
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 47 20 09.
Carrer de Sant Grau, núm 19. Casa Rosa. 
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 1.
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 3 a 6.
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. 902 320 320.
SARFA: Tel. 902 30 20 25.
TEISA: Tel. 972 20 02 75.
TAXI: Tel. 972 47 09 37 / 606 390 599.

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

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

ToTA l’ACTuAliTAT MuniCipAl de CAldes A:
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Del 16 de setembre al 15 d’octubre
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Butlletí d’Informació Municipal

CANVI HORARI AJUNTAMENT
Obrim els dijous a la tarda
Amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015 regula-
dora del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, les oficines municipals 
romandran tancades els dissabtes. L’ajuntament 
obre els dijous de quatre de la tarda a dos quarts 
de set del vespre.

SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I 
CADESTRAL
Períodes de pagament voluntari de rebuts, de ven-
ciment periòdic de l’exercici 2017:
Setembre –octubre:
Cementiri-guals-ocupació subsòl 
Escombraries (2n semestre 2017) 
Mercat setmanal (2n semestre 2017)
Clavegueram (3r trimestre 2017)

CONVOCATÒRIA AJUTS SOCIALS
Adreceu-vos als Serveis Socials de l’Ajuntament 
(972 47 04 04)
Ajuts per a l’escolarització de nens/es de 0 a 3 
anys que es trobin en situacions socioeconò-
miques desfavorides. Segona convocatòria: del 
08/01 al 19/01/2018
Ajuts per sortides escolars: del 15/09 al 30/09
Ajuts per reforç socioeducatiu secundària: Du-
rant tot el curs
Subvenció per a les places de centre de dia: Du-
rant tot el curs
Ajuts d’urgència social: Durant tot l’any

SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES
A partir del 22 d’agost els dimarts, dos cops al mes, 
a l’Ajuntament de Caldes. Cal demanar cita prèvia 
al 972 48 01 03 o bé a promocioeconomica@cal-
desdemalavella.cat 

OFERTA FORMATIVA ELABORA’T 2N 
SEMESTRE
Les inscripcions als cursos de formació ocupacio-
nal de l’Elabora’t 2n semestre  tindran lloc els dies 
18, 19 i 20 de setembre a l’espai jove de ca la Roma-
na. Oferta formativa: Manipulador d’aliments (4h), 
Gestió d’Estocs (25h), Word i Excel (40h), Anglès 
Bàsic I (50h), Anglès Bàsic II (50h), Francès Bàsic 
I (50h), Xerrada taller “Registra’t a portals d’ofertes 
de feina” (4h). 
Més informació en programes a part o a ca la Ro-
mana (972 48 02 66) o a Oficina de Turisme (972 
48 01 03). 

OFERTA FORMATIVA TASTETS TIC 
Les preinscripcions es faran els dies 18, 19 i 20 de 
setembre a l’espai jove de ca la Romana. Les ins-
cripcions es faran a la Biblioteca a partir del 21 de 
setembre. Oferta formativa: iniciació a la Informà-
tica I; Iniciació a les cerques a Internet, classifica-
ció i gestió de la Informació; Iniciació a la fotogra-
fia digital; Participa a les xarxes socials: Facebook. 
Més informació a la Biblioteca (972 47 23 50)

VISITES TEATRALITZADES
El tiquet d’adult val 10 € i l’infantil (de 6 a 12 anys) 
val 5 €. Les visites són els dissabtes a les 22 h fins el 
23 de setembre. 

CURS DE MONITOR/A LLEURE
Curs per obtenir titulació reglada necessària per 
treballar amb infants i joves en l’estona lliure i l’oci. 
Curs impartit per l’Esplai de Girona del 31 d’agost 
al 10 de setembre i els dies 16 i 17 de setembre. Des 
de l’Ajuntament es fa una aportació econòmica per 
a cada alumne empadronat al municipi. Informa-
ció i inscripcions a l’Espai Jove o per correu a ca-
laromana@caldesdemalavella.cat

HORARI ESPAI JOVE CA LA ROMANA
L’Espai Jove tornarà al seu horari habitual el 18 de 
setembre (de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 
a 20 h). Per consultes urgents poseu-vos en contacte 
amb nosaltres a: calaromana@caldesdemalavella.cat 

ASSAJOS CASTELLERS DE LES 
GAVARRES
Cada dimarts i divendres assagen al Pavelló de 
Llagostera de 9 a 11 h . Obert a tothom. Més in-
formació: castellersdelesgavarres@gmail.com i al 
telèfon 633 150 177

INSCRIPCIONS AL SAFM
El 18 de setembre s’obren les inscripcions al Servei 
d’Activitat Física Municipal. Més informació a www.
caldesdemalavella.cat o a les oficines de l’Ajuntament. 

CAMPANYA D’ESTERILITZACIÓ 
D’ANIMALS DE COMPANYIA
Del 2 al 31 d’octubre a Uetus Veterinaris (C/Sta 
Maria, 24. Tel. 972 47 11 00)
S’aplicarà un 25% de descompte en esterilitzacions 
i castracions de gats i gossos. És condició indispen-
sable identificar i censar o tenir censat l’animal. Cal 
concertar cita prèvia al ventre veterinari a partir 
del 18 de setembre i en el moment de la inscripció 
caldrà fer el pagament complet. S’admetran ani-
mals fins a esgotar la partida pressupostària assig-
nada i l’Ajuntament es reserva  el dret de desestimar 
aquells casos en què no es compleixi l’ordenança 
municipal. Ho organitza Uetus Veterinaris, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Caldes.

CURSOS DE L’ASSOCIACIÓ IKALD
CURS D’IKEBANA
Horari: Cada primer divendres de cada mes d’oc-
tubre a juny, de 16 a 18 h i de 18 a 20 h.
Començament del curs el  6 d’Octubre
CURS DE CERÀMICA
Horari: cada divendres d’octubre a desembre, ex-
cepte el primer divendres de cada mes, de 16 a 19 h.
Començament del curs el 13 de octubre
Lloc: Local de l’Associació IKALD (Carrer Vall-
llobega, 62). 
Interessats trucar al 972 47 03 19 / 606 87 18 26  
(Dolors)

Festa Major de Franciac
Tots els actes es fan a la pista coberta de Franciac
Divendres, 15 de setembre
22:15 h · Teatre No et vesteixis per sopar (Versió 2017)
00:00 h · Remember (cançons dels anys 70 i 80)
Dissabte, 16 de setembre
17 h · Espectacle infantil amb Jordi Patxeco i xocola-
tada per a tothom
23:30 h · Ball de nit amb Boogie-Woogie
Diumenge, 17 de setembre
12 h · Ofici solemne
13 h · Sardanes amb La principal de Banyoles
17 h · Sardanes amb la “Principal de Banyoles”
10 a 20 h · Exposició 
Organitzat per l’Associació de Veïns de Franciac amb 
el suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

Divendres, 15 de setembre
Biblioteca. Club de lectura
19:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
“El cantó de Guermantes” de Marcel Proust

Dissabte, 16 de setembre
Visites teatralitzades. Step by Step
22 h · Oficina de Turisme
Més informació i venda d’entrades a: Oficina de Turis-
me 972 48 01 03 
Entitats. Castellers de les Gavarres
18:30 h · Plaça Milà i Fontanals de Vilafranca
Actuació amb Castellers d’Altafulla, Sant Pere i Sant 
Pau, Jove de castellers de Sitges i Xicots de Vilafranca.

Diumenge, 17 de setembre
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament 
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme
Entitats. Club Excursionista
Travessa d’Eyna, excursió de tot el dia amb bus.
Més info a www.clubexcurssionistacaldesmalavella.cat 
Entitats. Casa Rosa
17:·30 h · Casa Rosa · Ball amb Carlos Ribas

Dimarts, 19 de setembre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva 

Dijous, 21 de setembre
Entitats. Casa Rosa
9:30 a 10:30 h · davant Casa Rosa · Grup de passeig
Visites. Caldes termal i modernista
18 – 19:30 h · Cal inscripció prèvia a www.atri.cat 

No t’ho perdis!

173è Aplec de Sant Maurici
Divendres, 22 de setembre
9:45 h · Sortida des de la Plaça de l’Església per anar 
a Sant Maurici
11 h · Ofici solemne a l’ermita de Sant Maurici en 
honor a Sant Maurici
12 h · Sardanes amb cobla Ciutat de Girona
13 h · Tradicional ball de l’hereu Riera
14 h · Arrossada popular
16 h · Rés del Sant Rosari a l’ermita de Sant Maurici
Més informació en programes a part

Dissabte, 23 de setembre
Visites teatralitzades. Step by Step
22 h · Oficina de Turisme
Més informació i venda d’entrades a: Oficina de Turis-
me 972 48 01 03

Entitats. Xarxa de dones 
10 a 12 h · Casino municipal
Taller d’ungüents i cremes d’herbes remeieres. Taller 
gratuït, però cal inscripció prèvia a: xarxadedonesde-
caldes@gmail.com 
Entitats. Colla gegantera
17:30 h · Santa Coloma de Farners · Trobada gegantera

Diumenge, 24 de setembre
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament 
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme
Entitats. Casa Rosa
17:·30 h · Casa Rosa · Ball amb Parrilla
Entitats. Colla gegantera
9:00 h · Cassà  de la Selva · Plantada de gegants
11:30 h · Cassà de la Selva  · Cercavila gegantera

Dimarts, 26 de setembre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Entitats. Xarxa de dones 
10 a 12 h · Casino municipal
Taller d’activitat física impartit per Mari Rico (fisiote-
rapeuta infantil).
Entitats. Club Patí Caldes
17 a 18:15 h · Pavelló polivalent
Jornada de portes obertes, s’ofereix gratuïtament una 
iniciació a l’hoquei amb tot el material inclòs (patins i 
estic). Més informació a: www.clubpaticaldes.cat 

Dijous, 28 de setembre
Entitats. Casa Rosa
9:30 a 10:30 h · davant Casa Rosa · Grup de passeig
Visites. Caldes termal i modernista
18 – 19:30 h · Cal inscripció prèvia a www.atri.cat 
Entitats. Club Patí Caldes
17 a 18:15 h · Pavelló polivalent
Jornada de portes obertes, s’ofereix gratuïtament una 
iniciació a l’hoquei amb tot el material inclòs (patins i 
estic). Més informació a: www.clubpaticaldes.cat 

Divendres, 29 de setembre
Entitats. Casa Rosa
17:·30 h · Casa Rosa · Ball berenar amb Pep i Mª Jose
Biblioteca. Club de lectura juvenil
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
La llar de Miss Peregrine per a nens peculiars
Biblioteca. Contes
18 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Contes de granotes amb La Minúscula

Dissabte, 30 de setembre
Entitats. Colla gegantera
17:30 · Riudellots de la Selva · Trobada gegantera

Diumenge, 1 d’octubre
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament 
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme
Entitats. Casa Rosa
17:·30 h · Casa Rosa · Ball amb Xus Marcos

Festa del barri de Sant Grau
Divendres, 29 de setembre
20: 45 h · Sortida des de la placeta de l’Ermita de Sant 
Grau i recorregut pel barri de Sant Grau amb el Carro 
del Vi Novell amenitzat pel grup Perkusuks
21 h · Sopar Popular amb havaneres i cançons de 
taverna

L’agenda Dimarts, 3 d’octubre
10 h · Ermita de Sant Grau · Missa en honor a Sant Grau
16 h · Ermita de Sant Grau · Rés de Rosari 
18 h · placeta de l’Ermita de Sant Grau · Audició de 
sardanes a càrrec de la cobla Foment de Montgrí
Tot seguit, a l’annex de la Casa Rosa ball a càrrec de Pep 
i Mª José

No t’ho perdis!

Fira de l’Aigua 2017

Dissabte, 30 de setembre
18 h · Teatre municipal · Espectacle infantil “Bombo-
lles de paper” 
18 a 20 h · Casino · Exposició Art i creativitat sense 
barreres (Taller ocupacional Germanes Hospitalà-
ries) 
20 h · Termes romanes · Espectacle de dansa per 
l’Escola EnFace 
Diumenge, 1 d’octubre 
9 h · Basses de Caldes · Caminada verda
9 h · Plaça dels Donants · Ral·li fotogràfic, concurs 
de fotografia digital
10:30 h · Pl. de l’Església · Ball de l’Hereu Riera
11 h · Pl. de l’Església · Xocolatada popular
11 a 14 h · Jardins Termes  romanes · Taller de l’arqueòleg
11:30 h · Pl. dels Donants · Master class de Swing 
12 h · Plaça de l’ermita de Sant Grau · Sardaxou amb  
la Cobla Contemporània
12:30 h a 14 h · Termes romanes · Fes-te una foto 
amb un manaia
12 a 13 h · Castell de Caldes · Jornada de portes obertes
13 h · Pl. de l’Església · Ball Hereu Riera
13:30 h · Jardins de les Termes romanes · Taller tast 
cuina romana
16:30 · Jardins de les Termes romanes · Actuació dels 
Castellers de les Gavarres
17:30 h · Pl. dels Donants · Espectacle contes de la 
Mediterrània
17:30 h · Pl. dels Donants · Tast de gintònics
18 h · Pl. dels Donants · Concurs de ratafia, coques 
de ratafia i tast de productes (presentat pels Guies  
Ufissials)
19 h · Pl. dels Donants · Cuina termal: concurs de 
calamars a la romana (amb els Guies Ufissials) 

Al llarg de tot el dia també hi ha mercat d’artesania 
i alimentació, fira d’entitats, espai de balneoteràpia 
i benestar, tallers romans, ludoteca de l’aigua, bom-
bolles de sabó i Diverdutxa; inflables i Jocs Gegants, 
la ràdio en directe: Caldes FM, visites guiades al 
balneari Vichy Catalan i al Doll de Sant Narcís, i 
portes obertes al Balneari Prats
Més informació en programes a part

Dimarts, 3 d’octubre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva 

Dijous, 5 d’octubre
Entitats. Casa Rosa
9:30 a 10:30 h · davant Casa Rosa
Grup de passeig
Entitats. Xarxa de dones 
18 h · Casino municipal
Trobada de dones. Núria Cortés ens acompanyarà i 
celebrarem la tardor sintonitzant amb els missatges 
que ens porta aquesta estació. Entrada gratuïta.

Diumenge, 8 d’octubre
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament 
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Club excursionista 
El camí dels enginyers. Es fa una visita als paratges on 
la bruixa Malavella hi passava l’estiu (fins i tot es va 
trobar la Malavella en una ocasió!) Més info a www.
clubexcurssionistacaldesmalavella.cat 

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

No t’ho perdis!

XXIV Vila gegantera de comarques 
gironines i I Vileta gegantera

Dissabte, 7 d’octubre
9:00 h · Esmorzar llaminer al carrer de Sant Grau
9:oo a 10:45 h · Obertura de la Casa dels Gegants 
amb exhibició de gegants robòtics
10 h · Plantada de gegantonets a la plaça de l’Ajun-
tament nou
11:15 h · Cercavila de gegantonets pels carrers del 
poble (cercavila curta) amb sortida i arribada a la 
Plaça de l’Ajuntament Nou
12:30 h · Sardanes geganteres amb la Cobla Pala-
folls i vermut a la Pl. De Sant Grau
16:30 h · Plantada de capgrossos i gegantins a la Pl. 
De l’Ajuntament Nou
17:15 h · Cercavila de tots els capgrossos i gegan-
tins assistents pels carrers del poble i fins a la Pl. 
De l’Ajuntament Nou
18:30 h · Mostra del ball de l’Hereu Riera a les colles
19 h ·  Mostra del ball de capgrossos i gegantins
21 h · Encesa del monument de Vila Gegantera
21:30 h · Sopar de germanor per a les colles 
assistents
23:15 h · Gresca i xerinola a càrrec de DJ ELOY 
Diumenge, 8 d’octubre
9 h · Rebuda de les colles i plantada de gegants al 
Passeig de Ronda 
9 a 10:45 h · Demostració de gegants robòtics a 
càrrec dels Caldes Bot a la Plaça de la selva
9:30 h · Esmorzar geganter a la Plaça de la Selva
11 h · Cercaviles de gegants pels carrers del poble 
amb final al Parc de la Sardana
12:30 h · Actes protocol·laris
13:30 h · Dansa de Vila gegantera de les colles 
participants, entrega de records i ball de comiat.
14:30 H · Dinar de germanor al Pavelló Polivalent i 
tot seguit concert de gralla i timbal a càrrec de “Els 
quatrevents” 
Més informació en programa a part

Dimarts, 10 d’octubre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva 

Dijous, 12 d’octubre
Entitats. Casa Rosa
9:30 a 10:30 h · davant Casa Rosa · Grup de passeig
17:·30 h · Casa Rosa · Ball amb Àlex Peris
Visites. Caldes termal i modernista
18 – 19:30 h · Cal inscripció prèvia a www.atri.cat 

Dissabte, 14 d’octubre
Cultura. Mostra de teatre amateur Memo-
rial Emili Bota
21 h · Teatre cinema municipal 
“El sopar dels idiotes” a càrrec de Traspunt Teatre de 
Caldes de Malavella
Prèviament, a les 20 h es farà la presentació – inaugu-
ració de la mostra de teatre a càrrec de les diferents 
companyies de teatre i amb el guiatge de Mateu Ciura-
na. Quan acabi l’obra hi ha brindis de cava per tothom.
L’activitat de la xarxa de dones programada pel 14 
d’octubre ha passat al 23 de setembre

Diumenge, 15 d’octubre
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament 
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Casa Rosa
17:·30 h · Casa Rosa
Ball amb Grup Ciclón 
Entitats. Coral Cantaires de Caldes
18 h · Església 
XXVII Trobada de Cant Coral de Caldes de Malavella.



Notícies breus de Caldes de Malavella Els partits opinen

Com cada any les festes han estat un èxit en la seva organització, i per això felicitem a la Regidora i 
als col·laboradors que han estat capaços de superar la festa de l’any passat.
Canviant de tema, s’han d’iniciar les obres de la carretera de Llagostera, no esperem a l’últim mo-
ment de la legislatura per obtenir un rèdit polític. Aquesta tardor haurien de començar les obres que 

han estat consensuades per tots els partits i desitjades per la nostra població. 
Tenim un punt calent que només es parla quan tenim un accident amb víctimes i és la rotonda d’accés a la ur-
banització del Llac del Cigne. Reiteradament se’ns ha dit que estava prevista la seva construcció. És necessària 
que per part del Govern del nostre poble es doni una volta de torca al Conseller de l’àrea corresponent, tornant a 
remarcat la necessitat per la perillositat existent.
Per acabar, el nostre més sentit condol a les famílies de les víctimes del covard atac terrorista perpetrat a Barce-
lona i Cambrils. Desitgem que les víctimes que a dia d’avui estan hospitalitzades es recuperin ràpidament tant 
física com mentalment. 
Convidem a que els partits polítics no facin proselitisme amb els difunts com va passar en la manifestació de 
Barcelona, que era per manifestar el rebuig al terrorisme i alguns pocs mils no ho van entendre així.

S’apropen unes setmanes que seran molt intenses per tots. De ben segur que aquests propers 
dies escoltarem i llegirem moltes coses als mitjans de comunicació. Voldran fer-nos dubtar o 
que tinguem por. Però no hem de caure en el parany. 

Tenim una primera data important al calendari, el dia 11 de setembre, i estem convençuts que tornarem a viure 
una altra diada històrica. De nou els catalans sortirem al carrer i cridarem ben fort perquè ens sentin arreu: in-
dependència!  No hi ha d’haver límit per poder ser, existir i decidir com a poble, i per poder-ho fer en llibertat. 
El que demanem és legítim. 
I el dia 1 d’octubre tindrem els col·legis electorals oberts, com sempre. I tindrem urnes. I podrem anar a votar, 
com hem fet sempre.  Nosaltres votarem que sí, sense por. Perquè volem decidir per poder ser. Perquè volem 
construir un nou país per tothom, una República Catalana socialment més justa, una república diversa, plural i 
acollidora. I això ho farem des dels pobles, el món local tindrà un paper fonamental en aquest procés. 
Tots hem de ser conscients del moment que estem vivint, un moment que serà clau per la història del nostre país. 
Per això demanen la implicació de tothom, cadascú des del seu àmbit i amb les seves possibilitats. Perquè tots 
nosaltres formem part d’aquest moment i d’aquesta història. 
I perquè el dia 2 d’octubre, l’endemà del referèndum, ens puguem llevar amb un somriure sabent que ho hem fet 
bé

Ja arribem a una altra diada de Sant Maurici i continuem, més o menys, com fa un any. Amb molts 
dubtes i preguntes sense resposta sobre la compra de la casa per part de l’alcalde, mentre l’Ajuntament 
tancava l’adquisició de la part pública del paratge.
Tot i que es va fer públic a finals de 2016, sabem que el sr. Balliu va adquirir la part privada de Sant 

Maurici abans d’acabar el 2015, poc després que l’Ajuntament comprés la pública. Es fa molt difícil pensar que les 
dues adquisicions es van negociar per separat, i més encara quan no se sap el preu de la compra privada. Donades 
les circumstàncies, caldria aclarir la quantitat pagada per saber si hi ha hagut tracte de favor o no.
En una trobada pública ara fa un any, l’Ajuntament va proposar crear una entitat per a la defensa, la conservació 
i el desenvolupament de Sant Maurici. D’allà en van sortir propostes interessants i es va fixar un calendari, però 
no s’ha fet res més i sembla que l’equip de govern ha decidit no tirar endavant. Per què? 
En el darrer Ple es va aprovar l’avanç del Pla Especial que regularà l’indret, amb un retard de 6 mesos respecte 
al calendari aprovat; poc en comparació amb els anys que fa que el demanem. Ja està molt avançat i no dóna 
marge a grans canvis, però animem tothom a participar-hi, a mirar-se’l i fer-hi aportacions. Des de la PIC hi hem 
contribuït i ja hem demanat que es regulin millor la participació i les modificacions de la part privada comprada 
per l’alcalde (és a dir, que es clarifiqui el repartiment de costos i els límits de les ampliacions de la construcció) 
en el desenvolupament futur del Pla. Aquests fets a banda, us desitgem que gaudiu de l’aplec. Bon Sant Maurici!

Referèndum per la independència de Catalunya diumenge 1 octubre. Creiem que la democrà-
cia es fa votant, així és com s’han de resoldre els conflictes polítics. Per això s’ha convocat aquest 
referèndum i per això des del Partit Demòcrata (PDeCAT) us animem a participar-hi amb total 

tranquil·litat, sense cap por, amb totes les garanties democràtiques i amb tota la seguretat. El PDeCAT ha fet i farà 
campanya del SÍ però també fem campanya perquè tothom pugui votar el que vulgui. La llibertat de votar sí, de 
votar no o de votar en blanc, però així, votant, és com els ciutadans hem de donar la nostra opinió.
El dia 1 d’octubre, a més, coincideix amb la Fira de l’Aigua. Us animem a sortir, passejar per la fira i participar-hi 
amb la família i amics. Un altre dia per gaudir de Caldes de Malavella amb els nostres!
Ens acostem una any més al nostre estimat Aplec de Sant Maurici. Missa, sardanes, ball de l’Hereu Riera i 
aquell ambient que fa poble. Un aplec que s’endinsa en la història de Caldes i ens té arrelats permanentment a 
les nostres tradicions. Aquest any veureu com des de l’Ajuntament s’ha fet un rentat de cara a una part del castell 
amb l’excavació arqueològica i amb tasques de consolidació gràcies a la subvenció de Pla de Monuments. I en 
breu començaran les obres de rehabilitació de la coberta de l’ermita, una obra que, sumada a les actuacions que 
ja s’havien fet fins ara, asseguren la conservació del santuari per molts anys. 

Estat de l’aigua
Analítiques d’agost

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

No apta per al consum de 
boca: Al Tourist Club, a causa 
de la concentració de nitrats 
per sobre del límit permès.

El conseller Jordi Turull 
visita Caldes de Malavella

Unes 150 persones van assistir a 
l’acte que es va fer a la sala Annexa 
de la Casa Rosa

El passat dimecres 23 d’agost el conseller de pre-
sidència va visitar el nostre municipi per parlar 
de democràcia i dels detalls del referèndum de 
l’1 d’Octubre. La xerrada rebia el nom de “Ga-
ranties per la democràcia” i la van organitzar 
ANC i Òmnium Cultural. Turull va fer una 
crida a la participació de tots els ciutadans si-
gui quin sigui el seu vot. En el torn de preguntes 
també es va parlar del paper dels joves en el que 
seria una hipotètica Catalunya Independent. 
Prèviament el conseller va visitar l’Ajuntament 
amb l’alcalde i part de l’equip de govern.

Ja tenim aquí la Fira de 
l’Aigua i el Benestar!

El diumenge 1 d’octubre celebrarem la 13a edi-
ció de la Fira de l’Aigua i del Benestar, “El ter-
malisme a Caldes: des de l’època romana fins a 
l’actualitat”. El dia abans, dissabte 30 de setem-
bre, els més petits podran gaudir de l’especta-
cle infantil programat a les 18 h al teatre mu-
nicipal; a les 20h es farà l’espectacle de dansa 
a les Termes Romanes. En aquesta edició s’ha 
centrat la Fira al voltant de les Termes Roma-
nes i les fonts termals. Per aquesta diada hi ha 
programades activitats per a tots els públics: un 
espai de balneoteràpia, concursos d’elaboració 
de ratafia i de menjadors de calamars a la ro-
mana, fira d’artesania, espai lúdic per als més 
petits amb tallers romans i bombolles de sabó 
gegants, sardanes, el ball de l’Hereu Riera i una 
zona de promoció de les entitats locals. Se’n re-
partiran programes a part.
Aquesta edició de la Fira, però quedarà mar-
cada pel referèndum convocat pel mateix dia. 
El dia 1 d’octubre no oblideu anar a votar i de 
gaudir de la Fira, serà un gran dia! 

Comença un nou curs al 
SEMC 

La Mercè Records SL és l’empresa 
que oferirà el servei el proper curs.

El 12 de setembre va començar el curs al 
SEMC. Enguany, però qui gestiona l’escola és 
La Mercè Records SL. Una de les novetats que 
introdueix aquesta empresa en el servei d’estu-
dis musicals és la metodologia dalcroze. És una 
metodologia suïssa que consisteix en treballar 
la música a través del moviment. Al llarg del 
curs es volen potenciar activitats com concerts, 
audicions o concursos per motivar als alum-
nes a estudiar el seu instrument. La intenció és 
seguir amb part del professorat que ja hi ha-
via el curs passat tot i que també s’incorporen 
nous professors amb una amplia experiència 
en el sector. Un dels objectius a llarg termini 
de l’empresa és fer que l’escola sigui reconegu-
da pel Dept. d’Ensenyament de la Generalitat, 
això implicaria que els alumnes d’institut pu-
guin fer el reconeixement de crèdits variables, 
entre d’altres. 

Arriba la Festa Major de 
Franciac

Després de l’Onze de setembre, arriba com 
cada any el torn de la Festa Major de Franciac. 
La comissió de festes i els veïns han preparat un 
any més, amb el suport de l’Ajuntament,  tres 
dies de disbauxa perquè tots ens ho puguem 
passar d’allò més bé! El programa inclou 
teatre, ball, espectacle infantil, missa, sardanes, 
l’exposició... enguany amb una novetat el 
divendres: remember de cançons dels anys 70 
i 80. Per no deixar passar cap acte, repassa la 
programació en l’agenda d’aquest mateix Bim i 
als programes a part! Us animem a participar-
hi sigueu veïns de Franciac o no. Us desitgem 
una bona Festa Major!

Caldes de Malavella es 
converteix en la capital 
dels gegants

Enguany Caldes fa d’amfitrió en la 24ena 
Vila Gegantera de Comarques Gironines. 
Es celebra el 7 i 8 d’octubre (programació en 
l’agenda d’aquest Bim i en programes a part). 
Aquesta és la trobada gegantera més important 
de la província. Per tal que els petits de casa 
tinguin la seva pròpia festa s’ha preparat la 1a 
Vileta Gegantera de les comarques gironines. 
Per assegurar que tots els nens i nenes tenen 
el seu propi gegantó es van estar fent tallers la 
del 24 al 28 de juliol. Més de 60 nens i nenes es 
van apuntar als tallers i ja van poder estrenar 
les creacions per la Festa Major. Caldes de 
Malavella ja havia estat l’amfitrió de la Vila 
Gegantera de Comarques Gironines al 2004.

El 22 de setembre 
celebra Sant Maurici!

Arriba un any més una de les dates més 
especials per Caldes de Malavella. El 22 de 
setembre, com marca la tradició es celebra 
l’aplec de Sant Maurici. L’agrupació de 
sardanistes ha treballat de valent per preparar 
la programació d’enguany. Com sempre no hi 
faltarà la missa, les sardanes, el ball de l’Hereu 
Riera i l’arrossada popular. Us animem a gaudir 
dels actes programats, i també us animem a tots 
a fer família i fer poble tot pujant a l’ermita de 
Sant Maurici i el Castell de la Malavella. A més, 
enguany es podrà veure el resultat d’una nova 
campanya arqueològica al Castell, que està 
deixant al descobert noves restes històriques.

Torna el Servei de 
Creació d’Empreses 

Passat l’estiu torna el servei de creació 
d’empreses. Aquest és un servei que va sorgir a 
partir de la crisi per ajudar, als joves sobretot, 
a tenir una feina mitjançant l’autoocupació. 
Des de la seva creació (ara fa dos anys) s’han 
atès, a tota la comarca, unes 600 consultes i 
s’han creat 250 empreses A Caldes s’han fet 
diferents tallers i xerrades de formació al llarg 
de l’any. De cares al mes d’octubre – novembre 
s’ha previst el darrer de l’any que tractarà 
sobre el màrqueting low cost. S’ofereix aquest 
assessorament cada dimarts quinzenalment 
a l’Ajuntament demanant cita prèvia al 
972 48 01 03 o bé a promocioeconomica@
caldesdemalavella.cat.  

Èxit en la 16a edició de les 
visites teatralitzades

Enguany els guies Ufissials han decidit 
emprendre un projecte televisiu per mostrar 
Caldes de Malavella. Es tracta de la Ufissial TV. 
Es el fil conductor de les visites que mostren els 
punts més turístics i importants de la vila. Ja 
en la primera sessió es van vendre gairebé totes 
les entrades. La visita, amenitzada amb música 
i efectes sonors, està conduïda per tres actors 
que es posen en la pell de tres personatges 
caldencs: en Fonsu, la Remei i la Swellen. Si 
encara no heu anat a les visites teatralitzades 
d’enguany t’animem a que ho facis i gaudeixis 
en família de l’espectacle! La darrera actuació 
és el 23 de setembre, pots comprar la teva 
entrada a l’Oficina de Turisme. 

Mostra de teatre amateur i 
aula de teatre
A la tardor arriba la Mostra de Teatre amateur 
Emili Bota, un festival que vol servir d’altaveu 
per diverses formacions teatrals amateurs de 
casa nostra. Les obres programades al teatre 
són: el dissabte 14 d’octubre, “El sopar dels 
idiotes” (Traspunt Teatre de Caldes); el dissabte 
21, “Tots eren fills meus” (Gespa Teatre de 
Palamós), obra que també estava present en la 
programació del Fitag17; el dissabte 28, “Torna-
la a tocar Sam” (La Guspira Teatre de Cassà de 
la Selva); el divendres, 3 de novembre, “Low 
Cost” (Les noies de l’Esplai de Caldes); i dissabte 
11 “Toc Toc” (Carisma Teatre de Caldes). La 
Mostra, organitzada per l’Ajuntament, Carisma 
Teatre i Traspunt Teatre rep el suport de la Casa 
de Cultura, de la Diputació de Girona i de la 
Federació Teatral Amateur Gironina. Per altra 
part, també a la tardor comença l’Aula de Teatre, 
organitzada per l’Ajuntament, amb un grup 
adreçat a nens de 6 a 12 anys (amb David Estany 
com a professor) i un altre a joves a partir de 
12 anys (dirigit per en Marc Ciurana). El preu 
és de 15€ al mes i us hi podeu inscriure anant a 
l’Oficina de Turisme.

Bon balanç de 
l’experiència de la 
Brigada Jove

Aquest estiu s’ha celebrat la 10a edició de la 
Brigada Jove, un projecte d’Inserció Laboral 
de la Àrea de Joventut de l’Ajuntament que es 
realitza també en diferents municipis de la Selva 
i el Gironès. El seu objectiu es posar els joves en 
contacte amb el món laboral i, alhora, orientar-
los en quant a estudis o en l’àmbit laboral a 
través de la formació en orientació laboral. La 
Brigada Jove ha tingut una durada de dos mesos, 
juliol i agost, i ha comptat amb el guiatge d’un 
monitor, l’Eugeni. Cada mes hi han participat 
joves diferents i en tot l’estiu han estat 9 els joves 
que han estat treballant per primera vegada amb 
aquest programa. Parlant amb el monitor, ens ha 
dit que cada grup és diferent però que cada jove 
és molt valuós per fer la tasca d’equip. En David 
Rojas, per la seva part, es mostrava content 
d’haver estat escollit enguany després d’haver 
s’hi presentat en passades edicions. En el proper 
número de l’Aquae podreu llegir l’entrevista a 
l’Eugeni i a en David on ens detallen com ha 
estat l’experiència.

La festa del Barri de Sant 
Grau fa 45 anys!

Aquest any la Festa del Barri de Sant Grau 
està d’aniversari. Ja són 45 anys d’aquesta festa 
tradicional que enguany destaca per actes com 
les sardanes a càrrec de la Cobla Foment del 
Montgrí, o el ball a càrrec de Pep i MªJosé. Els 
actes tradicionals i religiosos es celebraran el 
dimarts 3 i el dimecres 4 d’octubre, dies de Sant 
Grau i de la Mare de Déu del Remei: Hi haurà 
resos del rosari, misses i audició de sardanes. 
Aquests últims actes estan organitzats per 
l’Associació de Veïns del Barri de Sant Grau 
amb el suport del Consell Parroquial i 
l’Ajuntament de Caldes.
A més, la Societat Gastronòmica de Caldes 
de Malavella farà una prèvia, en aquest cas el 
divendres 29 de setembre, amb un passeig per 
diversos carrers del barri de Sant Grau amb el 
carro de vi novell per tal de beneir-lo. Tot seguit 
arribarà un sopar de botifarra que acabarà amb 
música. Podeu veure’n tots els detalls a l’agenda 
d’aquest BIM. Desitgem que us ho passeu bé i 
que sigui una festa ben lluïda!

Escola Esportiva i 
Servei d’Activitat Física 
municipals

A partir del 18 de setembre ja us podeu apuntar 
a l’ampli ventall d’activitats que l’Ajuntament 
oferta a través del SAFM (Servei d’Activitat 
Física Municipal). Estem parlant de circuit gym 
suau, pilates, tonificació, TBC, estiraments, 
GAC, fitball, el club de passeig i les activitats 
dirigides a la gent gran. Per a més informació i 
inscripcions us podeu adreçar a les oficines de 
l’Ajuntament. El 2 d’octubre engeguem motors! 
Per altra banda, ja ha arrancat la 23a temporada 
de l’EEM (Escola Esportiva Municipal), una 
altra oferta esportiva en aquest cas adreçada als 
més menuts. Aquest curs, no et quedis sense 
fer esport!


