat pel dia de demà on
fins i tot s’hi podrà construir un altre pis si fos
necessari.”
De fet la nova aula de música, que es finança a
través de la venta d’una parcel·la al golf, disposarà de 4 aules independents, 3 aules de grup, 1
auditori, 1 sala d’espera, biblioteca i sala de reunions entre d’altres. Ara es procedirà a licitar les
obres. Inicialment aquest nou edifici, que anirà
situat a on abans hi havia les cases dels mestres,
val 1.350.000€.
La nova aula de música és àmpliament demanada a causa del nombre creixent d’alumnes
del Servei d’Educació Musical i degut al fet que
mai fins ara hi ha hagut un lloc fixe per impartir
aquest tipus de formació.

A finals del 2009 es va percebre un excès de nitrats a la xarxa d’aigua del Turist Club. Aquest
excès feia que l’aigua no fos apta pel consum
humà. Amb l’objectiu de solventar la situació,
l’Ajuntament va promoure la redacció i execució del projecte constructiu “Connexió en alta
de la xarxa d’aigua potable de la urbanització
Tourist Club amb la xarxa de distribució del
Llac del Cigne a Caldes de Malavella”.
Amb l’execució, finalitzada el mes de juliol del
2019, s’impulsa aigua de la xarxa de distribució
del Llac del Cigne al dipòsit del Tourist Club,
realitzant així una mescla òptima d’aigua procedent de dos captacions diferents per obtenir
uns nivells del paràmetre nitrats per sota del
límit màxim permès. Executada l’actuació i posada en funcionament, s’ha fet una nova analítica i s’ha pogut comprovar que el valor és correcte. Actualment al Turist Club hi viuen uns
400 veïns, per l’alcalde Salvador Balliu, “aquest
és un tema que teniem sobre la taula i que ens
preocupava molt, però que finalment s’ha pogut solucionar i ara ja tenim totes les parts del
poble amb accès a l’aigua potable”.

Les àrees de joventut, esports, cultura i promoció
econòmica han treballat conjuntament amb
l’objectiu d’editar un fullet que reculli tota l’oferta
formativa municipal per al curs 2019-2020.
Aquesta iniciativa pretén facilitar l’accés a aquesta
informació a tots els ciutadans així com reduir el
nombre de fullets impresos que arriben a les llars.
En l’àmbit de la cultura, s’hi pot trobar informació
sobre l’aula de teatre, l’escola de música i els cursos
de català per a adults. Pel que fa a l’àrea d’esports,
el fullet facilita informació de tota l’oferta de
l’Escola esportiva municipal i el Servei d’activitat
física municipal. També hi podem trobar l’oferta
formativa de l’àrea de joventut amb els cursos de
monitor/a i premonitor/a de lleure, un curs de
scotters i les Tardes KreActives, així com els tallers
dirigits a comerciants, empresaris i emprenedors
organitzats per l’àrea de promoció econòmica.
Quant a l’oferta formativa ocupacional, s’hi ha
inclòs els cursos i tallers que anteriorment venien
recollits al fullet Elabora’t.
Per tal de completar la informació de l’oferta
formativa, s’hi ha inclòs la informació de la llar
d’infants “Ninots” així com el calendari d’ajuts
socials i les taxes municipals.

Sant Grau canvia de dia

Es fan millores a la Casa
Rosa

Baixa l’atur i es creen
més empreses

A l’octubre, torna la Fira de
l’Aigua!

La Casa Rosa aquest estiu ha estat d’obres i a
primers d’agost es va tornar a obrir de cara
al públic. S’ha fet una remodelació completa
i ara tant el bar com l’Annexa tenen unes millors condicions que compleixen la normativa
vigent. S’han fet millores a la barra, un magatzem nou, s’ha polit el terra, pintat les parets i
els tancaments i s’ha renovat l’enllumenat, que
ara és Led, molt més lluminós i respectuós amb
el medi ambient. Aquestes millores han tingut
un cost de 30.000€ que ha assumit el consistori. A part, la Junta de la Casa Rosa ha comprat
mobiliari nou. La inauguració oficial del nou
espai es va fer el passat divendres 2 d’agost, coincidint amb la inauguració de l’Espai Aquae.
Des de l’Ajuntament aquestes millores eren
molt importants perquè la Casa Rosa és un dels
principals punts de trobada per a molta gent
del poble i la seva posada a punt era una prioritat. Us convidem a tots i a totes a visitar-lo per
gaudir de la seva nova imatge!

Aquest 2019 a Caldes de Malavella només hi ha
285 persones registrades a l’atur, d’una població
total de 7.458 habitants. Aquestes xifres, del juliol del 2019, suposen un 7,43% de la població
a l’atur, la xifra més baixa dels darrers 13 anys
(l’any passat hi havia un 10.09% d’atur).
El número d’empreses també ha augmentat. Segons l’Institut Nacional d’Estadística, al 2018 hi
havia a Caldes 481 empreses, que contrasta amb
les 390 empreses del 2014. Al 2017 també es va
crear el Servei de Creació d’Empreses promogut
per l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament i gràcies a un conveni de col·laboració
amb el Consell Comarcal de la Selva.
Des de la mateixa àrea també s’impulsen altres
serveis com el Servei d’Orientació Laboral que
actualment té a la base de dades 226 usuaris.
Segons Salvador Balliu, alcalde del municipi
“aquestes dades són molt positives i esperançadores pel poble, deixen entreveure el bon
moment econòmic pel que passa Caldes de Malavella, tot i que no deixarem de treballar per
aconseguir unes xifres encara més positives”.

El 6 d’octubre no et perdis la 15a edició de la
Fira de l’Aigua! És una fira sorprenent, que recórrer els orígens de Caldes, l’època romana,
l’auge de la balneoteràpia dels s.XIX i s.XX, i
arriba fins a l’actualitat.
Com sempre comptarem amb una zona de balneoteràpia amb degustació d’aigües i massatges
en directe, degustació de còctels elaborats amb
l’aigua tònica caldenca, una visita guiada sobre
les aigües de Caldes, un espectacle oral anomenat “memòries líquides”, activitats infantils
d’èxit com les bombolles de sabó i els jocs gegants, tallers sobre el món romà i modernista,
un espai de joc lliure per als més petits, la ludoteca de sons d’aigua i la cloenda amb el mític
Concurs de menjadors de calamars a la romana i bevedors d’aigua amb gas, com a màxim
exponent de la Cuina Termal.
Entra d’altres, podreu trobar igualment la fira d’artesania i alimentació, i un espai per a les entitats,
per tal que la passejada sigui d’allò més profitosa.
Acosteu-vos a viure aquesta fira tan efervescent per a totes les edats!

Aquest any Sant Grau no es celebrarà el 3 d’octubre, es celebrarà el cap de setmana del 12 i 13
d’octubre.
De fet, Sant Grau d’Orlhac sempre es va celebrar
el 13 d’octubre i la Mare de Déu del Remei el
segon diumenge de mes. A partir del 1969, l’església va passar per una profunda transformació
i modernització, alguns sants són canviats de
data i d’altres, fins i tot, eliminats del santoral. Al
buscar la data de celebració de Sant Grau Abat
debien trobar al santoral el 3 d’octubre i decideixen celebrar la Mare de Déu del Remei l’endemà
per a fer la festa més compacte però resulta que
el Sant Grau del dia 3 no és Sant Grau d’Orlhac
sinó el belga Sant Grau de Brogne. Així la festa
es va traslladar del 13 al 3 d’octubre. Aquest any,
el consistori i la Parròquia han decidir traslladar
els actes al segon dissabte d’octubre, per poder
fer la festa en cap de setmana i poder unificar
els actes. D’aquesta manera s’espera que també
hi pugui assistir més gent. A la revista Aquae hi
trobareu un escrit de la història d’aquesta festivitat.

Els partits opinen

La Plaça Mauthausen compta amb una nova
zona de jocs infantils. L’actuació té com a objectiu una millora integral de l’àrea de jocs infantils, amb la redistribució de l’àrea de jocs per
ajustar-se millor a la plaça Amical Mauthausen,
la retirada de l’escenari i de 4 arbres per eliminar
el perill de cops, la substitució dels jocs per d’altres nous i la construcció d’un nou paviment de
graves que protegeix dels cops per caigudes. El
cost de l’obra ha estat de 12.382,10€ IVA inclòs, i
el subministrament de jocs ha costat 8.712€.

Els actors Marc Ciurana (Fonsu), Mireia Peña
(Remei) i Sílvia Cadanet (Swellen) s’han tornat a enfundar els vestits de Guies Ufissials per
oferir, una temporada més, les visites teatralitzades a Caldes de Malavella.
L’espectacle, que porta per nom “Caldes capital d’Europa”, amb la direcció artística de Meri
Yanes, repassa diferents passatges històrics de
Caldes de Malavella en que el municipi selvatà
ha estat un punt estratègic a nivell europeu.
Inspirats per la nova recerca documental i bibliogràfica duta a terme per l’execució de la
nova ruta turística “Caldes en temps de guerres”, i també per la flamant guanyadora del premi Ramon Llull 2019 “El fill de l’italià”, la visita
parla de soldats italians, refugiats, espies nazis,
balneoteràpia i estiueig en temps de guerra.
Les sessions es fan cada dissabte a les 22 h i la
darrera visita es fa el 21 de setembre.
Les entrades estan a la venta a l’Oficina de Turisme i tenen un preu de 10€ i l’entrada reduïda
(per a infants d’entre 6 i 12 anys inclosos) de 5€.
No t’ho perdis!

Vols ser locutor/a de ràdio?

Memorial Mestre Mas Ros

Caldes FM convoca un curs de locució obert a tothom.

El dissabte 24 d’agost la Plaça Mestre Mas Ros
es va omplir de gent que ballava sardanes amb
la Cobla Ciutat de Girona i gaudia de la fresca
en motiu del Memorial Mestre Mas Ros. A la
mitja part la pubilla de Caldes, acompanyada de
representants de l’Ajuntament, de l’Agrupació de
sardanistes i de la família, van fer la ofrena als
peus del monument del compositor.

Les sessions seran teòriques i pràctiques, totalment gratuïtes i obertes a tothom que vulgui
conèixer la ràdio, encara que no tingui cap experiència davant dels micròfons.
Mateu Ciurana, director de l’emissora, amb
més de 35 anys d’experiència com a locutor, explicarà als assistents diferents tipus de locució:
informativa, publicitària, narrativa, periodística... així com les característiques de l’aparell
fonador i la percepció equivocada que la major
part de les persones tenen sobre les possibilitats de la seva pròpia veu.
El curset estarà també destinat a obrir la ràdio
municipal de Caldes a noves veus, encara que
no necessàriament aquest ha de ser el motiu
per a assistir-hi.
El curs es farà a l’estudi de la ràdio, al primer
pis de la Casa Rosa, durant del 2 al 22 d’octubre
a les nou del vespre.
Per a participar-hi reservar plaça a caldesfm@
caldesdemalavella.cat o al 663896233.

Estat de l’aigua
Analítiques d’agost

Apta per al consum de boca:
Al nucli, Llac del Cigne, Can
Solà Gros I i II, Tourist Club,
Aigües Bones i Can Carbonell.

En el darrer pla municipal es va aprovar definitivament el projecte d’Auditori – Aula de Música. És sorprenent les reticències que alguns partits posen als projectes. Caldencs i caldenques
d’edats diferents necessiten des de fa molts anys un espai digne, prou gran i preparat pel futur
dedicat a la música i a la cultura. Un edifici modern i polivalent que servirà per a altres activitats. Estem mancats de locals i espais per la cultura i quan es projecten alguns només hi fan objeccions o hi
voten en contra. Des de Junts per Caldes coneixem bé les mancances del poble i treballem per solucionar-les. I
aquesta és una gran mancança i la solucionarem complint amb el compromís que vam prendre amb el poble.
Ja tenim el setembre aquí i amb ell ens arriba la Festa major de Franciac. Animem a tot el poble a
participar-hi, anant al teatre, als balls, a les activitats infantils, exposicions i a totes les activitats que
farceixen un programa molt complet. Franciac és una part indispensable pel poble de Caldes i per
això us animem a participar de la Festa major.
També us animem a participar dels actes de la Diada Nacional de Catalunya al nostre poble i a pujar
de bon matí a Terra negra en l’acte compartit amb els pobles veïns i a la tradicional ofrena floral.
Finalment l’Aplec de Sant Maurici el dia 22 de setembre ens espera puntual com cada any. Esperem
poder tornar a gaudir d’una diada completa en un dels llocs més estimats de Caldes de Malavella que,
coincidint en diumenge, esperem que tothom hi participi.

En el passat ple municipal es va aprovar el Projecte de l’Escola de Música. Tot i els
nostres dubtes sobre la seva prioritat (parlem d’un projecte valorat en 1.350.000€)
no vam obtenir resposta, al menys satisfactòria, sobre la continuïtat de la escola,
que és el que realment és important.
Moltes famílies ens han fet arribar les seves queixes sobre els preus de les classes i la manca d’oportunitats dels estudiants per poder fer actuacions en directe. Tant sols ens demanen que sigui una mica
més fàcil. Una política de subvencions i beques, com fan altres pobles seria la solució, tal i com va
proposar el nostre grup.
A més, la disponibilitat dels espais i la organització de cicles de concerts, serien una molt bona proposta de dinamització cultural i lleure que ajudaria a fomentar i retenir el talent musical en el nostre
poble.
Per finalitzar, ara que s’apropa la data de l’aplec, voldríem saber què ha passat amb el pla especial de
Sant Maurici, que va quedar aturat abans de les eleccions i sobre el que tenim tantes incògnites com
dubtes.
Bona diada de Sant Maurici, ens veiem a l’aplec ! I no els oblidem… #Llibertatpresospolitics

El passat 29 de juliol es va celebrar el primer ple ordinari d’aquesta legislatura i es confirmen les nostres sospites que això de fer-ne un cada dos mesos no ens facilita gens la
feina, la quantitat d’informació que ens va arribar és molt gran pel poc temps que vam
tenir per treballar-la. Potser el punt més controvertit d’aquest ple fou l’aprovació definitiva del projecte de l’Escola de Música al qual hi votàrem en contra, no perquè no creiem necessari
un equipament d’aquest tipus, sino que el que no estem d’acord és com s’ha projectat i, sobretot, si és
necessari fer un auditori quan tenim un teatre infrautilitzat i s’ha projectat un altre auditori a la nova
Biblioteca.
A banda de l’ordre del dia, i com us havíem dit ja en l’últim BIM, vam portar a ple les qüestions que
diferents vilatans ens han fet arribar com: la conveniència de buscar solucions a la degradació del
Carrer Major i contorns, la urgència d’actuar per garantir la preservació del conjunt arquitectònic de
Santa Seclina o la necessitat de millorar la neteja i manteniment dels punts de recollida selectiva, la
zona arqueològica sota sant Grau i les franges perimetrals i les zones verdes de les urbanitzacions.

En primer lloc volem agraïr la feina feta a tots/es les voluntaris/es del Consell per a la
Igualtat per les idees, suggeriments i propostes que van fer per al Punt Lila de la Festa
Major i van cedir voluntàriament el seu temps per fer una gran feina de suport. Tambè
agraïr l’especial sensibilitat del nostre cos policial davant les agressions sexistes i tot el
recolzament que ens han proporcionat.
Des del PSC continuarem treballant per tots/es els caldencs/es, entenent que és tothom que viu a
Caldes.
Treballem per millorar els serveis socials (aquí i al Consell Comarcal), la millora del teixit comercial
i empresarial i la dinamització comercial com a base per crear nous llocs de treball. I ho farem com
vam dir: amb consens de totes les forces polítiques i de les entitats socials, comercials i empresarials.
Insistirem perquè, tot i que no es competència municipal, la Generalitat porti a terme la rotonda d’accés al Llac del Cigne i no es perdin més vides ni haguem de lamentar més accidents com el d’aquest
estiu.

Que Caldes de Malavella necessita un espai exclusiu per a l’escola de música és ben cert.
No entra dins de la normalitat que els alumnes d’una escola només es trobin un o dos
cops l’any quan hi ha concerts, com tampoc no és normal que els espais que avui es
disposen estiguin repartits en tres llocs diferents. Si fa calor no pots entrar al centre
perquè està tancat i has d’esperar a què el professor acabi la classe i vingui a obrir. El
mateix passa si fa fred o si plou. No només és aquest un dels molts inconvenients...
No s’hi viu un ambient musical, els alumnes, grans i petits, no es coneixen, no comparteixen moments musicals, ni interessos...Tenint en compte la tradició musical i els fruits donats en aquest art
Caldes hauria de fer tots el possibles per a què l’escola de música estigui ubicada en un sol lloc, on
tots els interessats puguin trobar-se, xerrar i compartir experiències.
Ara hi ha la intenció de construir-hi un edifici. Voltava l’any 2012-2013 i el consistori es decantava
per tancar l’escola i enviar els alumnes a Vidreres o a poblacions pròximes. Què ha passat al llarg
d’aquests anys per a aquest canvi?
Aquest canvi suposa una despesa de 1.400.000€ aprox en l’actualitat i només fa dos anys el cost era
de 950.000€ aprox. S’ha encarit molt el projecte !!! O bé hi havia despeses que no estaven contemplades...

Bones a tots i totes, en primer lloc em referiré al ple municipal del 29 de Juliol.
Ciutadans presentem una mociò per a realitzar una auditoria integral dels
últims quatre anys del govern anterior, com era d’esperar davant la majoria
de l’actual govern socioconvergent, la moció no va prosperar, el “pacte de treball” comença a funcionar, una excusa és, que les auditories són cares, entenem que a l’actual govern no els interessi per raons
òbvies, ull, no dubtem de l’honradesa de l’anterior govern i molt menys de la Sra Secretària ni de la Sra
interventora, però si de la gestió que s’ha fet aquests últims anys, que una auditoria demostraria que
podien haver estat més eficaces, més responsables i més transparents, el poble de Caldes es mereix més
transparència i més informació de tot el que es fa amb els diners dels seus impostos.
També ens van votar en contra ERC, i Som Caldes, agrair la abstenciò de Caldes en Comú.
També vull agrair a tots i totes els voluntaris de la Festa Major, la magnífica labor realitzada així com
al Punt Lila, i molt especialment a la nostra policia local de Caldes, que han fet un treball excel·lent
amb la finalitat que la festa major sigui com ha estat un lloc segur, per a gaudir de la convivència,
dels concerts i de les atraccions, enhorabona! Ha estat una Festa Major a l’altura del que es mereix
Caldes de Malavella.

