
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. 
JUNY:
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.
JUliol i agoSt:
Matins: de dimarts a divendres, de 2/4 d’11 a 2
Tardes: de dilluns a divendres de 2/4 de 4 a 2/4 de 9.
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. 
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.

 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 Dijous, 20 de juliol
Glopets d’Estiu
taller d’experiments de física i química amb 
anna Macias
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia

Divendres, 21 de juliol
Glopets d’Estiu
22 h · Jardins Balneari Vichy Catalán
liceu a la fresca: il trovatore
Organitza Balneari Vichy Catalán i l’Ajunta-
ment de Caldes. Amb el suport del Gran Teatre 
del Liceu.

Dissabte, 22 juliol 
Entitats. Club d’escacs.
 16 h · Balneari Vichy Catalan
Competició d’escacs puntuable pel Campionat 
de Catalunya 
Festa Major. Llac Del Cigne
Tots a la Pista poliesportiva Llac del Cigne
10 h · Campionat futbol infantil 
17 h · Torneig quadrangular adults 
18:30 h · Festa grossa a càrrec de Dinamik’s BCN
20:45 h · Entrega trofeus futbol
22 h · Sopar popular de gala
22:45 h · Sorteig sorpresa 
23 h · Concert Rumba amb Calvari 

Diumenge, 23 de juliol
Mercats. Fira-mercat.
10 - 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament.
Visites. Visita turística guiada.
11 h · Oficina de Turisme · 3 €. 
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. 
Festa Major. Llac Del Cigne
Tots a la Pista poliesportiva Llac del Cigne
10 h · Partit de futbol “casats vs notancasats” 
11 h · Festa grossa holi. Cal portar roba blanca. 
12 h · Festa de l’escuma 

Dilluns, 24 de juliol
Entitats. Colla gegantera
18:30 a 20:30 h · Escola Benaula · 20€
Del 24 al 28 taller per fer el teu propi gegantó. 
Les inscripcions tancaven el 12 de juliol

Dimarts, 25 de juliol
Mercats. Mercat Municipal.
08-13 h · Plaça de la Selva.

Dijous, 27 juliol
#Caldeslliuredesexisme
19 h · Sala de plens de Cal Ferrer
Xerrada sobre la nova campanya que comença 
per festa major amb la sociòloga Cristina Vila, 
la Policia Local i els Mossos d’Esquadra.

Divendres, 28 de juliol
Glopets d’Estiu. 
Concert: PaUK
22 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia

Diumenge, 30 de juliol
Mercats. Fira-mercat.
10 - 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament.
Visites. Visita turística guiada.
11 h · Oficina de Turisme · 3 €. 
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. 

Dimarts, 1 d’agost
Mercats. Mercat Municipal.
08-13 h · Plaça de la Selva.

Diumenge, 6 d’agost
Mercats. Fira-mercat.
10 - 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament.
Visites. Visita turística guiada.
11 h · Oficina de Turisme · 3 €. 
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. 

Dimarts, 8 d’agost
Mercats. Mercat Municipal.
08-13 h · Plaça de la Selva.

Dissabte, 12 d’agost
Visites teatralitzades. Step by step
22 h · Oficina de Turisme  
Inici visites teatralitzades, es repartirà progra-
ma a part. 

Diumenge, 13 d’agost
Mercats. Fira-mercat.
10 - 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament.
Visites. Visita turística guiada.
11 h · Oficina de Turisme · 3 €. 
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. 

Dimarts, 15 d’agost
Mercats. Mercat Municipal.
08-13 h · Plaça de la Selva.

BiM

Juliol 2017 · Número 118 · Caldes de Malavella
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CANVI HORARI AJUNTAMENT
Obrim els dijous a la tarda
Amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015 
reguladora del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, les 
oficines municipals romandran tancades els 
dissabtes. L’ajuntament obre els dijous de qua-
tre de la tarda a dos quarts de set del vespre.

SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA i 
CADASTRAL
Períodes de pagament voluntari de rebuts, de 
venciment periòdic de l’exercici 2017: 
iBi Urbana - iBi Rústica - iaE: Juny-juliol 
Clavegueram (2n trim. 2017): Juny-juliol

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

VACANCES SOLC
Del 2 al 30 d’agost ambdós inclosos, el SOLC 
restarà tancat per vacances. Per qüestions 
urgents podeu posar-vos en contacte amb 
el servei a través de solc@caldesdemalavella.
cat, o bé als telèfons 972 48 02 66 (Espai Jove) 
o 972 48 01 03 (Oficina de Turisme).

HORARI D’ESTIU DEIXALLERIA 
MUNICIPAL
A l’estiu canvia el seu horari habitual: Els ma-
tins està oberta de dimarts a dissabte de 10 a 
13 h i a les tardes el dilluns, dimarts, dime-
cres i divendres de 17 a 20.

HORARI D’ESTIU BIBLIOTECA
A l’estiu l’horari de la biblioteca és de dilluns 
a divendres de 15:30 a 20:30 h. 

HORARI D’ESTIU ESPLAI
El mes d’agost romandrà tancat. 

HORARI D’ESTIU PATI OBERT
El pati de l’Escola Sant Esteve estarà obert 
tots els divendres, dissabtes i diumenges de 
17h a 20h per fer-hi activitats, jocs, tallers o 
joc lliure. A partir de l’1 d’agost, però i durant 
tot el mes d’agost estarà tancat. 

HORARI D’ESTIU SERVEI D’ORIEN-
TACIÓ LABORAL DE CALDES
Aquest servei no estarà disponible durant el 
mes d’agost. 

Inscripcions Elabora’t 2n semestre
Les inscripcions als cursos de formació ocu-
pacional de l’Elabora’t 2n semestre  tindran 
lloc els dies 18, 19 i 20 de setembre a l’espai 
jove de Ca la Romana. 

VISITES TEATRALITZADES
A partir del 24 de juliol es poden comprar 
les entrades per les Visites Teatralitzades a 
l’Oficina de Turisme. El tiquet d’adult val 10€ 
i l’infantil (de 6 a 12 anys) val 5€. Les visites 
són els dissabtes a les 22h començant pel 12 
d’agost fins el 23 de setembre. 

3 ARTISTES DE CALDES
Del 14 al 23 de juliol exposició de fotogra-
fia d’Elisabet Serra, d’il·lustracions de Xavier 
Amores i de pintura de Josep Maria Solà al 
Casino Municipal.

RECOLLIDA DE LLIBRES I REVISTES
Fins al setembre podeu anar a recollir llibres 
i revistes de segona mà que han sobrat de la 
Primera Fireta del Llibre Usat. Al setembre es 
portarà el que quedi a reciclar. 

TALLER DE GEGANTONS
Del 24 al 28 de juliol taller de gegantons a 
l’escola la Benaula de 18:30 a 20:30. Les ins-
cripcions tancaven el 12 de juliol. Preu 20€.

DIJOUS, 3 D’AGOST
21:30h. Pl. de la Selva.
GRAN SOPAR POPULAR DE FESTA MAJOR. 
Preu popular (10 €). Més informació al programa 
de Festa Major. Organitza Ajuntament de Caldes i 
Joves Intrèpids.

DIVENDRES, 4 D’AGOST
21:00h. Pl. de l’Església.
REPICAMENT DE CAMPANES. 
CERCAVILA fins a la pl. del nou Ajuntament.
PREGÓ des de la balconada de l’Ajuntament.
MEGATRACA inaugural de Festa Major 2017. 
23:30h. Parc de la Font de la Vaca.
CANTADA D’HAVANERES a càrrec del grup LES 
ANXOVETES. 
De 24:00h. a 3:00 h. Envelat.
PUNT SOM. NIT i el PUNT VIOLETA.  
Organitza Àrea de Joventut de l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella
24:00h. Envelat.
CONCERT amb GERTRUDIS, ROBA ESTESA I 
PINOCCHIO’S. MATINADES. Envelat i carrers del 
poble.  XARANGA DAMM-ER.

DISSABTE, 5 D’AGOST 
De 10:00h. a 14:00 h. i de 16:00 a 20:00 h. al 
Pavelló municipal. II TROBADA DE MÒDULS 
FERROVIARIS. NOVETAT Organitza Club Ferro-
viari de Caldes amb el suport de l’Ajuntament.
10:00h. Terrassa Casino municipal.
TALLERS INFANTILS. 
Organitza Ampes dels CEIP Sant Esteve, CEIP La 
Benaula i Llar d’Infants Ninots.
12:00h. Pl. de la Selva.
VIII BATI-AIGUA I ESCUMA. 
Organitza Gent de Caldes.
16:00h. Terrassa del Casino Municipal.
CAMPIONAT OBERT D’ESCACS-FESTA MAJOR 
2017. Organitza Club Caldenc d’Escacs.
17:30h. CERCAVILA DE LA COLLA GEGAN-
TERA I ELS GRALLERS ESCALDATS
Sortida de la pl. del nou Ajuntament fins a la Pl. 
Mestre Mas i Ros.
Organitza Colla Gegantera i Grallers Escaldats.
19:00h. Recinte firal.
VIII PENTATLÓ MUNDIAL DE CALDES DE 
MALAVELLA (majors de 16 anys). Inscripcions a 
les 18:00h. Organitza Centre d’Esplai Sant Esteve.
19:00h. Estadi Vall-llobera. 
PARTIT DE FUTBOL DE FESTA MAJOR (en-
tre UE Llagostera B i UE Caldes). Organitza UE 
Caldes.
De 19.00h a 23:00h. Envelat.
SOPAR INFORMAL a càrrec dels Joves Intrèpids.
19:30h. Pl. de l’Ajuntament.
AUDICIÓ DE SARDANES amb la COBLA 
CIUTAT DE GIRONA. Organitza l’Agrupació de 
Sardanistes.
23:00h. CORREFOC amb la COLLA ELS 
DIABLES DE BREDA “U9-7KOU”.  
Sortida de la pl. de l’Església fins a la plaça Amical 
Mathausen. Espectacle pirotècnic final.
24:00h. Pl. de l’Ajuntament.
BALL DE LA NOSTÀLGIA amb el grup PA D’ÀN-
GEL.Organitza Societat Gastronòmica de Caldes 
amb el patrocini de Pub Tèrmic i Cafè Termal.
00:30h. Envelat.
CONCERT amb els grups: ASPENCAT, ATUPA I 
BOCAMOLLS. A la matinada RESSOPÓ PER A 
TOTHOM (PINXO!) gentilesa de la Colla Gegan-
tera.

DIUMENGE, 6 D’AGOST
De 10:00h. a 14:00 h. al Pavelló municipal.
II TROBADA DE MÒDULS FERROVIARIS. 
Organitza Club Ferroviari de Caldes amb el suport 
de l’Ajuntament.
10:00h. Rbl. Recolons.

TROBADA DE PUNTAIRES.Organitza Secció de 
Puntaires de l’Esplai de Caldes-Fundació “la Caixa”.
12:00h. Envelat. 
Espectacle infantil “L’HORA DELS SOMNIS” a 
càrrec del grup ELS ATRAPASOMNIS.
17:00 h. C. Baixada Font de la Vaca.
TOBOGAN AQUÀTIC (majors de 5 anys). NOVE-
TAT. Organitza Ajuntament de Caldes de Malavella.
De 19:00h a 23:00h. Envelat.
SOPAR INFORMAL a càrrec dels Joves Intrèpids.
19:30h. Pl. de l’Església.
AUDICIÓ DE SARDANES amb la COBLA FLAMA 
DE FARNERS.  Organitza Agrupació de Sardanis-
tes.  
22:00h. Pl. de Sant Esteve.
CONCERT DE FESTA MAJOR a càrrec de les 
CORALS INFANTIL, JUVENIL I CANTAIRES DE 
CALDES  dirigides per l’Assumpta Fontanals.
Organitza Coral Cantaires de Caldes.
24:00h. Envelat.
BALL DE GALA amb LA LOCA HISTÈRIA i 
ANIMAL DJ’S. A la mitja part hi haurà l’ELECCIÓ 
DE L’HEREU I LA PUBILLA 2017 i BALL DEL 
FANALET.

DILLUNS, 7 D’AGOST
10:30h. Piscina municipal.
FESTA AQUÀTICA I INFLABLES. Dos torns d’ac-
cés (de 10:30 h. a 11:45 h. i de 12:00 h. a 13:15 h.)
Organitza i patrocina Ajuntament de Caldes de 
Malavella i Sportgest.
17:30h. Parc de la Font de la Vaca.
JOCS TRADICIONALS PER A LA MAINADA a 
càrrec de FEFE I CIA.
17:30h. Envelat. 
CONCERT DE L’ORQUESTRA MARAVELLA. 
Més informació al programa de Festa Major.
19:00h: Envelat.
ANIMADÍSSIM BALL a càrrec de l’ORQUESTRA 
MARAVELLA. 
Organitza Ajuntament de Caldes.
De 20:00h. a 23:00h. Envelat.
BOTIFARRADA POPULAR (entrepà de 
botifarra+beguda=4 €).
Organitza Joves Intrèpids.
De 23:00h a 2:00h. Envelat.
Actuació de DJ B4YO. Organitza Joves Intrèpids.

DIMARTS 8 D’AGOST
12:00 h. Envelat. BALL-VERMUT amenitzat per 
JORDI BOFILL. 
Organitza Associació Gent de la 3a Edat Casa Rosa.
17:30 h. Envelat.
CONCERT-ESPECTACLE “EL CAFÈ DE L’HAVA-
NA”, a càrrec dels grups d’havaneres  PORT BO i 
ELS PESCADORS DE L’ESCALA i el duet format 
per INDIRA FERRER-MORATÓ (soprano) i AN-
TONI MAS (piano).
Més informació al programa de Festa Major.
Organitza Ajuntament de Caldes de Malavella i 
Associació Gent de la 3a Edat.
19:00 h. Envelat.
ANIMADÍSSIM BALL a càrrec del  grup NOU 
TRÀNSIT. 
Organitza Associació Gent de la 3ª Edat Casa Rosa.
22:00 h. Teatre-cinema municipal. 
El grup TRASPUNT TEATRE de Caldes presenta 
la comèdia “EL SOPAR DELS IDIOTES“ de Francis 
Veber.
Més informació al programa de Festa Major.
Organitza Traspunt Teatre amb el suport de l’Ajun-
tament de Caldes.

DISSABTE 12 D’AGOST
22:00 h. Teatre-cinema municipal. 
El grup CARISMA TEATRE de Caldes presenta la 
comèdia “TOC, TOC“ de Laurent Baffie.
Organitza Carisma Teatre amb el suport de l’Ajunta-
ment de Caldes de Malavella.

Diumenge, 16 de juliol
Mercats. Fira-mercat.
10 - 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. Dinar a la pista

Dimarts, 18 de juliol
Mercats. Mercat Municipal.
08-13 h · Plaça de la Selva.
Tarda jove. II nit de crispetes d’estiu 
22 h · Exteriors Ca la Romana, 

l’agenda

DIVENDRES, 28 DE JULIOL
19:00h. Pistes de tennis zona esportiva.
XV OBERT DE TENNIS de Festa Major (fase classi-
ficatòria). Organitza Club de Tennis Caldes.

DISSABTE, 29 DE JULIOL
8:00h (durant tot el dia). Terrassa del Casino.
XVI CONCURS DE PINTURA RÀPIDA. 
Organitza: Ajuntament de Caldes de Malavella.
8:30h. Pistes de tennis zona esportiva.
XV OBERT DE TENNIS de Festa Major (fase classi-
ficatòria). Organitza Club de Tennis Caldes.
9:00h. Zona firal.
Esmorzar de caçadors a la zona firal (només socis). 
Organitza Societat de Caçadors Sant Esteve.
De 9:00h. a 10:00 h. I CONCURS DE PINTU-
RA A L’ASFALT. NOVETAT

C. J. Verdaguer, per a nens i nenes de 3 a 16 anys. 
Veredicte a les 12:00 h. Organitza Joves Intrèpids.
16:00h. Annex de la Casa Rosa.
XVIII CAMPIONAT DE BOTIFARRA. 
Organitza Bar Casa Rosa.
17:00h. CERCAVILETA DE GEGANTONS. 
NOVETAT
Sortida de la pl. Cruïlles i arribada a la terrassa del 
Casino municipal. Organitza Colla Gegantera.

DIUMENGE, 30 DE JULIOL
8:00h. XXV MARXA POPULAR A SANT 
MAURICI (8:30h. sortida). Organitza Club Excur-
sionista de Caldes de Malavella.
8:30h. Pistes de tennis zona esportiva.
XV OBERT DE TENNIS de Festa Major Organitza 
Club de Tennis Caldes.

Festa Major2017



Notícies breus de Caldes de Malavella Els partits opinen

S’han netejat els 25 metres de franges perimetrals en les zones de bosc i també s’han netejat les parcel-
les municipals. Aquesta era una mesura urgent per l’alt risc d’incendi existent, però en l’actualitat hi ha parcel·les de 
propietaris que es troben en un estat lamentable de males herbes i brutícia. Seria convenient que es localitzin tots 
aquests propietaris i proposar-los de fer neteja urgentment. 
Canviant de tema, ens segueixen arribant a la nostra Agrupació Socialista reiterades queixes de veïns de diferents 
urbanitzacions per falta de seguretat i malestar reiterat a l’entorn de les cases que estan ocupades, de fet es queixen 
que cada vegada hi ha més ocupacions. Seria convenient que l’ajuntament convoqui una Junta de Seguretat per 
trobar solucions davant aquesta inseguretat. Aprofitem per reiterar, una vegada més, la necessitat d’incrementar 
numèricament el número d’Agents en la plantilla de la nostra Policia Local.

I ja tenim aquí la Festa Major. El so de les gralles, gegants, cercaviles, balls de nit... i el més 
important: totes aquelles persones que fan possible la nostra festa. Un any més hem de donar 
les gràcies als Joves Intrèpids, que ja fa molts mesos que estan treballant dedicant moltes hores 

i esforços perquè la Festa torni a ser tot un èxit. Moltes gràcies!
I aquest any tindrem una novetat: un punt violeta a la zona de l’envelat. Aquesta iniciativa que s’ha posat en mar-
xa arrel d’una proposta presentada per Esquerra treballada conjuntament amb les JERC. 
S’engegarà una campanya perquè les festes estiguin lliures d’actituds sexistes i discriminatòries. Es farà una xer-
rada informativa i la campanya també comptarà amb cartells i amb un punt d’informació a la zona d’envelat que 
ss podrà visitar divendres a la nit. 
Pensem que com a dones encara ara hem de conviure amb gestos i comentaris que busquen infravalorar-nos, 
col·locant-nos en una situació d’inferioritat. I en els espais d’oci aquestes conductes es perpetuen i fins i tot s’ac-
centuen. Quants cops se’ns ha utilitzat com a reclam en una discoteca sota el pretex d’una promoció? A quantes 
de nosaltres han magrejat sense cap tipus de consentiment durant una festa? Quantes vegades ens hem sentit 
incòmodes amb mirades o comentaris grollers? La resposta és masses. Tot això són exemples d’agressions mas-
clistes tan habituals que ja ens semblen normals quan no ho haurien de ser. 
Així doncs aquesta Festa Major  i sempre, Caldes lliure de sexisme. 

Ara que estem a mig camí del mandat és moment de fer una mica de balanç.     
L’actual mandat és el que ha tingut més regidors a l’equip de govern dels darrers temps. Esperàvem 
que la seva activitat es veuria amb projectes, programes i noves solucions als problemes de la gent. 

En canvi,  no és així,  tot i que ara no hi excusa, 7 regidors amb dedicació molt ben retribuïda haurien de tenir 
més resultats. Volem demanar a l’equip de govern que treballi amb més dedicació. No s’hi val acomodar-se en la 
majoria i no ser ni motor ni estímul de noves idees, de propostes per cohesionar i dinamitzar el poble.  
Per destacar aspectes positius, en aquest període s’ha conclòs un projecte important com és Cal Ferrer de la Pla-
ça, ho celebrem i ens n’alegrem pel seu gran valor patrimonial i perquè feia falta. També ens agrada la recuperació 
del projecte de la biblioteca, encara que amb un canvi d’ubicació i després de perdre-hi temps i diners. També 
que, finalment, es tiri endavant el pla especial de Sant Maurici. 
Molts projectes estan inexplicablement alentits: L’ institut, la carretera Llagostera, la riera Santa Maria, Tourist 
Club, Josep Soler... esperant  la campanya de les properes eleccions. Però, a més de les execucions pendents, el 
poble necessita noves idees com un Pla d’Habitatge, consolidar l’Escola de Música, un patronat de Turisme, un 
pla pel barri de Nostra senyora de la Llum, millora de la recollida selectiva, del pla d’igualtat, administració ober-
ta, participació ciutadana i transparència, i moltes altres. A tots aquests projectes nosaltres hi donarem suport. 
BONA FESTA MAJOR!

Recentment hem obtingut una altra victòria pel que fa a l’aigua termal en els jutjats. El tribunal suprem 
ha desestimat el recurs que va posar el Vichy Catalan i podem seguir amb el pla de treball per obtenir 
els drets sobre l’aigua termal de l’anomenat “Pou Repsol”. Aquest procés, llarg i costós però que tenim 
molt ben encaminat i estem seguint amb fermesa, ens portarà a disposar finalment de l’aigua termal 

d’aquest pou de manera pública per tothom.
Les activitats d’estiu adreçades als joves com el casal jove i la brigada jove han tingut una resposta excel·lent amb un 
grapat d’inscrits i moltes activitats. Això no és cap casualitat sinó més bé fruit de la feina que hi ha al darrera d’escoltar 
i treballar amb i per aquest joves. El mateix podem dir de les activitats d’estiu adreçades a la mainada com les Estades 
esportives o els matins de jocs. Setmanes amb més de dos cents nens i nenes practicant esport, batent tots els rècords i 
tocant màxims amb un grau de satisfacció amb el servei altíssim. Això sempre vol dir molta feina i ben feta al darrera.
Darrerament han estat treballant, contractades per l’Ajuntament, dues brigades del SoC amb vuit persones provi-
nents d’atur de llarga durada. Han anat fent tasques de paleteria adaptant voreres i tasques forestals a Sant Maurici, 
a on en breu començaran les obres de remodelació de la coberta i es seguiran les excavacions. 
Us volem animar a participar de tots els actes de la festa major. Com cada any la regidoria de festes, juntament 
amb els joves intrèpids i amb la col·laboració d’un munt d’associacions han preparat durant mesos aquesta festa 
major que esperem que torni a ser un èxit de participació com ho està essent els darrers anys. Sortiu de casa amb la 
família i els amics i gaudiu-ne al màxim. Molt bona Festa Major!

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.

L’Ajuntament de Caldes de Malavella inaugura les obres 
de rehabilitació de Cal Ferrer de la Plaça

El nou equipament complementa la construcció d’un ajuntament ampli i complet 
que albergarà part dels serveis municipals com la nova sala de plens municipals. 
L’any 2012 es va inaugurar la primera fase de la rehabilitació del mateix edifici amb 
la nova oficina situada a la part posterior.  

S’està treballant en la 
futura construcció de 
les noves instal·lacions 
de l’Escola de Música de 
Caldes de Malavella

Ja fa anys que l’escola de música ocupa diferents 
espais erràticament. Tot i que el consistori fa 
anys els va ubicar en diferents espais homologats 
per l’ensenyança hi ha la voluntat de formalitzar 
la situació i s’ha volgut dotar a l’escola d’un espai 
propi, situat a les antigues cases dels mestres.
A mitjan de juny es va presentar el projecte de 
la nova escola que tindria més de 400m2, 2 au-
ditoris, 3 aules de llenguatge musical i 4 aules 
individuals per instrument a més d’altres espais 
comuns. Un edifici que pot créixer verticalment 
en cas de necessitat d’ampliació.
L’11 de juliol s’obrirà el procés de licitació del 
servei. Encara no es saben els pressupostos ni 
terminis de l’obra.

L’escola de música tanca 
el curs amb una cantada al 
teatre municipal

El passat dimarts 27 a la tarda al teatre munici-
pal els alumnes de l’escola de música van tancar 
el curs repassant la història musical, des dels 
anys 60 i fins els 2000 a través de 10 peces mu-
sicals. Al llarg de la hora i quart que va durar 
el concert es van cantar clàssics com l’Escolta el 
vent de Bob Dylan o l’Imagine de John Lenon; 
passant per temes més populars com Quan les 
oques van al camp; fins a arribar a l’actualitat 
amb la Bicicleta de Shakira. No van faltar les 
conegudes Demasiado Corazón de Willy DeVi-
lle: Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd 
o La Bamba de Ritchie Valens. Aquesta va ser 
la cloenda oficial tot i que a la pràctica molts 
alumnes i famílies ja gaudien de l’estiu, és per 
això que només hi assistien una vintena de 
nens i nenes dels gairebé 90 que conformen 
l’alumnat. L’alcalde, Salvador Balliu, va inaugu-
rar l’acte i va aprofitar per explicar com serà la 
futura escola de música que es vol construir a 
la zona de les antigues cases de mestres. La re-
gidora Mercè Rossell també hi era present per 
felicitar l’estiu a tots els alumnes i famílies. 

Del 3 al 8 comença la Festa 
Major, però ja hi ha actes el 
28 de juliol! No te la perdis!

Ens arriba un any més la Festa Major! Sabeu 
per què és una de les millors Festes Majors de 
Catalunya? Perquè és molt participada, perquè 
hi ha activitats per totes les edats, perquè aquest 
any hi haurà un tobogan aquàtic gegant... Enca-
ra dubtes que és la millor festa? Del 3 al 8 no et 
perdis les activitats de Festa Major! Destaquem 
com a novetat la trobada de modelisme ferro-
viari que omplirà el Pavelló d’amants dels trens 
o el tobogan aquàtic pensat pels més atrevits i 
acalorats a la Font de la Vaca. Altres novetats 
són el I Concurs de Pintura a l’Asfalt o la gim-
cana popular. A més tots els actes de nit tenen 
un toc reivindicatiu amb la Campanya lliure de 
Sexisme. També hi haurà molta música gràcies 
a grups com Les Anxovetes, Gertrudis, Roba 
Estesa, Aspencat, El cafè de l’havana o La Or-
questra Maravella entre d’altres... Són moltes les 
activitats per a mainada com els tallers infantils, 
la festa de l’escuma o l’espectacle Hora dels Som-
nis. No oblideu tampoc actes tradicionals com 
el Ball del Fanalet o el Concert de Festa Major. 
Caldencs i caldenques... ja la tenim aquí! 

Es netegen les franges 
perimetrals a les 
urbanitzacions del Llac del 
Cigne i de Malavella Park

L’Ajuntament ha iniciat els treballs de neteja de 
les franges perimetrals de 25 metres d’amplada 
al voltant del Llac del Cigne i de Malavella Park, 
unes actuacions que s’han adjudicat per 14.883 €. 
Es compleix així la legislació vigent en matèria de 
prevenció d’incendis. L’actuació inclou la neteja 
d’algunes parcel·les municipals. L’any que ve es 
netejaran les franges de la resta d’urbanitzacions 
(Aigües Bones, Can Carbonell, Tourist Club, 
Can Solà Gros I i II i nucli urbà).  L’alcalde 
destaca la importància de fer aquestes tasques 
per evitar incendis.  Paral·lelament el consistori 
ha invertit prop de 5.000€ en un tallagespes per 
fer el manteniment de les zones verdes. 

Tot preparat per les 
visites teatralitzades

Un estiu més, ja en van 16 seguits, us proposem 
fer una passejada teatralitzada a la fresca els 
vespres d’agost i setembre. A partir del 12 d’agost i 
cada dissabte fins acabar el setembre, la Remei, la 
Swellen i en Fonsu (Els guies Ufissials del poble) 
t’ensenyaran step by step curiositats, tradicions 
populars, xafarderies i personatges autòctons de 
Caldes. Després de la visita t’hauràs convertit en 
un Guia Ufissial! 

A partir del 24 de juliol podeu comprar les 
entrades a l’Oficina de Turisme (10€ adults i 
5€ nens i nenes de 6 a 12 anys). El recorregut 
comença a l’Oficina de Turisme, passa per 
diferents llocs emblemàtics del municipi i acaba 
a Cal Ferrer on es fa un pica-pica. 

Es pinta la façana nord de 
l’Escola Sant Esteve

Properament s’espera pintar la resta 
de l’exterior i el proper estiu pintar 
l’escola per dins.

Al llarg del mes de juny es va estar pintant la 
façana nord de l’Escola de Sant Esteve. Aquesta 
actuació ha costat 5.441,37€. Aquesta façana 
és de les més utilitzades de l’edifici i la que 
estava més deteriorada. Properament, segons 
es vagin aprovant els pressupostos es vol pintar 
la resta de l’exterior. En les properes vacances 
escolars hi ha previsió de pintar l’interior de 
l’escola. S’esperarà al proper estiu perquè són 
actuacions que s’han de fer sense alumnes a 
l’escola per qüestions de salut. 

Es tanca la temporada de 
Vòlei amb una festa per 
celebrar la 10a edició 

El cap de setmana del 17 i 18 de juny es va donar 
per finalitzada la temporada de vòlei després que 
es jugués el torneig mixte 4x4. Uns 200 jugadors 
de la província, però també d’altres zones 
catalanes es van apropar a Caldes de Malavella 
per participar-hi. Aquest torneig sempre es fa a 
mitjan de juny al Pavelló Municipal i és un dels 
més importants a la província. 

Prèviament, el 3 de juny, també es va celebrar 
el mini4x4 (per categories infantil i aleví) que 
enguany arribava a la seva 5a edició. 

Un cop acabats tots els partits es va celebrar el 
10é aniversari amb un petit refrigeri. No hi va faltar 
el pastís d’aniversari i tampoc l’exposició de les 10 
samarretes que representen la història del club. 

Aquesta temporada s’acaba amb un balanç 
molt positiu perquè el Vòlei Lleure ha guanyat 
la F4 categoria mixta iniciació fent un bon 
pas endavant. Per la seva part l’infantil ha 
progressat amb un bon nombre de victòries i 
el cadet i el juvenil han estat lluitant a la lliga 
d’ascens. El sènior, tot i lluitar fins a l’últim 
moment no ha pogut mantenir la categoria. 

Ja ha començat a treballar 
la nova Brigada Jove!   

Emmarcat dins el Pla de Joventut, és 
un projecte social per donar ocupació 
als joves empadronats al municipi. 
Aquesta és la seva 10a edició.

El dilluns 3 de juliol van començar a treballar 5 
persones a l’ajuntament: 4 Peons de la Brigada, 
on els participants desenvolupen tasques de 
suport a la Brigada Municipal d’Obres i Serveis; 
i 1 persona d’Auxiliar Administratiu/va que 
desenvolupa tasques de suport a l’Oficina 
de Turisme. A primers d’agost es canviarà la 
brigada i entraran 4 peons nous. L’objectiu 
d’aquest pla és oferir una primera experiència 
laboral positiva a un total de 9 joves durant la 
temporada d’estiu. Els beneficiaris són joves 
de 16 a 18 anys que no han treballat mai, en 
el cas dels Peons de la Brigada, i en el cas de 
la plaça administrativa es buscava un perfil de 
jove de 16 a 21 anys (en aquest cas era necessari 
tenir estudis relacionats). Tots ells tenen un 
contracte temporal de 20 hores setmanals, 
treballant quatre hores diàries al matí de 
dilluns a divendres.

Comença el reforç 
socioeducatiu per ajudar a 
fer deures d’estiu

El servei té dues vessants d’actuació: 
el reforç socioeducatiu per infants de 
primària i el servei d’assessorament 
en competències parentals.

El 3 de juliol les aules de l’Escola de Sant Esteve 
han tornat a prendre vida. De 10 a 12h durant 
els dies laborables de juliol s’oferia a 10 alumnes 
que han finalitzat 6è i a la tarda a 20 de la resta 
de cursos de primària treballen en els conceptes 
del curs amb 2 monitors per afrontar el nou curs 
escolar ben preparats. Els nens i nenes que han 
pogut aprofitar i participar en aquest projecte 
han estat seleccionats des de serveis socials i 
les escoles, que han prioritzat tots aquells que 
mostren més mancances o tenen més necessitats 
a nivell acadèmic. Per fer més agradables les 
estades es combina el reforç escolar amb activitats 
esportives i a l’aire lliure. Fins fa dos anys el 
servei de tardes l’assumia el Consell Comarcal 
de la Selva, però des que es va retirar l’ajuda el 
consistori va creure oportú conservar aquest 
servei tot i assumint la totalitat de pressupost. 

Les revetlles de Sant Joan 
i Sant Pere tot un èxit! 

Les revetlles de St. Joan i St. Pere van ser tot un 
èxit. En la primera hi van participar unes 300 
persones. El grup excursionista va començar 
la festa encenent la foguera amb la Flama del 
Canigó i el grup Sol de Nit van posar música a 
la festa. En la de Sant Pere unes 100 persones 
hi van ser presents inclòs Àngel Casas. Per la 
pluja es va fer a la Casa Rosa.

L’onze de juny s’inauguraven les obres de re-
habilitació de Cal Ferrer de la Plaça en un acte 
festiu. A tres quarts de dotze del migdia la Co-
lla Gegantera de la vila prenia el protagonisme 
amb una actuació que s’allargava fins les 12. Tot 
seguit, l’alcalde Salvador Balliu, destacava la im-
portància de disposar d’aquest nou equipament 
que complementa la construcció d’un ajunta-
ment ampli i complet per albergar bona part dels 
serveis municipals. 

Fins ara la sala de plens havia passat per dife-
rents emplaçaments amb un caràcter improvisat 

sovint lluny del consistori. Per això Balliu incidia 
en el fet de disposar d’una sala de plens que respon 
a les necessitats del nostre ajuntament i població.

En l’acte també hi havia el director dels Ser-
veis Territorials d’Urbanisme, Pere Saló, els regi-
dors de l’equip de govern del consistori caldenc, 
i també altres alcaldes d’algunes poblacions com 
Montserrat Roura, de Riudellots de la Selva; 
Martí Nogué, Sils o Josep Maria Ciurana, de Ma-
çanet de la Selva, entre d’altres.

Unes 200 persones van participar en l’acte que 
va acabar amb un refrigeri.


