
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. 
AGOST: De dilluns a divendres, de les 15:30h a les 20:30h.
Matins i dissabtes, tancat.
A PARTIR DEL 5 DE SETEMBRE:
Matins: de dimarts a divendres, de 10:30h a 14h
Tardes: de dilluns a divendres, de 16h a 21h
Dissabtes: de 10 a 14h.
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:

Diumenge, 4 de setembre
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. 

Glopets d’estiu. Concert 
Jazz amb “Black Station”. 
20h · Jardins de les Termes Romanes · 5 €.

Dilluns, 5 de setembre
Inscripcions als tallers de l’Esplai 
“La Caixa”
Curs 2016/2017. Durant tot el mes. 

Dimarts, 6 de setembre
Mercats. Mercat Municipal
08-13h · Plaça de la Selva.

Dissabte, 10 de setembre
Biblioteca. L’hora del conte
“Faules de Ramon Llull”, amb Assumpta 
Mercader:
12:00h · Biblioteca Municipal

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

Entitats. Sardanes.
Vigilia de la Diada Nacional.
22h · Pl. de l’Ajuntament. 
Audició 6 Sardanes i cant dels Segadors. Amb 
la Cobla Punt Cat.

Diumenge, 11 de setembre
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. 

No t’ho perdis!

Diada Nacional de 
Catalunya

- 10h: Aplec de germanor municipal amb 
esmorzar popular a Terra Negra (ctra. de 
Tossa, Km. 5). Organitzat pels ajuntaments 
de Tossa de Mar, Llagostera, Vidreres i 
Caldes de Malavella.

- 11:30h: Acte commemoratiu i ofrenes 
florals per part d’agrupacions polítiques 
locals i entitats del poble. Al monument 
de la rotonda on conflueixen el C. Onze de 
Setembre i l’Av. Països Catalans. Interpre-
tació dels Segadors, del Cant de la Senyera 
(Coral Cantaires de Caldes) i lectura del 
manifest. 

- 14:30h: Gran dinar popular .  Al Pavelló 
Polivalent. Organitzat per la Llar de Pensio-
nistes i Jubilats “Casa Rosa”.

- Sortida amb autobusos cap a Salt, munici-
pi on l’ANC farà l’acte de l’Onze de Setem-
bre a les comarques gironines. Organitzat 
pel nucli local a Caldes de l’ANC. Per a més 
informació: cmalavella@assemblea.cat

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

Per recordar

Del 16 d’agost al 15 de setembre

Dimarts, 16 d’agost
Mercats. Mercat Municipal
08-13h · Plaça de la Selva.

Dijous, 18 d’agost
Visites. Caldes termal i modernista
19h · Organitzat per Atri Cultura i patrimoni · 
info@atri.cat.

Divendres, 19 d’agost
Donació de sang
16:30 · 21:00h · Casino municipal.
Organitzat per l’Ass. de donadors de sang.

Presentació de llibre
“Cinquanta-cinc llegües de passos oblidats i 
xarrabascos”, d’Elvis Mallorquí i Marc Martí-
nez, entre altres autors.
19h · Plaça de Sant Grau.
Petit recorregut pel nucli urbà amb explicació 
dels camins i portals de Caldes.

Dissabte, 20 d’agost
Visites. Gaudeix de la Caldes Termal
18h · Organitzat per Atri Cultura i patrimoni · 
info@atri.cat.

Entitats. Sardanes
Memorial Mas Ros
22h · Pl. Mestre Mas i Ros.
Audició de nous sardanes, totes de Francesc 
Mas i Ros. Amb la cobla Ciutat de Terrassa.

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

Diumenge, 21 d’agost
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. 

Dimarts, 23 d’agost
Mercats. Mercat Municipal
08-13h · Plaça de la Selva.

Dijous, 25 d’agost
Visites. Caldes termal i modernista
19h · Organitzat per Atri Cultura i patrimoni · 
info@atri.cat.

Glopets d’estiu. Cinema a la fresca
“Ocho apellidos catalanes”. 
22h · plaça de l’Ajuntament antic · gratuït.

Dissabte, 27 d’agost
Entitats. Gegants
Botifarrada gegantera a la Plaça Amical de 
Mauthausen
21:30 ·5€ (entrepà de botifarra, patates xips i 
tall de coca)  · Grup musical per determinar.

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

Diumenge, 28 d’agost
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. 

Dimarts, 30 d’agost
Mercats. Mercat Municipal
08-13h · Plaça de la Selva.

Dissabte, 3 de setembre
Trobada gegantera a Anglès
A la tarda. Amb la participació de la Colla 
Gegantera.

Entitats. Trobada de Dones 
A les 6 de la tarda · EspaiCaixa · Gratuït.
+ info: xarxadedonesdecaldes@gmail.com.
Ho organitza la Xarxa de Dones amb el suport 
de l’Esplai de “La Caixa”.

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

Entitats. Nocturna a la platja
Organitzada pel Club Excursionista.
Hora per determinar.

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

CURSOS DE L’ELABORA’T. 
2N SEMESTRE 2016
Inscripcions: 12, 13 i 14 de setembre a l’Espai 
Jove “Ca la Romana”. La documentació neces-
sària que s’ha de presentar en el moment de la 
inscripció és una fotocòpia del DNI i el docu-
ment de renovació de l’atur, si s’escau. L’oferta 
formativa és la següent:

MANIPULADOR D’ALIMENTS (4h) 
Dimecres 21 i 28 de setembre, de 19h a 21h.
Preu: 9,00 € / gratuït per a aturats.

AUXILIAR DE MAGATZEM (20h)
Dimarts i dijous, de 10h a 14h.
Del 13 al 27 d’octubre.
Preu: 30,00€ / gratuït per a aturats.

INTRODUCCIÓ AL MÀRQUETING (20h) 
Dijous, de 17h a 21h.
Del 20 d’octubre al 17 de novembre.
Preu: 30,00 € / gratuït per a aturats.

ANGLÈS BÀSIC I (50h)
Dilluns i dimecres de 17:30h a 19:00h.
Del 3 d’octubre al 22 de febrer 2017
Preu: 40,00€/ gratuït per a aturats

ANGLÈS BÀSIC II (50h)
Dilluns i dimecres, de 19h a 20:30h
Del 3 d’octubre al 22 de febrer.
Preu: 40,00€/ gratuït per a aturats.

Per a més informació, consulteu-ne el programa 
a part o contacteu amb solc@caldesdemalavella.

cat. 

CAMPANYA D’ESTERILITZACIÓ I 
IDENTIFICACIÓ D’ANIMALS
Del 3 al 31 d’octubre, a Uetus Veterinaris (C/ 
Santa Maria, 24. Tel. 972 47 11 00). S’aplica-
rà un 50% de descompte en la implantació de 
xips i un 25% de descompte en esterilitzacions 
i castracions de gats i gossos. És condició in-
dispensable identificar i censar l’animal.
Cal concertar cita prèvia al centre veterinari a 
partir del 12 de setembre i en el moment de la 
inscripció caldrà fer el pagament complet.
S’admetran animals fins a esgotar la partida 
pressupostària assignada i l’Ajuntament es 
reserva el dret de desestimar aquells casos en 
què no es compleixi l’ordenança municipal. 
Ho organitza Uetus Veterinaris, amb la col·
laboració de l’Ajuntament de Caldes

CATALÀ PER A ADULTS
NIvELL BÀSIC I
Dilluns i dimecres, de 17:00h a 18:30h
Lloc: Aula de l’Institut de Caldes.
Inici: 3 d’octubre 2016
Informació i inscripcions: dimarts 13 i dijous 
15 de setembre, de 18h a 20h, a la Biblioteca.

AJUTS ACTIVITATS D’EDUCACIÓ I 
ESPORTS PERMANENTS
Del 29/08 al 12/09. + info: Serveis Socials de 
l’Ajuntament (972 4704 04).

VACANCES SOLC
Del 3 al 31 d’agost ambdós inclosos, el SOLC res-
tarà tancat per vacances. Per qüestions urgents: 
solc@caldesdemalavella.cat / 972 48 02 66 (Espai 
Jove) o 972 48 01 03 (Oficina de Turisme).

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 activitats 
dirigides o joc lliure! Obert a tothom.

VISITES TEATRALITZADES
Espectacle “Xafardegem per Caldes”, en la cele-
bració del 15è aniversari. Dies 13, 20 i 27 d’agost 
i 3,10,17 i 24 de setembre. Sortida des de l’Ofi-
cina de Turisme (22h). Preu: 10 € (5 € per als 
joves de 6·12 anys). Més informació i reserva 
de tiquets: Oficina de Turisme (972 48 01 03).

VIATGE DE L’ESPLAI “LA CAIXA”
Algarve (Portugal). 5 dies. Sortida el 6 d’octu-
bre. Inscripcions fins el 10 de setembre.

PRETEMOPORADA FUTBOL SALA 
CALDES
Partits amistosos (hores i llocs per determinar):
FSCM A: 3 de setembre, contra el FS Hostal-
riquenc; 10 de setembre, contra rival per con-
cretar.
FSCM B: 3 de setembre, contra el Lloret FS; 10 
de setembre, contra el FS Vilobí.

VOLS FER TEATRE?
Traspunt teatre, una companyia amb més de 50 
anys d’història a la nostra vila, et vol convidar a 
formar-ne part. Escriu-nos a traspuntcaldes@

gmail.com i explica’ns què t’agradaria fer en el 
món del teatre amateur. Caldencs i caldenques 
de totes les edats, us volem a vosaltres, podem fer 
grans coses junts. Animeu-vos i escriviu-nos!!! 
Facebook: Traspunt; @traspuntteatre. 
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Notícies breus de Caldes de Malavella Els partits opinen

El PSC dóna la benvinguda al nou regidor d’ERC sabent que la seva aportació serà beneficiosa 
per al poble de Caldes. En l’últim Ple, en l’apartat de precs i preguntes, es va preguntar a l’alcal-
de si s’havia posat en coneixement del Conseller de l’àrea la necessitat d’una  rotonda d’accés a 
la urbanització del Llac del Cigne. La resposta ens és satisfactòria. L’esmentat Conseller va visi-
tar fa uns pocs dies el nostre poble, en va ser informat per part de l’alcalde i es va comprometre 

a elaborar-ne el projecte de construcció. 
Al final del Ple es va donar la paraula al públic i en una de les intervencions, uns veïns d’Aigües Bones es 
van queixar amargament perquè uns veïns que estan d’ocupes en una casa veïna causen sorolls, baralles, 
música fins a altes hores, embriaguesa, necessitats fisiològiques en el carrer i quan se’ls recrimina la seva 
actitud, es mostren agressius. Es van queixar que no poden viure en aquestes condicions i van manifestar 
que la Policia Local no va poder acudir al lloc fins que ja havien arribat els Mossos d’Esquadra ja que només 
hi havia un agent de servei. Van arribar 50 minuts, temps normal si considerem que cobreixen des de Santa 
Coloma diversos pobles de la comarca.
En altres escrits i plens hem manifestat que a la Policia Local de Caldes, tot i estar molt professionalitzada 
i ben dotada, li manquen recursos humans. És urgent i necessari ampliar la plantilla perquè hi hagi dos 
agents per torn. Un agent sol de servei no és operatiu.

Des d’Esquerra sempre hem treballat perquè Caldes pugui tenir un institut. En el seu 
moment vam dir “sí” a la venda de les parcel·les del golf sempre i quan una part d’aquests 
diner anessin destinats al futur institut. Recordem que va ser Esquerra qui va proposar en 

la darrera legislatura aquest acord amb Ensenyament que s’ha aprovat, perquè sabíem que destinant aquest 
mig milió d’euros a urbanitzar el solar, aquesta situació en barracons seguiria. Un conveni en el que l’Ajun-
tament aportés 500.000 euros per poder construir el centre.
Com podem dir que no a una proposta que vam fer nosaltres? Tot i que ja hi ha qui se l’ha fet seva... Mai 
no hem dit “no” al conveni amb Ensenyament. Des d’ERC vam demanar la retirada d’aquest punt del 
Ple Extraordinari i que en tot cas s’aprovés després d’haver parlat amb la comunitat educativa i explicar 
quins passos s’estan fent, aclarir dubtes i recollir propostes. Demanàvem una reunió per buscar consen-
sos amplis. Perquè entenem que construir un institut no és un projecte ni d’un equip de govern ni d’una 
legislatura. 
Per això diem “no” a unes maneres de fer que no ens agraden. Diem “no” a la manca de diàleg. L’equip de 
govern sovint confon informar amb el que ha de ser una gestió transparent. Ens informa un cop la decisió 
ja està presa, sense debat i sense participació ciutadana. Nosaltres diem “no” a aquesta gestió opaca. Diem 
“no” a aquesta falta de transparència amb què topem tantes vegades.

volem institut. Durant anys, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha discriminat als ciu-
tadans de Caldes. Una bona part dels caldencs més joves han estat escolaritzats en equipaments pro-
visionals. Continuem igual. Aquest any hem pogut inaugurar la nova escola Benaula després de molts 

anys de lluita, però continuem sense tenir un institut com Déu mana i seguirem així uns quants anys. Aquest curs 
passat la situació ha estat molt precària, amb l’Institut en barracons ocupant el pati de l’escola. Hauria de ser pri-
oritari arreglar aquesta situació de forma definitiva. Però el Departament, amb el vistiplau del nostre Ajuntament 
(del mateix partit polític) no ho van considerar així. Per tenir una solució, els caldencs haurem d’esperar encara 
tres anys i, a més, pagar 500.000 € per tenir institut. Un institut que continuarà ocupant el terreny de l’escola per 
sempre i que no tindrà tots els equipaments que tenen els centres ‘normals’. Això passarà si el Departament vol 
complir el conveni que es va aprovar en el Ple passat. Un conveni que, d’acord amb l’Ajuntament, no els obliga a 
res. Mentrestant continuarem en barracons i pagant un lloguer (48.000 €) pels terrenys que ocuparà a partir del 
curs vinent l’institut. No estem d’acord amb el conformisme de l’equip de govern convergent. No podem estar 
satisfets amb aquesta solució i hem de continuar lluitant per millorar-la. En algunes coses ja no hi serem a temps 
però encara podem fer que s’escurcin els terminis i tenir un centre amb les millors condicions possibles. Així ho 
farem al costat de les AMPES i els centres afectats. 

El nostre partit és el Partit Demòcrata Català. La fins ara Convergència es va refundar i en va 
néixer un nou partit polític al servei de la gent de Caldes de Malavella i de Catalunya. Treballem 
per convertir Catalunya en el millor país per a viure i que Caldes de Malavella sigui un poble 

en el que es visqui en prosperitat, benestar i llibertat. Aquest nou partit, que impulsa Convergència juntament 
amb altres formacions i persones independents, sorgeix després de mesos de debat on hi han participat milers de 
persones. Aquest moment és l’inici d’un projecte que serà gran, amb ganes de ser encara més útils per a Catalunya 
i la seva gent. T’animem a formar part d’aquest projecte il·lusionant per a Catalunya i per a Caldes de Malavella.
A Caldes estem treballant de valent. S’ha fet una gran feina de neteja forestals de les franges perimetrals a ur-
banitzacions, s’obren les inscripcions per a nous cursos del programa “Elabora’t” per formar·se i ajudar a trobar 
feina als caldencs en situació d’atur. També tenim una nova guia de promoció econòmica i turística “On menjar 
· on dormir” i seguim treballant amb l’IPHES per fer del Camp del Ninots un referent europeu. Sempre amb 
Caldes i la seva gent com a prioritat i centre de tota la nostra tasca.
Finalment volem agrair a tota les entitats, voluntaris i als Joves Intrèpids que col·laboren amb ganes i il·lusió al 
costat de l’Ajuntament per fer cada any una Festa Major ben lluïda millorant·la any rere any. Gràcies a tothom 
per participar-hi!

Estat de l’aigua
Analítiques de juliol

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.

On menjar i on dormir a 
Caldes de Malavella? 

L’Ajuntament ha editat la nova guia “On menjar 
· on dormir” que recull el llistat i els contactes 
dels bars, restaurants i allotjaments que hi ha a 
Caldes. En el cas de restaurants, s’hi detallen a 
més els horaris, preus, el tipus de cuina així com 
els serveis addicionals. En el cas de balnearis, 
hotels, hostals, fondes i cases rurals s’hi 
especifiquen les habitacions, places i els serveis. 
Per últim, un mapa permet ubicar cadascun dels 
establiments.

L’exhaustiva i detallada guia es pot aconseguir 
a l’Oficina de Turisme i pretén donar a conèixer 
al visitant l’oferta d’allotjament i restauració que 
ofereix Caldes de Malavella. La informació es 
presenta en català, castellà, anglès i francès.

Activitats diverses a la 
Festa del Llac del Cigne

El cap de setmana del 22 al 24 de juliol passat 
es va celebrar la Festa del Llac del Cigne, que 
va incloure un ventall d’activitats variades 
pensades per a totes les edats: sopar i ball, partits 
de futbol, jocs infantils, inflables i tallers de 
pintura, botifarrada i concert, cantajocs i festa 
de l’escuma. Tot un seguit d’activitats pensades 
per passar-s’ho bé en família entre amics i veïns.

Rodatge de “La senyora 
de la 212”, el nou curt de 
Mateu Ciurana

A inicis de setembre comença el rodatge de 
“La senyora de la 212”, el nou curtmetratge de 
Mateu Ciurana. Els protagonistes principals 
seran Teresa Gimpera i Blai Ciurana i l’escenari 
triat és el Balneari Prats. Aquest nou projecte 
relatarà la història de la geniüda senyora Roig, 
la millor clienta d’un balneari que amenaça 
de marxar de l’establiment. El director de 
l’hotel dóna instruccions a un jove i introvertit 
pianista perquè intenti que la senyora Roig 
recapaciti i s’hi quedi.

Pots fer de mecenes de la pel·lícula per 18 
€. Contacta amb en Mateu Ciurana (correu@

mateuciurana.cat) per col·laborar-hi.
Durant l’estiu, el seu curt anterior, 

“Bernadeta”, s’ha projectat a la Mostra de 
Cinema Català de Roma i als festivals de 
Pineda de Mar i de Puigcerdà. També es podrà 
veure a la tardor al Cinema Texas de Barcelona 
i al Festival de Cinema de Girona. A la foto, 
Mateu Ciurana amb la responsable d’estilisme, 
Maru Errando Molina, i Teresa Gimpera.

Aprovades les festes 
locals de l’any 2017

L’últim Ple Municipal de Caldes de Malavella, el 
de juliol, va aprovar, per unanimitat de tots els 
grups municipals, establir les dues festes locals 
per l’any que ve que tenen potestat de triar els 
ajuntaments catalans, a banda dels que ja estan 
estipulats per part del Parlament de Catalunya i 
del Congrés de Diputats espanyol.

En el cas de Caldes de Malavella, els dies 
triats com a festes locals de l’any 2017 són 
els que d’una manera tradicional s’han anat 
escollint en els darrers temps: per una banda, 
el dia 7 d’agost, que correspon al dilluns de la 
nostra Festa Major i, per l’altra banda, el 22 de 
setembre, dia de la celebració de l’Aplec de Sant 
Maurici, diada en què molts caldencs pugen a 
l’ermita a celebrar aquesta festivitat tan arrelada 
al nostre municipi.

Nova Diada Nacional de 
Catalunya a Caldes

Caldes de Malavella celebrarà una nova Diada 
de l’Onze de Setembre. L’acte més matiner serà 
l’Aplec de germanor de Terra Negra al qual 
assistiran els municipis de Llagostera, Vidreres, 
Tossa de Mar i Caldes de Malavella. L’acte 
consistirà en un discurs i un esmorzar popular 
que enguany organitza el nostre poble. Tot 
seguit, ja a Caldes, es farà l’acte commemoratiu 
i l’ofrena floral als caiguts en la defensa de les 
llibertats de Catalunya, es llegirà un manifest 
i la Coral Cantaires de Caldes cantarà els 
Segadors i el Cant de la Senyera. Els avis de la 
“Casa Rosa” prepararan un dinar popular amb 
ball i, finalment,  l’ANC de Caldes de Malavella 
organitzarà el viatge cap a Salt, l’indret de les 
comarques gironines que l’ANC ha triat per fer 
l’acte de l’Onze de Setembre. Per la seva part, 
l’Agrupació de Sardanistes organitzarà la vigília 
de l’Onze de Setembre una audició de sardanes 
i la interpretació del Segadors. Per a més 
informació, consulteu l’agenda d’aquest mateix 
BIM. Us convidem a participar en aquesta 
jornada festiva i reivindicativa.

Bon regust del taller 
d’escriptura creativa

La Biblioteca Municipal va organitzar el juliol 
passat un taller d’escriptura creativa centrat en 
el relat breu. En el transcurs de 4 sessions de 2 
hores cadascuna, la filòloga i escriptora Núria 
Martí Constans va oferir un curs pràctic per 
treballar les eines de l’escriptor: narradors, punt 
de vista, personatges, acció en el relat, títol... i 
acostar-se a l’escriptura a través dels sentits, 
amb exercicis pràctics i divertits que van ajudar 
a donar forma a les idees dels participants. Els 
participants que ho van voler van publicar els 
seus relats en el diari digital Diari Maresme.
Havent vist la bona acceptació rebuda, la 
Biblioteca es planteja fer properament més 
tallers d’escriptura.

Càritas es trasllada a 
un nou local cedit per 
l’Ajuntament

Càritas de Caldes s’ha traslladat a un nou 
local al carrer Rosselló, que l’Ajuntament té de 
lloguer i que ha cedit a l’entitat caldenca. La nau 
disposa d’un espai amb els aliments i materials 
de primera necessitat disposats en prestatges 
com en un supermercat convencional. També 
hi ha un magatzem, un despatx i una sala que 
s’utilitzarà com a aula de formació.

Ara mateix fan ús del servei de Càritas 44 
famílies caldenques. Si esteu interessats en 
acollir-vos-hi adreceu-vos als Serveis Socials de 
l’Ajuntament i allà estudiaran el vostre cas (C. 
Vall-llobera s/n; 972 47 04 04 / serveissocials@

caldesdemalavella.cat).
L’entitat compta actualment amb l’ajut de 

8 voluntaris que atenen i acompanyen els 
usuaris quan arriben al supermercat. Si voleu 
col·laborar-hi, podeu contactar-hi: 652818831 
o caldes@caritasgirona.cat.

L’Ajuntament pretén amb la cessió del 
local oferir un espai apropiat a Càritas per 
desenvolupar la seva gran tasca benèfica.

Bona acollida del Grup 
d’acompanyament per a 
cuidadors

El juliol es va cloure el Grup d’acompanyament 
per a cuidadors no professionals, un espai 
mensual de suport per a les persones que 
cuiden familiars amb cert grau de dependència 
amb un balanç molt positiu.

El cicle de trobades ha estat coordinat per 
una assessora especialitzada i ha tingut com 
a objectiu orientar, formar i acompanyar els 
familiars en la tasca de cuidadors.

L’èxit de l’experiència obre les portes a fer 
altres xerrades o grups. Si sou cuidadors i hi 
teniu interès, adreceu-vos als Serveis Socials 
de l’Ajuntament on us en poden informar i des 
d’on poden recollir les vostres inquietuds per 
fer noves activitats. El contacte és el següent: 
C. Vall-llobera, s/n. De dilluns a divendres, de 
9 a 2. Tel. 972 47 04 04. A/e: serveissocials@

caldesdemalavella.cat.
A la foto podeu veure l’assessora 

especialitzada, Elisabet Muñoz, la regidora de 
Benestar Social, Maribel Reig, i les participants 
durant l’última sessió.

Inscripcions al segon 
semestre de l’Elabora’t 

El 12, 13 i 14 de setembre es faran les 
inscripcions als cursos de l’Elabora’t, un 
programa impulsat per l’Ajuntament amb la 
intenció d’oferir cursos que ajudin els caldencs 
a trobar feina, encara que hi poden accedir 
també persones que actualment treballin.

Els cursos d’aquest semestre són: Manipulador 
d’aliments, Auxiliar de magatzem, Introducció 
al màrqueting i Anglès bàsic (I i II).

Per inscriure-us-hi, adreceu-vos a l’Espai 
Jove “Ca la Romana” amb una fotocòpia del 
DNI i el document de renovació de l’atur, si 
s’escau (els cursos són gratuïts per als aturats).

Per a més informació, contacteu amb solc@

caldesdemalavella.cat. 

L’Ajuntament demana 
solucions al problema dels 
ocupes

L’alcalde Salvador Balliu va atendre el juliol 
diversos veïns d’Aigües Bones que havien re-
collit 150 signatures reclamant una solució a 
l’incivisme d’uns ocupes. Balliu manifesta que 
aquesta situació “no es pot tolerar” i demana 
cobertura legal per donar una resposta ràpida 
a aquests desagradables casos.

La Policia Local visita la zona quan rep avi-
sos però no té la potestat per anar més enllà si 
no hi ha un delicte flagrant. A més, la llei és 
molt lenta en la resolució dels casos d’ocupaci-
ons i més quan els propietaris dels habitatges, 
entitats bancàries, no les denuncien.

L’Ajuntament, mentrestant, té creada una 
taula de coordinació formada per l’alcalde, re-
gidors, Policia Local, Serveis Socials, el Servei 
d’intermediació en l’habitatge i els Serveis Jurí-
dics amb l’objectiu de treballar coordinadament 
per oferir als ocupes (n’hi ha 40 casos a Caldes) 
que ho són per necessitat una sortida en forma 
de lloguer social i treballar perquè els que no ho 
són no causin problemes de convivència.

Festa Major: Gràcies!

Un any més, la Festa Major ha estat la gran festa de Caldes de Malavella gràcies 
a l’esforç col·lectiu de moltes persones. La regidoria de Festes vol agrair especi-
alment la dedicació dels Joves Intrèpids, col·laboradors i entitats.

També volem destacar les ganes de sortir al car-
rer i participar en els actes que han tingut els 
caldencs i visitants. La Festa Major ha estat de 
nou l’excusa per passar-s’ho bé, trobar-se, con-
versar... Ha estat un nou motiu per sentir·nos 
orgullosos de ser caldencs i ha posat de manifest 
la capacitat d’organització i d’implicació que té 
el nostre municipi amb la col·laboració sempre 

necessària entre l’Ajuntament i el teixit social 
caldenc. Felicitats a tothom!

Enguany destaquem que el pregoner de la 
Festa, ha estat la Coral Cantaires de Caldes. Per 
altra banda, la Pubilla i l’Hereu 2016 són la Lau-
ra Casanovas i en Pere Farré. Una novetat res-
pecte altres anys ha estat el trasllat del Sopar de 
Festa Major a la plaça de la Selva.


