
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. 
Dissabtes, de 9 a 2/4 de 2.
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.
URGÈNCIES CAP Cassà: Tel. 972 46 38 82 
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. 
Fins el 2 de setembre:
De 15:30 a 20:30. 
Matins i dissabtes, tancat.
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. 
C. de la Pau s/n.
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 5 a 8.
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:

Per recordar

Del 16 de juliol al 15 d’agost

Diumenge, 17 de juliol
Mercats. Fira-mercat
10 -14h · Plaça de l’antic Ajuntament.

Visites. Visita turística guiada
A les 11 del matí · Oficina de Turisme · 3 €. 
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. 

Entitats. Excursió
Serra de Bufadors (Osona)
Organitzada pel Club Excursionista.

Dilluns, 18 de juliol
Taller de berenar d’estiu
17h · Espai Jove “Ca la Romana”.

Dimarts, 19 de juliol
Mercats. Mercat Municipal
De 8 a 1 del matí, a la plaça de la Selva.

Divendres, 22 de juliol
Entitats. Xerrada.
“2017: República Catalana”.
Xerrada - debat amb Vicenç Partal.
21h · Jardí d’en Pere Vidal.
Organitzada per l’ANC, l’AMI, Òmnium La 
Selva i Ajuntament de Caldes de Malavella.

Diumenge, 24 de juliol
Mercats. Fira-mercat
10 -14h · Plaça de l’antic Ajuntament.

Visites. Visita turística guiada
11h · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.

Dilluns, 25 de juliol
Ple Municipal
20h · Sala annexa de la Casa Rosa.

Dimarts, 26 de juliol
Mercats. Mercat Municipal
De 8 a 1 del matí, a la plaça de la Selva.

Dijous, 28 de juliol
Glopets d’estiu. Club de lectura 
juvenil
16:30h · Biblioteca
“Orgullo y prejuicio y zombis”, de Seth 
Grahame-Smith.

Glopets d’estiu. Espectacle infantil
20:00h · Biblioteca.
“Ximpàtic i els seus amics” (contes amb ka-
mishibai).

Divendres, 29 de juliol
Glopets d’estiu. Concert.
22h · Jardí d’en Pere Vidal · Gratuït.
Carla.

Dissabte, 30 de juliol
Entitats. Sortida Gegantera.
A la tarda ·  Sant Julià de Lòria (Andorra).
Amb la participació de la Colla Gegantera.

Trobada d’Urban Sketchers
10h - 13h · Jardí d’en Pere Vidal.

“Dibuixem Caldes de Malavella”.
Organitzada per la Biblioteca de Caldes i 
Urban Sketchers Girona.

Diumenge, 31 de juliol
Mercats. Fira-mercat
10 -14h · Plaça de l’antic Ajuntament.

Visites. Visita turística guiada
11h · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.

Dimarts, 2 d’agost
Mercats. Mercat Municipal
De 8 a 1 del matí, a la plaça de la Selva.

Dissabte i diumenge 6 i 7 d’agost
Entitats. Excursió.
Bessiberri Nord (Vall de Boí, 3.015m)
Organitzada pel Club Excursionista.

Diumenge, 7 d’agost
Mercats. Fira-mercat
10 -14h · Plaça de l’antic Ajuntament.

Visites. Visita turística guiada
11h · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.

Dimarts, 9 d’agost
Mercats. Mercat Municipal
De 8 a 1 del matí, a la plaça de la Selva.

Dijous, 11 d’agost
Cinema - bany a la fresca.
22h · Piscina Municipal · Gratuït.
“Atrapa la bandera”. La Piscina estarà disponi-
ble per a banyar-s’hi.

Dissabte, 13 d’agost
Visites. Visita teatralitzada.
22h · Oficina de Turisme · 10 € (5 € per a joves de 
6-12 anys). Espectacte “Xafardagem per Caldes”.

Entitats. Sortida gegantera.
A la tarda · Maçanet de la Selva.
Amb la participació de la Colla Gegantera.

Entitats. Teatre.
22:00h · Teatre-Cinema Municipal
“Els colomins”, del grup de Traspunt Teatre.

Diumenge, 14 d’agost
Mercats. Fira-mercat
10 -14h · Plaça de l’antic Ajuntament.

Visites. Visita turística guiada
11h · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.

Glopets d’Estiu. Concert.
22h · Jardí de les Termes Romanes · 5 €.
“Van de Nit” (rock i blues).

Divendres, 15 d’agost 
Entitats. Sortida gegantera.
A la tarda ·  Roses.
Amb la participació de la Colla Gegantera.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
Juny-juliol: IBI Urbana - IBI Rústica - IAE i 
Clavegueram (2n trim. 2016).
Juliol-agost: Quota de conservació de Mala-
vella Park (2n Sem. 2016).

PATI OBERT
Els divendres, dissabte i diumenges a la tarda 
(de 5 a 8), l’Espai Jove “Ca la Romana” obre 
el pati de l’Escola Sant Esteve per fer-hi acti-
vitats dirigides o joc lliure! Obert a tothom.

PISCINA MUNICIPAL
De l’11 de juny al 4 de setembre.
Dies laborables: 11-20:00h 
Festius i caps de setmana: 10:30-20:00h

VACANCES SOLC:
Del 3 al 31 d’agost ambdós inclosos, el SOLC 
restarà tancat per vacances. Per qüestions ur-
gents podeu posar-vos en contacte amb el ser-
vei a través de solc@caldesdemalavella.cat, o 
bé als telèfons 972 48 02 66 (Espai Jove) o 972 
48 01 03 (Oficina de Turisme).

ELABORA’T 2016 - 2n SEMESTRE
Inscripcions: 12, 13 i 14 de setembre a l’Espai 
Jove “Ca la Romana”.
Anglès bàsic I (50h), Anglès bàsic II (50h), 
Introducció al màrqueting (20h),  Auxiliar 
de magatzem (20h) i Manipulador d’aliments 
(4h).
Més informació en el proper BIM i en progra-
mes a part.

EXPOSICIÓ
“La biomassa forestal i agrícola a Catalunya”.
Què és? De quin tipus n’hi ha per a l’aprofi-
tament energètic? Com han evolucionat les 
instal·lacions de biomassa a Catalunya?
Del 13 al 15 de juliol · 8-20h · vestíbul del Pa-
velló Municipal. 
L’organitza l’Ajuntament de Caldes, el CILMA 
i l’ICAEN.

VISITES TEATRALITZADES: 
15 ANYS
En la celebració del 15è aniversari, l’espectacle 
“Xafardagem per Caldes” visitarà fonts, balne-
aris i l’embotelladora del Vichy Catalan. Serà 
els dies 13, 20 i 27 d’agost i 3,10,17 i 24 de se-
tembre. Les sortides es faran des de l’Oficina 
de Turisme a les 10 de la nit. El preu és de 10 € 
(5 € per als joves de 6-12 anys). 

VISITES I EXPERIÈNCIES 
CULTURALS
1r dissabte de mes: Descobreix 
Caldes i viu el termalisme
Opció A: Experiència cultural
Opció B: Visita cultural
Hora: 11:30h

3r dissabte de mes (*): Gaudeix de la 
Caldes termal
Opció A: Experiència cultural
Opció B: Visita cultural
Hora: 18h
(*) excepte a l’agost i el setembre, quan es farà 
el 3r divendres).

Tots els dijous de juliol i agost: 
Caldes termal i modernista
Hora: 19h

Places limitades. Cal reserva prèvia. + info: 
www.atri.cat / info@atri.cat / 603 643 525

AJUTS SOCIALS
La Generalitat de Catalunya ha aprovat les 
bases per concedir ajuts i subvencions en dos 
àmbits:
- Bases per a la concessió dels ajuts del Pro-
grama d’atenció social a les persones amb 
discapacitat per a l’any 2016 (el termini de 
sol·licitud és el 17 d’agost). 
- Bases per a la convocatòria de subvencions 
per a obres d’arranjament en l’interior dels ha-
bitatges per a persones grans per a l’any 2016 
(el termini de sol·licitud és el 29 de juliol). 
Per a més informació, podeu adreçar-vos als 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella (C. Vall·llobera, s/n. De dilluns a 
divendres, de 9 a 2 - 972 47 04 04  serveissoci-
als@caldesdemalavella.cat). 

BiM
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Butlletí d’Informació Municipal

L’agenda L’agenda de la Festa
Més informació en el programa de la 
Festa Major que rebreu a casa vostra.

DIVENDRES, 29 DE JULIOL
- 19:00h: XIV Obert de tennis de Festa Major 
(fase classificatòria). A les pistes de tennis.

DISSABTE 30 DE JULIOL
- 8:00h: Inici del 15è Concurs de pintura ràpi-
da. Inscripcions a la terrassa del Casino.
- 8:30h i durant tot el dia: XIV Obert de tennis 
(fase classificatòria). A les pistes de tennis.
- 9:00h: Esmorzar de caçadors a la zona firal 
(només socis). 
- 10:00h - 13:00h: Trobada d’Urban Sketcher 
Girona. Al Jardí de la Biblioteca.
- 16:00h: XVII Campionat de botifarra. A 
l’Annex de la Casa Rosa. 
- 19:00h: Lliurament de premis del 15è Concurs 
de pintura ràpida. A la terrassa del Casino.

DIUMENGE 31 DE JULIOL
- 8:30 h: XXIV Marxa popular a Sant Maurici. 
Convocatòria, mitja hora abans, a la rotonda del 
c. 11 de Setembre. 
- 8:30h: i durant tot el dia: Eliminatòries de vuitens, 
quarts, semifinal i final del XIV Obert de tennis.

DIJOUS 4 D’AGOST
- 21:30h: Gran sopar popular de Festa Major. 
Ala Plaça de la Selva.
- Tot seguit: presentació dels participants a 
l’Elecció de l’Hereu i de la Pubilla 2016 i con-
cert amb Grup Star’s. 

DIVENDRES 5 D’AGOST
- 18:30h: 1a Baixada amb longboard (taules 
d’skate llargues) i festa final a l’Skateark. Inici, a 
la travessera Taronja amb c. Lleida. 
- 21:00h: Repicament de campanes, a la pl. de l’Església
- Tot seguit: cercavila amb els gegants i capgrossos.
- Tot seguit: Pregó des de la balconada de 
l’Ajuntament.
- Tot seguit: retorn amb la cercavila fins a la 
plaça de l’Església i Megatraca. 
- 23:30h: Cantada d’havaneres amb Els Pesca-
dors de l’Escala. Al parc de la Font de la Vaca.
- 24:00h - 3:00 h: Punt Som.Nit al recinte de 
l’envelat. 
- 24:00h: 1a nit de gresca a l’envelat amb Ani-
mal, Dr. Prats i Albercocks.
- Matinades. Primer a l’envelat i després, un cop 
acabat el concert, pels carrers de Caldes. Amb 
Xaranga Damm-er.

DISSABTE 6 D’AGOST 
- 10:00h: Tallers infantils, a la terrassa del 
Casino Municipal.
- 12:00h: 7è. Bati-aigua i escuma, a la plaça de 
La Selva.
- 16:00h: Campionat obert d’escacs – Festa 
Major 2016, a la terrassa del Casino Municipal.
- 18:00h: Cercavila de la Colla Gegantera i 
els Grallers Escaldats. Inici a la plaça del nou 
Ajuntament.
- 19:00h: VII Pentatló mundial de Caldes de 
Malavella. Al Recinte firal.
- 19:00h: Partit de futbol de Festa Major: UE 

Caldes - UD Cassà. A l’Estadi Vall-llobera.
- 19:00 - 23:00h: Sopar informal. A l’envelat a 
càrrec dels Joves Intrèpids.
- 19:30h: Audició de sardanes amb la Cobla 
Ciutat de Girona. A la plaça de l’Ajuntament.
- 23:00h: Correfoc de la mà de la Colla els Dia-
bles de Breda “U9-7KOU”. Tot seguit, Especta-
cle pirotècnic a la Pl. Amical de Mauthausen.
- 24:00h: Ball de nostàlgia amb Rimel Group, a 
la plaça de l’Ajuntament. 
- 24:30h: Gran concert amb Pepet i Marieta, Sra 
Tomassa i Raggatunning. 
A l’envelat.
- Tot seguit: Ressopó per a tothom a l’envelat. 
Amb el tradicional Pinxo! 

DIUMENGE 7 D’AGOST
- 10:00h: Trobada de puntaires, a la rambla Recolons. 
- 12:00h: Espectacle infantil “Festa a la plaça”, a 
càrrec de Fefe i Cia. A l’envelat.
- 17:00h: VIII Xampugol, al Recinte firal.
- 19:00 - 23:00h: Sopar informal, a l’envelat.
- 19:30h: Audició de sardanes amb la Cobla 
Flama e Farners. A la plaça de l’Església.  
- 22:00h: Concert de Festa Major de les tres 
seccions de la Coral Cantaires (infantil, juvenil 
i grans). A la plaça Sant Esteve.- 24:00h: Ball de 
gala amb La Loca histeria i Animal DJ’s. 
- A la mitja part, Elecció de l’Hereu i la Pubilla 2016. 

DILLUNS 8 D’AGOST
- 10:30h: Festa Aquàtica i inflables. 
- 17:30h: Jocs tradicionals per a la mainada 
amb Fefe i Cia. Al parc de la Font de la Vaca.
- 17:30 h: Concert de l’Orquestra Maravella. A 
l’envelat. 
- 19:00 h: Animadíssim ball amb l’Orquestra 
Maravella. A l’envelat.
- 20:00 - 23:00h: Sopar informal. Botifarrada 
popular (entrepà de botifarra+beguda= 4 €). A 
l’envelat. 
- A continuació, actuació de DJ Ro-K. A l’envelat.

DIMARTS 9 D’AGOST
- 12:00 h: Ball-vermut amb Jordi Bofill. A l’envelat.
- 17:30h: Concert espectacle “La prima cobla”, 
amb La Principal de la Bisbal, Indira Ferrrer-
Morató i Antoni Mas. A l’envelat. 
- 19:00h: Animadíssim ball amb Grup Nou 
trànsit. A l’envelat.
- 22:00 h: Nit de teatre: “Els colomins”, del grup 
de Traspunt Teatre. Al Teatre-cinema municipal. 

EXPOSICIONS
Del 26 de juliol al 9 d’agost, Exposició dels par-
ticipants al 15è Concurs de Pintura Ràpida, al 
Casino Municipal. Totes les tardes de 18h a 21h i 
els dies 6, 7 i 8 d’agost, també al matí, de 12h a 14h.

MISSES
Dissabte, 6 d’agost, a 18:30h, Missa anticipada, 
de la vigília de la festa.
Diumenge, 7 d’agost, a les 12:00h, Ofici de Festa 
Major, amb motiu de la festa del protomàrtir 
Sant Esteve, patró de la Parròquia de Caldes.
Dimarts, 9 d’agost, a les 11:00h, Missa de final 
de festa en sufragi de tots els difunts de la vila 
des de la Festa Major anterior fins ara.



Notícies breus de Caldes de Malavella Els partits opinen

Des del PSC diem un “fins sempre” a la regidora d’ERC Isabel Lozano per la seva aportació 
política en la millora del nostre poble i els seus veïns. Donem també la benvinguda a Daniel 
Sancho com a regidor independent escindit de la PIC en la seva presa de possessió en l’últim 
ple de 30 de maig.

El regidor del PSC va sol·licitar a l’equip de govern del nostre Ajuntament que s’iniciïn les negociacions amb 
el Conseller de l’Àrea corresponent de la Generalitat per a l’elaboració del projecte de construcció d’una 
rotonda a l’entrada de la urbanització del Llac del Cigne, per l’entrada del costat del poble, al final del butà, 
davant del carrer Ponent, per conduir el trànsit rodat cap al carrer Llevant. El motiu d’aquesta petició és la 
successió al llarg del temps d’accidents de trànsit, l’últim dels quals es va produir el 5 de maig i que va ser 
de summa gravetat ja que el vehicle que estava aturat va ser envestit  per darrera per un altre. A causa de la 
col·lisió hi va haver tres ferits, dues dones i un menor. Una de les dones estava embarassada en el seu quart 
mes de gestació i va perdre el fill a causa de l’impacte patit.
Ja s’han celebrat les segones eleccions legislatives amb el resultat de més del mateix. És necessari que es 
formi govern ja que en política municipal són urgents reformes como són l’Autonomia Local i la Reforma 
Local.

Sovint ens heu sentit dir que volem ajuntaments amb parets de vidre. Els ciutadans hem 
de poder confiar en els nostres governants i saber en tot moment què es fa, com i quant ha 
costat. La transparència en la gestió també hauria de ser una necessitat del propi alcalde 

i també de l’equip de govern, per demostrar que les decisions es prenen de manera honesta i d’acord amb 
les lleis que la regulen. Si aquestes premisses són importants en qualsevol ajuntament, tingui la composi-
ció que tingui, ho és molt més en el cas d’un ajuntament que governa amb majoria absoluta, com el cas de 
Caldes, on els elements de control sobre les seves accions sols es poden exercir quan tothom disposa de la 
informació.
Existeix la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que regula les obligacions dels re-
presentants públics: les seves situacions personals, les seves accions, la relació de la despesa dels diners dels ciu-
tadans. Perquè no ens podem quedar només amb paraules i bones intencions. Lamentem que en aquest punt el 
nostre ajuntament no hagi avançat gaire, malgrat haver fet inversions en mecanismes d’informació com la web. 
Això genera incertesa sobre com es prenen les decisions i crea desconfiança sobre els interessos que les poden 
empènyer. Tot i que anem tard, des d’Esquerra pensem que és urgent en el nostre poble un pla de transparència i 
així ho vam demanar en el darrer ple municipal. Ens podeu seguir a www.locals.esquerra.cat/caldesmalavella 
i a les xarxes socials.

L’Anna Sàbat ha deixat de ser regidora de la PIC a l’Ajuntament. Des d’aquest espai, tots els seus com-
panys de partit li volem agrair, una vegada més, la dedicació i el treball que ha portat a terme durant 
tots aquests anys a l’Ajuntament de Caldes. 

En condicions normals, la persona que la substituís com a regidor hauria de ser un integrant de la PIC. En aquest 
cas, però, el següent de la llista electoral és una persona que el setembre passat va abandonar voluntàriament la 
filiació a la PIC i ha perdut qualsevol vinculació amb el partit. 
Des d’un punt de vista estrictament legal li ha tocat ser regidor, és cert, però no pot representar als ciutadans que 
ens van donar la confiança per representar-los a l’Ajuntament. La PIC li ha demanat que deixi l’acta de regidor, 
per tal que passi a ocupar aquest càrrec una persona que realment defensi les nostres idees i propostes. Així es 
respectaria la voluntat dels caldencs expressada a les urnes, que ens van atorgar tres regidors al ple. Malaurada-
ment, ell s’hi ha negat i això ens ha dolgut molt. 
Ara bé, us volem expressar un desig i una forta convicció. Per un costat, desitgem que la resta de companys del 
Consistori valorin el que ha passat com un cas de transfuguisme evident, sobretot els d’aquelles formacions que han 
signat pactes anti-transfuguisme arreu del país. També tenim la ferma convicció que, tant amb dos com amb tres re-
gidors, continuarem treballant amb tota la il·lusió per Caldes, per poder tenir la vostra confiança. Bona Festa Major!

La feina intensa que s’està portant des de l’equip de govern de Convergència va donant 
els seus fruits. S’està fent molta feina i es pot veure en diferents assumptes. Destaquem 
la feina de negociació i la signatura d’un conveni amb el Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat que ens impulsarà a tenir finalment un edifici per l’institut modern i digne. També podríem 
parlar de la tasca que s’ha fet els darrers mesos i que ha portat a rebre per part de la Diputació de Girona d’una 
subvenció per encetar les obres de rehabilitació de Sant Maurici. I també podríem destacar la feina ben feta a 
Joventut amb el Casal Jove, les obres de millora de sanejament que s’han fet i que eviten que a alguns veïns els 
entri aigua als baixos de casa seva, les neteges de les franges forestals de les urbanitzacions i molta altra feina 
que es fa.
Volem agrair la col·laboració de tots aquells veïns que ens fan arribar els seus comentaris, crítiques o aportaci-
ons i que ens fan millorar. És una obligació de tots els ajuntaments escoltar als veïns. És així però nosaltres no 
ho vivim com una obligació. Ens agrada escoltar als nostres veïns, a tothom, i ho vivim com a una oportunitat 
de millora constant.Gràcies per ajudar-nos a fer un Caldes de Malavella cada dia millor!
I com que ja falten pocs dies… Bona Festa Major 2016! Participeu i gaudiu al màxim del munt d’activitats que 
us han preparat les entitats, els Joves Intrèpids i la regidoria de Festes!

Estat de l’aigua
Analítiques de juny

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

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

Nova entitat per a St Maurici

El dijous 14 de juliol al Casino Municipal 
(19h), l’Ajuntament de Caldes de Malavella fa 
una convocatòria pública a entitats i vilatans 
que vulguin participar en la creació d’una 
nova entitat que tindrà l’objectiu de preservar 
el patrimoni material i immaterial de Caldes 
i, concretament, l’entorn del paratge de Sant 
Maurici. Hi poden participar les persones que 
ho vulguin, que s’estimin Sant Maurici o que 
sentin un vincle especial amb aquest espai 
tant estimat per tanta gent. L’estudi de casos 
similars a Sant Maurici en altres poblacions 
catalanes de gestió de patrimoni municipal i la 
destacadíssima implicació d’entitats i persones 
a títol particular amb la preservació de Sant 
Maurici ha portat a impulsar el sorgiment 
d’aquesta nova entitat. 

Les visites teatralitzades 
arriben als 15 anys! 

Les visites teatralitzades fan 15 anys i per 
celebrar-ho el grup de teatre “Els Guies Ufissials” 
oferirà un recull dels millors gags de la història. 
En Marc Ciurana (Fonsu), la Mireia Peña 
(Remei) i la Sílvia Cadenet (Swellen), recorreran 
enmig de situacions còmiques indrets d’interès 
històric i patrimonial. Enguany és visitarà 
l’embotelladora i al Balneari Vichy Catalan i els 
jardins de la Casa Pla i Deniel.

Podreu veure’ls el 13, 20 i 27 d’agost i el 
3,10,17 i 24 de setembre a les 10 de la nit. A 
la sessió inaugural us lliurarem un obsequi 
commemoratiu i bufarem les espelmes d’un 
pastís d’aniversari. Feu la reserva aviat perquè 
les places són limitades! Més informació, a 
l’Oficina de Turisme (972 48 01 03).

Bruno Gómez i Gerard 
Campeny, a Atapuerca 

Els caldencs Bruno Gómez i Gerard Campeny, 
després de dirigir les excavacions del jaciment 
del Camp dels Ninots, participen en la campanya 
d’excavacions del jaciment d’Atapuerca, un dels 
més importants del món, com a membres de 
l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana 
i Evolució Social). Entre tots els centres de recerca 
implicats, 280 persones hauran treballat enguany 
en aquesta excavació internacional.

Des d’aquí reconeixem la dedicació, la 
perseverança, l’entusiasme i la magnífica feina 
d’en Gerard i en Bruno en els projectes de 
recerca en què  participen i els desitgem moltes 
descobertes. A la foto podem veure en Gerard 
(esquerra), en Bruno (dreta) i, al mig, el regidor 
Sergi Mir i un dels directors de l’excavació 
d’Atapuerca, Eudald Carbonell.

Cloendes de curs de teatre 
i del SEMC

El dimarts 21 de juny es va fer la cloenda 
de l’Escola de Música de l’Ajuntament, amb 
una cantata sobre la història de Catalunya i 
l’actuació de conjunts instrumentals (foto). Per 
altra banda, el dissabte 18 de juny es va cloure 
l’Aula de Teatre infantil i juvenil organitzada 
per l’Ajuntament amb la representació d’una 
obra davant del públic (foto). I per últim, sense 
deixar el teatre, el taller de teatre de l’Esplai “La 
Caixa” va representar l’obra “Ai! Dones!!!” el 16 
de juny. Tota una exhibició d’artistes! Les classes 
es reprendran el curs que ve!

Festa del soci de la Casa 
Rosa i revetlla de Sant Pere 

L’Associació de gent de la tercera edat “Casa Rosa” 
va organitzar la Festa del Soci el 17 de juny passat. 
Enguany va ser el segon en què la celebració es 
va fer a la pista coberta de Franciac, que oferia 
un molt bon aspecte. L’acte va consistir en un 
dinar de germanor i un ball. L’associació no en 
tenia prou i va organitzar també el dimecres 29 
de juny una nova celebració: la revetlla de Sant 
Pere, amb sopar i novament ball. En aquest cas, la 
festa es va fer a la plaça de l’Aigua i va ser també 
molt concorreguda. Es pot considerar que els dos 
actes van ser un èxit, tant per la gentada com per 
l’animació. Agraïm a la junta dels avis de la Casa 
Rosa els actes que programen al llarg de l’any per 
a la gent gran. Els propers seran els de dimarts 
de la Festa Major, amb un ball-vermut al migdia, 
concert a la tarda i de nou ball al vespre.

Tractament biològic 
contra la plaga del tigre 
dels plàtans 

L’Ajuntament de Caldes provarà un nou 
tractament fitosanitari per combatre la plaga 
del tigre dels plàtans. És un procediment 
completament biològic, en compliment de 
la nova normativa que aposta per reduir els 
productes químics combinant els tractaments 
tradicionals amb la lluita biològica. La prova 
es farà a les rambles de Recolons i d’en Rufí 
(130 arbres) durant el juliol. Es  dipositaran 
en els plàtans uns microinsectes, Anthocoris 
nemoralis, que són depredadors naturals de la 
plaga. Tot i ser un tractament més car, no té cap 
tipus d’afectació pel medi ambient ni per a les 
persones o animals. Passats quinze dies es farà 
una valoració de l’efectivitat i un seguiment per 
si cal aplicar mesures complementàries. 

Un Sant Joan 2016 rodó 

Una entitat, el Club Excursionista, ha contribuït enguany a fer un Sant Joan més 
rodó ja que va organitzar el 23 de juny una bicicletada des del nostre municipi 
fins a l’Hostal dels Rolls per rebre la Flama del Canigó, un símbol de la unitat de 
totes les terres de parla catalana.

Trasllat de l’institut de 
Caldes a la Benaula vella 

El Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat està fent el traslladat perquè 
passat l’estiu el nou curs comenci als mòduls 
prefabricats de la Benaula vella. Aquest 
trasllat ha comportat l’ampliació i adaptació 
dels barracons de l’antiga Benaula per poder 
ubicar-hi l’institut. Ara, els terrenys que fins 
ara ocupava l’institut quedaran lliures i a 
disposició perquè la Generalitat comenci les 
obres del nou edifici de l’institut.

Aquesta construcció és una prioritat de la 
Generalitat ja que entre l’Ajuntament de Caldes 
de Malavella i el Departament d’Ensenyament 
s’ha signat un acord de col·laboració que porta 
el consistori caldenc a cofinançar l’obra amb 
prop de 500.000€ d’un total de 3.242.798,79 €.

Aquests dies, la nova direcció de l’institut 
i l’Ajuntament estan fent un seguiment del 
trasllat per garantir que els espais tinguin tot allò 
necessari per al bon funcionament, encara que 
només es tracti d’una ubicació temporal. Amb 
aquest trasllat, s’enfila el que hauria de ser la recta 
final per a la consecució de l’edifici de l’institut, 
tan reivindicat a Caldes des de fa onze anys.

Resultats de les eleccions al Congrés 
de Diputats  (26 de juny)

2016 2015
ERC-CATSí 796 (24,56%) 754 (21,69%)

ECP 780 (24,07%) 778 (22,38%)

CDC 592 (18,27%) 712 (20,48%)

PSC-PSOE 385 (11,88%) 452 (13,00%)

PP 313 (9,66%) 300 (8,63%)

C's 275 (8,49%) 345 (9,93%)

PACMA 43 (1,33%) 39 (1,12%)

PxC 14 (0,43%) 0

Recortes 
Cero-GV

10 (0,31%) 9 (0,26%)

PCPC 4 (0,12%) 11 (0,32%)

Unió.cat 0 (0%) 43 (1,24%)

Total de vots 3.212 (61,5%) 3.504 (66,3%)

Vot en blanc 30 (0,93%) 28 (0,8%)

Vots nuls 23 (0,71%) 33 (0,9%)

Vine a la Festa! 

Ja la tenim a tocar! Arriba la Festa Major 2016 
curulla d’activitats per a tots els gustos i edats. 
Com cada any, el cap de setmana anterior 
(29, 30 i 31 de juliol) escalfarà els motors amb 
un seguit d’actes que tindran continuïtat el 
dijous 4 d’agost amb el Gran sopar popular 
de Festa Major. A partir d’aquí, la festa ja no 
pararà durant els dies 5, 6, 7, 8 i 9 d’agost. 
Si no us ha arribat ja, ben aviat rebreu el 
programa de la Festa Major i podreu seguir la 
programació detallada de les activitats. Volem 
agrair especialment als Joves Intrèpids la seva 
implicació en l’organització i coordinació de 
la Festa i als col·laboradors i entitats pel seu 
suport i per les activitats que organitzaran. Per 
acabar, només ens queda desitjar-vos una gran 
Festa Major!

Un munt d’activitats per 
als joves! 

L’Àrea de Joventut i l’Espai Jove Ca la Romana 
han organitzat últimament diverses activitats 
per a tots els gustos. Les Tardes Joves han 
tingut continuïtat al llarg del curs i des de l’abril 
s’ha desenvolupat el Pati Obert, els divendres, 
dissabtes i diumenges, al pati de l’Escola Sant 
Esteve. Altres activitats puntuals han estat el 
concert del 17 de juny amb Deskarats i The 
Blackiss i el taller de ratafia del 18 de juny. Ara 
a l’estiu és el torn del Casal J de Jove (foto) i de 
la Brigada Jove. La bona acceptació que han 
tingut totes les activitat ens demostra que els 
joves de Caldes de Malavella tenen ganes de 
fer activitats en el nostre municipi i per això 
en el curs que ve continuarem en la mateixa 
línia!

Tot seguit, de tornada, el Club la va portar a 
l’Ajuntament de Caldes on va ser custodiada fins 
al vespre, moment en que va servir per encen-
dre la foguera de Sant Joan a la plaça Amical de 
Mauthausen. Després de l’encesa, va agafar el 
relleu la Colla Gegantera, que a la mateixa pla-
ça va organitzar, com ja és habitual, el sopar de 
revetlla i un animat ball que es va allargar fins 
entrada la matinada. L’endemà, dia de Sant Joan, 

a la tarda, per posar la cirereta, una altra entitat, 
l’Agrupació de Sardanistes, havia preparat una 
audició de sardanes amb botifarrada inclosa a la 
rambla d’en Rufí. Agraïm des d’aquí la implicació 
de les tres entitats per la revetlla i per Sant Joan. 
I, per extensió, a totes les entitats que omplen 
d’activitats l’agenda de totes les setmanes i que 
donen aquesta alegria i vitalitat que caracteritza 
el nostre poble.


