
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. 
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. 
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 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:

Dissabte, 1 d’octubre
Dia de la patrona de la Policia Local
11h · Davant de la Comissaria de la Policia.
Entrega de condecoracions i felicitacions. 
Piscolabis final. 

Visites. Descobreix Caldes i viu el 
termalisme
11:30h · Grups concertats.
+ info: www.atri.cat

Inauguració de la 7a Mostra d’art “3 
de Caldes”
19:30h · Casino Municipal.
Més informació, unes línies més amunt.

Visites. Visita teatralitzada
21h · Davant l’Oficina de Turisme · 10 € (6-12 
anys: 5 €). + info, a l’apartat “Per recordar”.

Esports. Club Patí Caldes
2a Catalana, 19:45h: CP Caldes - Vilassar HC

Entitats. Gegants.
Tarda · XXVIII trobada gegantera a Caldes.
Organitzada per la Colla Gegantera de Caldes

Dissabte 1 i diumenge 2 d’oc-
tubre
Esports. Club Patinatge Artístic 
Caldes
Proves d’Iniciació B a Ripoll

Diumenge, 2 d’octubre

No t’ho perdis!

Festa de l’Aigua 2016
A partir de les 10 del matí. Més informació 
a les notícies del BIM, a www.caldesdema-
lavella.cat i en programes a part.

17è. Ral·li fotogràfic 
Inscripció gratuïta, de 9 a 11h, a la terrassa 
del Casino Municipal.  Categoria d’adults i de 
menors de 18 anys. + info: www.caldesdema-
lavella.cat/ralli o en programes a part.

Mercats. Fira-mercat
10-14h · Plaça de l’antic Ajuntament.

Dilluns, 3 d’octubre
Inici del curs de català (nivell bàsic I)
Dilluns i dimecres · 17-18:30h. + info: Biblioteca.

Dilluns, 3  i dimarts 4 d’octubre 
44a Festa del barri de Sant Grau i de 
la Mare de Déu del Remei
DillunS 3
-10h, a l’ermita de Sant Grau, missa en honor 
de Sant Grau.
-16h, a l’ermita de Sant Grau, rés del Rosari.
-19h, a la placeta de l’Ermita de Sant Grau, 
audició de sardanes amb Foment del Montgrí.
DimartS 4
- 12h, a l’Església parroquial de St Esteve, Mis-
sa en honor de la Mare de Déu del Remei.
- 16h, a l’ermita de St Grau, rés de Rosari.
Organitzat per l’Ass. de Veïns del Barri de St 
Grau amb el suport del Consell Parroquial 

Dimarts, 4 d’octubre
Mercats. Mercat Municipal
8 - 13h · Plaça de la Selva.

Dissabte 8 i diumenge 9 d’octubre
Esports. C. Patinatge Artístic Caldes
Proves d’Iniciació A i Certificat Aptitud  a 
Arbúcies.

Dissabte, 8 d’octubre
Entitats. Trobada de Dones 
A les 6 de la tarda ·Casino · Gratuït.
+ info: xarxadedonesdecaldes@gmail.com.
Ho organitza la Xarxa de Dones.

Teatre. Mostra de teatre amateur 
Memorial Emili Bota
19h · Casino, Presentació-inauguració de la 
Mostra de Teatre. A càrrec de les diferents 
companyies de teatre.
20h · Casino. La Laguna teatre presenta 
“Besos”. Organitzat per l’Aj., Carisma Teatre i 
Traspunt Teatre. 

Esports. Club Patí Caldes
Benjamins, 17:30h: CP Caldes - Hoquei Ba-
nyoles B.
Juvenils, 18:30h: CP Caldes - FD Cassanenc.
2a Catalana, 19:45h: CP Caldes - CP Taradell.

Diumenge, 9 d’octubre
Entitats. Excursió
3a etapa del camí de Sant Jaume: Amer - Sant Es-
teve d’en Bas. Organitzada pel Club Excursionista. 
 
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. 

Entitats. Concert coral
18h · Església parroquial.
XVI Trobada de cant coral de Caldes.
Amb el “Coro Mairu Abesbatza”, de Zigoitia 
(Àlaba) i la Coral Cantaires de Caldes

Esports. Futbol Sala Caldes
16h · Polivalent: FSCM B - Vall-llobrega FS.
18h · Polivalent: FSCM A - Vall-llobrega FS.

Dimarts, 11 d’octubre
Mercats. Mercat Municipal
8 - 13h · Plaça de la Selva.

Divendres,  14 d’octubre
Teatre. Mostra de teatre amateur 
Memorial Emili Bota
12h (adreçat als alumnes de l’institut) i 20h · Ca-
sino. El grup Aula de Teatre de la UdG presenta 
“Otel·lo i el seu amic Iago”. Organitzat per l’Aj. 
Carisma Teatre i Traspunt Teatre. 

Dissabte 15 i diumenge 16 
d’octubre
Esports. C. Patinatge Artístic Caldes
Medalles Artístic a Porqueres.

Dissabte, 15 d’octubre
Biblioteca. L’hora del conte
12h · Biblioteca. “Navegant amb Marina Gil”. 
Infants de 0 a 3 anys, acompanyats d’un adult.

Per recordar

Del 16 de setembre al 15 d’octubre Visites. Visita guiada al Balneari i 
embotellament de Vichy Catalan
12h - Gratuït · Reserva prèvia al tel. 972 47 00 00. 
Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya.

Visites. Visita teatralitzada
22h · Davant l’Oficina de Turisme · 10 € (6-12 
anys: 5 €). + info, a l’apartat “Per recordar”.

Esports. Club Patí Caldes
Benjamins, 17:30h: CP Caldes - Girona CH C.

Diumenge, 18 de setembre
Entitats. Excursió
Campdevànol, 7 gorgs 
Organitzada pel Club Excursionista. 

Entitats. Gegants.
Vil·la Gegantera Gironina a l’Estartit. 
Matí. Amb la Colla Gegantera de Caldes. 

Mercats. Fira-mercat
10-14h · Plaça de l’antic Ajuntament.

Visites. Visita turística guiada
11h · Oficina de Turisme · Gratuït. 
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. 
Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya.

Cinema 
17h · Casino · Gratuït.
“Cenicienta”. Una nova producció Disney. 
Organitzat per l’Ajuntament.

Dimarts, 20 de setembre
Mercats. Mercat Municipal
8 - 13h · Plaça de la Selva.

Dimecres, 21 de setembre
Tarda Jove. Va d’esports
17h · Pati de l’Escola St. Esteve

Dijous, 22 de setembre

No t’ho perdis!

Aplec de Sant Maurici
- 9:45h: sortida a peu des de la pl de l’Església 
amb els Amics de l’Hereu Riera.
- 11h: Ofici solemne.
- 12h: Quatre sardanes (Ciutat de Girona).
- 13h: Ball de l’Hereu Riera.
- 14h: Arrossada popular.
- 16h: Rés del Sant rosari.
- 16:30h: Vuit sardanes (Ciutat de Girona).
Organitzat per l’Agrupació de sardanistes.

Dissabte, 24 de setembre
Entitats. Taller.
Ungüents i cremes d’herbes remeieres. Amb 
Joan Puig, Margarida Vila i Paulí Boada 
10 -12h · Casino. Gratuït però cal inscripció 
prèvia: xarxadedonesdecaldes@gmail.com
Organitzat per la Xarxa de Dones.

Entitats. Gegants.
Tarda · Sortida a Santa Coloma de Farners.
Amb la Colla Gegantera de Caldes. 

Visites. Visita teatralitzada
22h · Davant l’Oficina de Turisme · 10 € (6-12 
anys: 5 €). + info, a l’apartat “Per recordar”.

Esports. Club Patí Caldes
Juvenils, 18:30h: CP Caldes - CP Jonquerenc.

Diumenge, 25 de setembre
Pedalada contra el canvi climàtic
Sortida: 9h · Pl de la Selva · Durada aprox: 3 
hores. A partir de 6 anys. Cal portar esmorzar, 
casc i la bicicleta en bones condicions. Orga-
nitzada per l’Aj. i el Club Excursionista.

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. 

Entitats. Gegants.
Al matí, a Cassà de la Selva i a la tarda, a Vila-
blareix. Amb la Colla Gegantera de Caldes. 

Esports. Futbol Sala Caldes
16h · Polivalent: FSCM B - CEFS Mont-ras B.
18h · Polivalent: FSCM A - CFS La Garriga.

Dilluns, 26 de setembre
Tarda Jove. Taller de cuina.
17h · Espai Jove  “Ca la Romana”

Ple Municipal
20h · Sala de sessions (Casa Rosa).

Dimarts, 27 de setembre
Mercats. Mercat Municipal
8 - 13h · Plaça de la Selva.

Dimarts 27 i dijous 29 de 
setembre
Esports. Club Patí Caldes
Jornada de portes obertes
17-18h · Pavelló Polivalent.

Divendres, 30 de setembre
Biblioteca. Club de lectura
19:30 · Biblioteca.
“Washington Square”, de Henry James.

Festa del Barri de Sant Grau
- 20h, Actuació dels Castellers de les Gavarres 
a la plaça de l’Ermita de Sant Grau.
 - 20:45h, Sortida i recorregut per diferents 
carrers del poble amb el carro de vi novell per 
beneir-lo. Amenitzat per Tam-Mauriki-Tam.
- 21h, Sopar amb botifarres de Sant Grau, tor-
rades i xurros amb xocolata praliné. Cerveses 
i vi novell a dojo.
- Tot seguit, cantada d’havaneres i cançons de 
taverna.
Venda de tiquets (6 €) en els establiments col-
laboradors. En sortiran programes a part. 
Organitzat per la Societat Gastronòmica.

Del divendres, 30 de setem-
bre, al diumenge, 2 d’octubre 
7a Mostra d’art “3 de Caldes”
Exposició d’Amadeu Fontán (pintura), 
Joaquim Encina (pintura) i Javier Sabio 
(pintura/dibuix). Al Casino Municipal. 
Inauguració el dissabte, a les 19:30h. L’expo-
sició estarà oberta el divendres 30, de 19 a 
21h; el dissabte 1, d’11 a 14h i de 18h a 21h; 
i el diumenge 2, de 10 a 20h. Organitzada 
per l’Ajuntament.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
Setembre-octubre: Cementiri- Guals - Ocu-
pació Subsòl, Escombraries (2n semestre 
2016), Mercat setmanal (2n semestre 2016) i 
Clavegueram (3r trimestre 2016). 

INSCRIPCIONS AL SAFM
El 19 de setembre s’obren les inscripcions al 
Servei d’Activitat Física Municipal. Més in-
formació, a www.caldesdemalavella.cat o a 
les oficines de l’Ajuntament.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA A SANT 
MAURICI
Sessions participatives per decidir les accions 
a fer per rehabilitar el paratge de Sant Mau-
rici. Dimarts, 20 de setembre, dimarts, 11 
de d’octubre i dimarts, 8 de novembre. Les 
sessions es faran al Casino a les 8 del vespre. 
Tothom està convidat a assistir-hi i partici-
par-hi. Més informació, a la secció de notíci-
es d’aquest BIM.

INSCRIPCIÓ A L’ESCOLA DE PARES 
I MARES 2016/17
Fins el 25 de setembre a través del correu 
acciosocial@dipsalut.cat. Els municipis que 
tinguin més famílies inscrites seran aquells 
que tinguin el servei. Més informació: http://
www.slofdiputaciogirona.cat/

VISITES TEATRALITZADES
Espectacle “Xafardegem per Caldes”. Dies 
17 i 24 de setembre i 1 d’octubre. Sortida des 
de l’Oficina de Turisme a les 22h (21h el dia 
1 d’octubre). Preu: 10 € (5 € per als joves de 
6-12 anys). Informació i reserva de tiquets: 
Oficina de Turisme (972 48 01 03).

AJUTS PER SORTIDES ESCOLARS
Del 3 al 17 d’octubre
Adreceu-vos als Serveis Socials de l’Ajunta-
ment (972 47 04 04).

AULA DE TEATRE 2016-17
- Curs de teatre per a nenes i nens (de 6 a 12 
anys). Els dimecres (17-18:30h), del 5 d’octu-
bre al 14 de juny. Amb David Estany, graduat 
en Art Dramàtic. 
- Curs de teatre per a joves (a partir de 12 
anys). Els divendres (17-18:30h), del 7 d’octu-
bre al 16 de juny. Amb Marc Ciurana, graduat 
en Art Dramàtic. 
Inscripcions, a l’Oficina de Turisme a partir 
del 12 de setembre. Preu: 15 € / mes.
Organitzat per l’Ajuntament de Caldes.

CURSOS DE L’ASSOCIACIÓ IKALD
Curset d’ikebana
Art floral japonès. 
Inici: divendres, 7 d’octubre.
Durada: d’octubre a juny, tots els primers di-
vendres de mes.
Horari: de 4 a 6 o de 6 a 8 de la tarda.
Places limitades.

Curset de ceràmica
Inici: dissabte, 8 d’octubre.
Durada: d’octubre fins el 17 de desembre, 
cada dissabte.
Horari: de 16:30 a 19h.
Per a més informació sobre els dos cursos: 
972 47 03 19 (Dolors).

ESPLAI “LA CAIXA”
Al setembre obre de nou l’Esplai “La Caixa”. 
El dia 5 s’inicien les inscripcions per les acti-
vitats i cursos per als socis. 

BiM

Setembre 2016 · Número 108 · Caldes de Malavella

Butlletí d’Informació Municipal

l’agenda
FESTA MAJOR DE FRANCIAC
DivenDreS, 16 De Setembre
- 21:15h, Repic de campanes.
- 21:45h, Teatre: La Gàbia de les “Locas”, del 
Grup Còmics.
- 00:00h, Cremat per a tothom.
DiSSabte, 17 De Setembre
-17:00h, Festival infantil amb Jordi Patxeco. Xo-
colata desfeta i coca per a tots els assistents.
- 00:15h, Animadíssim ball amb Boogie-Woogie.
Diumenge, 18 De Setembre
- 10-20h, Exposició “Puzzles”.
- 12:00h, Ofici solemne amb orquestra.
- 13:00h, Sardanes amb La Principal de Banyoles.
- 17:00h, Audició de sardanes amb la mateixa cobla.

Organitzat per l’Associació de Veïns de Franciac 
amb el suport de l’Ajuntament de Caldes.

Divendres, 16 de setembre
Visites. Gaudeix de la Caldes termal
18h · Grups concertats. + info: www.atri.cat

Biblioteca. Club de lectura juvenil
16:30h · Biblioteca.
Organitzat per l’Espai Jove i la Biblioteca.

Dissabte, 17 de setembre
Visites. Visita guiada al Balneari Prats
10h · Gratuït · Reserva prèvia al tel.  972 47 00 51. 
Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya.



notícies breus de Caldes de malavella els partits opinen

El Partit Socialista va donar la seva opinió sobre l’institut, acceptant el lloc de construcció i l’apor-
tació dels 500.000 euros per avançat al Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Aquests 
diners són producte de la venda de la parcel·la del Golf. No manifestem inconvenients ja que el que 
és important per a nosaltres és la desaparició dels barracons en els quals actualment s’imparteix 
ensenyança als nostres fills. Tenim projecte, dates d’execució i terminis d’entrega. El que els partits 

polítics hem de fer és pressionar perquè es compleixi el que està decidit per escrit així com que es tingui en comp-
te la nostra opinió, la dels professionals de l’educació i de les associacions de pares.
Acabades les vacances, ara toca posar en marxa d’execució les previsions d’obres que estan projectades i pressu-
postades i projectar les que no ho estan.
La remodelació de la carretera de Llagostera, la principal artèria del nostre poble és una de les obres més impor-
tants i comportarà una amplitud més gran, una rotonda, parada d’autobús, jardineria, voreres àmplies i adapta-
des a les persones amb mobilitat reduïda, accessos a les Termes Romanes, etc. Altres obres a realitzar no menys 
importants són la remodelació i adequació de Sant Maurici i la Riera de Santa Maria.
Segueixen les ocupacions d’habitatge propietat d’entitats bancàries. Què millor que els bancs, una vegada lliurat 
l’habitatge en dació de pagament, fessin a la persona expropiada un lloguer social? El desnonat continuaria a la 
seva casa temporalment, en tindria cura i, el més important, no seria ocupat ni violentat.

Els caldencs i caldenques tenim cada any, al mes de setembre, un data assenyalada en el ca-
lendari. Sant Maurici. No es tracta només d’una ermita, ni d’un paratge, ni d’un aplec, ni tan 
sols d’un dia marcat en festiu. Sant Maurici forma part de la nostra història i d’uns sentiments 

lligats al nostre poble. Des d’Esquerra ens haureu sentit dir més d’una vegada que Sant Maurici és tot. És per això 
que ara tenim molts dubtes i poques respostes.
Per què el poble no va comprar Sant Maurici en la seva totalitat? Per què l’alcalde, sabent que la casa es venia, no 
la va incloure en l’acord de compra? Poden existir uns interessos privats incompatibles amb el desenvolupament 
d’un càrrec públic? I amb quins criteris s’han realitzat aquestes compres?
No entrarem en qüestions legals i, evidentment, no serem nosaltres qui en farem un judici. Tampoc no ens po-
dem quedar de braços creuats. Des d’ERC estem estudiant si ha existit alguna irregularitat en aquesta adquisició. 
No és el primer cop que denunciem una gestió poc transparent per part de l’equip de govern i Sant Maurici ha 
estat la gota que ha fet vessar el got. S’ha actuat amb l’ètica que hem d’exigir a un càrrec públic?
Amb aquesta compra, el Sr. Balliu no ha actuat com a alcalde de Caldes, ha prioritzat els seus interessos personals 
i empresarials per damunt del desig del nostre poble. Un desig de fa molts anys perquè Sant Maurici fos del poble 
i pel poble. Ens calen moltes respostes.

Sant maurici
Les gestions del govern de CiU a l’entorn del paratge de Sant Maurici han estat un escàndol. En plena 
campanya electoral, l’alcalde va anunciar que l’Ajuntament havia comprat Sant Maurici, cosa que no 

era veritat perquè només es tractava d’un acord de compra. Ara, poc després que la compra fos real, s’ha confir-
mat que l’alcalde Balliu ha comprat, a nivell particular, la resta de la finca. Ha comprat per a ell l’únic espai que 
pot donar rendiment econòmic. L’adquisició de l’ermita, el castell i el prat, la part que comporta despeses, s’ha 
fet a nivell municipal, amb els diners públics. Estem d’acord que aquests espais siguin municipals i que se n’as-
sumeixi el manteniment, ho hem dit sempre, però amb tant de secretisme és normal que ens preguntem quins 
interessos privats i públics han mogut el nostre alcalde a fer aquestes compres.
La gestió de la compra de Sant Maurici no ha estat gens participativa. Ha estat fosca i sense aclarir quines ne-
gociacions i amb quin interès s’han fet. Potser ha estat legal, no ho posem en dubte. Simplement en tenim un 
desconeixement total perquè l’equip de govern ha incomplert un acord de ple del 2012 que acordava treballar 
junts en una Comissió. La poca transparència fa molt difícil no qüestionar-se si s’ha treballat pensant en el bé 
comú o en interessos privats. Des de la PIC, i en representació de molts caldencs, demanem explicacions clares, 
convincents i immediates ja que en cas contrari es farà encara més difícil no creure que els interessos de l’alcalde 
són estrictament particulars. 

Amb el setembre comença un nou curs escolar per molts nens i nenes i  famílies del nostre po-
ble. A la llar d’infants ninots i a l’escola Sant esteve s’han fet les tasques de manteniment du-
rant l’estiu perquè estigui tot llest. L’escola benaula ha començat el curs feliçment al nou edifici. 

Un assumpte resolt, solucionat, després de molts anys d’espera. Un altre assumpte molt ben encarrilat és el futur 
institut. Amb el conveni signat, l’equip de govern municipal està fent un seguiment decidit de la feina del depar-
tament amb l’objectiu que no hi hagi més ajornaments i tenir un edifici nou en dos anys. Mentrestant, l’institut 
s’ha instal·lat als antics mòduls prefabricats que tenia la Benaula, degudament adaptats i amb nou equip directiu 
i projecte pel qual els desitgem molta sort. A tots els nens, nenes i joves de Caldes de Malavella els desitgem que 
gaudeixin i aprofitin aquest nou curs. En aquesta mateixa línia de posar les persones al bell mig de l’acció de 
govern municipal, en breu es presentarà el Pla local de Joventut. Amb la ferma voluntat de treballar amb tothom 
qui vulgui fer aportacions i perquè els joves de Caldes siguin protagonistes del seu propi futur.
Estem molt satisfets d’anunciar que aviat un altre assumpte es veurà solucionat i els carrers dels habitatges de 
nostra Senyora de la llum seran asfaltats. Aquesta pavimentació, juntament amb l’ampliació dels camins i re-
correguts pel Camp dels Ninots faran millorar molt aquest barri, cosa que fa molts anys que esperen. Amb l’ajuda 
de tots seguim millorant Caldes!

Estat de l’aigua
Analítiques de 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.

Ja tenim aquí la festa Major 
de Franciac

Després de la celebració de l’Onze de Setembre, 
arriba com cada any el torn de la Festa Major 
de Franciac. L’Associació de Veïns d’aquest 
veïnat ha preparat amb il·lusió, amb el suport 
de l’Ajuntament, tot un seguit d’activitats per a 
tots els públics amb la intenció de compartir uns 
bons moments i que tothom s’ho passi bé. El 
programa inclou el repic de campanes, una obra 
de teatre, cremat, un festival infantil, un ball, la 
missa, dues sessions de sardanes i una exposició. 
Per a més informació sobre horaris i activitats, 
consulteu l’agenda d’aquest mateix número del 
BIM. Us animem a participar-hi, sigueu veïns 
de Franciac o no. Us desitgem una bona Festa 
Major!

Nova edició de la Festa del 
Barri Sant Grau

La Festa del Barri de Sant Grau va creixent i 
ampliant les activitats. Com ja ha passat en 
els últims anys, la Societat Gastronòmica 
de Caldes de Malavella farà una prèvia, en 
aquest cas el divendres 30 de setembre, amb 
un passeig per diversos carrers del municipi 
amb el carro de vi novell per tal de beneir-lo. 
Es farà amb l’acompanyament i la percussió 
de Tam-Mauriki-Tam. Tot seguit arribarà un 
sopar que s’acabarà amb  una una cantada 
d’havaneres i cançons de taverna. La novetat 
d’enguany és que els Castellers de les Gavarres 
faran al vespre una exhibició castellera, amb la 
presència d’algun membre caldenc. Els actes 
tradicionals i religiosos es celebraran el dilluns 
3 i el dimarts 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. 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!

Neteja de les franges 
perimetrals

El consistori ha fet durant aquest estiu els 
treballs previstos de manteniment de les franges 
perimetrals de 25 metres d’amplada al voltant 
d’Aigües Bones, Can Carbonell, Tourist Club, 
Can Solà Gros I i II i el nucli urbà, complint 
d’aquesta manera amb la legislació vigent en 
matèria de prevenció d’incendis. Les tasques 
es van iniciar al juny i es van allargar durant 10 
setmanes fins a inicis d’agost. L’actuació va tenir 
un cost de 21.741,67 €. L’oferta econòmica de 
l’empresa adjudicatària, a més, contemplava fer 
la neteja de zones verdes, parcel·les municipals 
i zones d’equipaments que es van fer sense cap 
cost afegit per a l’Ajuntament. Seguint el sistema 
de rotacions habitual, l’any que ve es netejaran 
les franges perimetrals del Llac del Cigne i de 
Malavella Park. 

La Brigada Jove 2016, una 
bona experiència

Aquest estiu s’ha celebrat la 9a edició de la 
Brigada Jove a Caldes de Malavella, un projecte 
d’inserció laboral de l’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. Cada mes hi han participat joves 
diferents (quatre al juliol i quatre a l’agost).
Hem parlat amb dos joves,  l’Aaron Pérez i 
l’Anna Calderón, que van participar en el torn 
de juliol. Estan molt contents de la seva tasca 
ajudant la Brigada Municipal, fent tasques a 
Caldes, aprenent a treballar, a col·laborar en 
grup, formant-se i guanyant el seu primer sou. 
Recomanen a tots els joves que s’hi apuntin l’estiu 
que ve si en tenen l’oportunitat. En el proper 
número de l’Aquae podreu llegir les experiències 
i opinions d’aquests dos joves caldencs. 

Balanç d’un estiu ple 
d’activitats!

Aquest estiu ha estat ple d’activitats esportives 
i de lleure. De cara als nens i els joves, s’han 
celebrat els Matins de Jocs i Esports, les Estades 
esportives (amb puntes de 200 participants en 
algunes setmanes, els cursos de natació (43 
participants) i el casalet. 

El Casal J de Jove ha ampliat enguany les places 
a 40. S’hi han fet sortides a Girona, en kayak, a la 
platja, a Sant Maurici, a la piscina, una acampada 
a Franciac, dinàmiques i jocs, entre altres. 

Una altra activitat adreçada als joves és la 
Brigada Jove, de la qual parlem en aquesta 
secció de notícies.

Els Glopets d’estiu ens han ofert concerts de 
música amb presència de músics caldencs, cinema, 
contes i espectacles infantils, tallers d’escriptura, 
presentacions de llibres i el club de lectura juvenil.

Una altra activitat clàssica són les visites 
teatralitzades. El gran èxit, amb entrades 
exhaurides cada dia, ha fet prorrogar les sessions 
fins a l’1 d’octubre. En parlarem en el proper BIM. 

Esperem que l’oferta d’activitats d’estiu hagi 
estat del teu gust!

Mostra de teatre amateur i 
aula de teatre

A la tardor arriba puntual la Mostra de 
Teatre amateur Emili Bota, un festival que 
vol servir d’altaveu per diverses formacions 
teatrals amateurs de les nostres contrades. Les 
obres programades són, el dijous 8, “Besos” 
(La Laguna teatre de Sils); el divendres 14, 
“Otel·lo i el seu amic Iago” (Aula de teatre de la 
Universitat de Girona); el dissabte 22, “El verí 
del teatre” (H6 teatre d’Arbúcies); i el diumenge, 
6 de novembre, “Els colomins” (Traspunt teatre 
de Caldes, foto), una obra que ja vam poder 
veure durant la Festa Major. La Mostra està 
organitzada per l’Ajuntament, Carisma Teatre 
i Traspunt Teatre i 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 a partir del 12 de setembre.

Escola Esportiva i Servei 
d’Activitat Física municipals

A partir del 19 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 
trainer, pilates, tonificació, TBC, estiraments, 
aeròbic-zumba, GAC, ioga, 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. Per altra banda, ja 
ha arrancat la 22a temporada de l’EEM (Escola 
Esportiva Municipal), una altra oferta esportiva 
en aquest cas adreçada als més menuts, amb 
molt bona acceptació de nou si fem cas al ritme 
d’inscripcions en el moment del tancament 
d’aquest butlletí..

Arrenca el curs escolar 
2016-2017

S’ha iniciat el curs escolar 2016-2017 amb la 
novetat important de les obres de trasllat de la 
secció d’institut de Caldes als antics mòduls 
prefabricats de l’Escola Benaula. Les obres han 
consistit en afegir-hi dos mòduls prefabricats 
més i les instal·lacions s’han adaptat al que 
requeria l’institut. El trasllat allibera el terreny 
que ocupava l’institut fins el curs passat  que 
és a on es construirà l’edifici del nou institut 
(foto). L’Ajuntament de Caldes de Malavella, 
juntament amb el Departament d’Ensenyament, 
estan treballant perquè en poques setmanes la 
redacció del projecte de l’institut sigui encarregat 
formalment i perquè la comunitat educativa hi 
pugui participar. 

Neteja de lleres i millores de 
sanejament i de camins 

L’Ajuntament ha netejat les lleres de les rieres 
com a mesura de prevenció d’inundacions 
davant la possibilitat de pluges fortes com les 
que solen caure a finals d’estiu i tardor. Per 
altra banda, s’han millorat les conduccions del 
clavegueram en diverses zones del municipi 
que tenien problemes de refluxos d’aigua en 
casos de pluges intenses. Parlem de l’Av Països 
Catalans, el c. Cavalls i el c. Marià Fortuny 
(aquest últim, a Can Solà Gros I).

En qüestions de manteniment, també s’han 
fet inversions per condicionar diversos camins 
del terme municipal, incidint aquesta vegada 
especialment en el camí de Franciac des de 
Can Solà Gros I.

Participació ciutadana 
sobre Sant Maurici

L’Ajuntament està promovent una modificació 
puntual del POUM que s’està redactant 
paral·lelament a un Pla Especial per tot el paratge 
de Sant Maurici. Per això s’han programat unes 
jornades de participació ciutadana per decidir 
les accions a fer per rehabilitar aquest paratge: 
Dimarts, 20 de setembre: reunió prèvia de 
plantejament general i recollida de propostes.
Dimarts, 11 de d’octubre: reunió i debat participatiu 
plantejant les diverses opcions possibles.
Dimarts, 8 de novembre reunió de tancament 
amb els resultats dels treballs per iniciar 
posteriorment la tramitació.
Les sessions es faran al Casino a les 8 del vespre i 
tothom està convidat a assistir-hi i participar-hi.

Arriba la 12a Fira de l’Aigua 
i del Benestar

El 2 d’octubre celebrarem la dotzena edició de la 
fira més efervescent de Caldes: la Fira de l’Aigua 
i del Benestar, sota el títol “El termalisme a 
Caldes: des de l’època romana fins a l’actualitat”. 
En aquesta edició volem recuperar l’essència del 
nostre passat romà oferint activitats lúdiques 
i divulgatives per a tots els públics que ens 
permetin conèixer com vivien els nostres 
avantpassats a l’època romana. Per fer-ho, hem 
apostat per apropar tota la Fira de l’Aigua més 
cap a l’entorn del marc incomparable  de les 
Termes Romanes i les fonts termals.

Guardeu-vos la data per deixar-vos seduir per 
una fira que us portarà dolçament cap a un món 
d’aigua on gaudirem amb un gran brollador 
d’activitats com l’espai de balneoteràpia, la 
demostració de cuina romana, els concursos 
d’elaboració de ratafia i de menjadors de 
calamars a la romana, la gran fira d’artesania, 
l’espai lúdic per als més petits, l’exposició 
d’artistes de Caldes, sardanes, el ball de l’Hereu 
Riera i una zona de promoció de les entitats 
locals. Se’n repartiran programes a part.

Aplec de Sant Maurici 
especial

L’Aplec de Sant Maurici d’enguany estarà marcat 
per un fet especial. Serà el primer cop que es 
celebrarà en uns terrenys municipals després 
que l’Ajuntament els hagi comprat (a excepció 
de la casa). Aquest fet, la creació d’una entitat 
i la predisposició de l’Ajuntament a invertir-hi 
obren les portes a  recuperar aquest espai tan 
estimat pels caldencs.

Els actes consistiran en la sortida a peu 
dels Amics de l’Hereu Riera, l’ofici solemne, 
sardanes (matí i tarda), el Ball de l’Hereu 
Riera, l’arrossada popular i el rés del rosari. 
Més detalls, a l’agenda del BIM. L’Aplec de 
Sant Maurici està organitzat per l’Agrupació de 
sardanistes.


