
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 84 01 78.
Cal Ferrer de la Plaça, entrant pel pati
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. 
De 10 a 14 h de dilluns a diumenge i festius 
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
Servei amb cita prèvia. 
Tel. 972 48 01 03 (cada dia excepte dimecres).
Tel. 972 48 02 66 (dimecres).
solc@caldesdemalavella.cat.
CALDES FM 107.9: Tel. 972 47 13 09.
Carrer de Sant Grau, núm 19. Casa Rosa.

BIBLIOTECA MUNICIPAL: Tel. 972 47 23 50.
Carrer de la Llibertat, 6. 
Matins: de dimarts a divendres, de 2/4 d’11 a 2
Tardes: de dilluns a divendres, de 4 a 9.
Dissabtes: de 10 a 2.
TEATRE – CINEMA MUNICIPAL: C. Jacint Verdaguer.
ESPAI JOVE CA LA ROMANA: Tel. 972 48 02 66
calaromana@caldesdemalavella.cat
Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n
JUTJAT DE PAU: Tel. 972 47 02 25. 
C. de St Grau, 19. Casa Rosa. Dimarts i dijous, de 10 a 12.
ZONA ESPORTIVA: Tel. 669 29 25 81. Av. de Caldes s/n.
LLAR D’INFANTS NINOTS: Tel. 972 47 10 38. 
C. Garrotxa s/n.
ESCOLA SANT ESTEVE: Tel. 972 47 23 44. 
C. Vall·llobera, 62.
ESCOLA LA BENAULA: Tel. 972 48 00 56. 
Av. Onze de setembre, 19
SES CALDES: Tel. 972 48 02 25. 
Av. dels Països Catalans, s/n.
DEIXALLERIA MUNICIPAL: Tel. 872 012 018
C. Ponent, s/n.
Matins: de dimarts a dissabte, de 10 a 13 h.
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 17 a 20 h.
Horari vàlid des del 16 de juny al 15 de setembre.
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. 912 320 320.
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:

BiM

Octubre 2019 · Número 145 · Caldes de Malavella

Butlletí d’Informació Municipal

Dimarts, 1 d’octubre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Participa en l’espai, generant propostes i 
creant activitats!

Entitats. Esplai Gent Gran la Caixa
Inici de totes les activitats (excepte manualitats)

Dijous, 3 d’octubre
Esports. Grup de passeig
9 h · Davant de la Casa Rosa
Grup de Passeig
Organitza: Àrea d’esports 

Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Torneig de Ping Pong

Entitats. Esplai Gent Gran la Caixa
Viatge a Costa Ligúria

Divendres, 4 d’octubre
Esports. Club Patinatge Caldes
Del 4 al 6 d’octubre el club participa al Campio-
nat Territorial Infantil- Cadet B a Quart 

Cultura. La volta al món en 80 vides
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Martina Cubí Ariño, biòloga

Dissabte, 5 d’octubre
Entitats. Gegants de Caldes i Gra-
llers Escaldats

31a trobada gegantera
17 h · Plantada als jardins de Sant Grau
17:30 h · Cercavila

Diumenge, 6 d’octubre

Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament 

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de Turisme · 3€
Amb visita guiada a l’Espai Aquae!

Entitats. Club Excursionista
Serra de Momtgrony
Sortida de tot el dia per la Serra de Montgrony. 
Anirem seguint la carena amb boniques vistes 
de la collada de Toses, Puigllançada, Puigmal i 
altres (si la boira no ens ho esguerra). La condu-
irà Pere Serrats.

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

L’agenda
Dimecres, 9 d’octubre
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Just Dance dinamitzat per algunes joves

Dijous, 10 d’octubre
Esports. Grup de passeig
9 h · Davant de la Casa Rosa
Grup de Passeig
Organitza: Àrea d’esports 

Trobada d’entitats
22 h · Sala de plens
Trobada per preparar les activitats de Nadal i el 
calendari de desembre 

No t’ho perdis!
Aplec de Sant Grau i de la 
mare de Deu del Remei 

Divendres, 11 d’octubre
19 h · Ermita de Sant Grau · xerrada sobre 
“Els retaules de les esglésies de Caldes”
20:45 h · Plaça de Sant Grau · benedicció de 
la bota de vi novell
21 h · Plaça de Sant Grau · sopar amb 
botifarres i pastís de Sant Grau i tot seguit 
havaneres i cançons de taverna (venta de 
tiquets a la Fleca Victòria i al Bar Tèrmic).

Dissabte, 12 d’octubre
11 h · Ermita de Sant Grau · missa en honor 
de Sant Grau i de la Mare de Déu del Remei 
12 h · Placeta de l’Ermita de Sant Grau · 
audició de sardanes a càrrec de la Cobla 
Foment del Montgrí
16 h · Ermita de Sant Grau · Rés del Rosari
19 h · Visita guiada a l’Espai Aquae

Diumenge, 13 d’octubre
11 h · Església Parroquial Sant Esteve · Mis-
sa en honor a la Mare de Déu del Remei

Dissabte, 12 d’octubre
Esports. Club Patinatge Caldes
El 12 i 13 d’octubre el Club participa al Trofeu 
Iniciacions a Serinyà

Diumenge, 13 d’octubre
Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament 

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de Turisme · 3€
Amb visita guiada a l’Espai Aquae!

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Annex Casa Rosa 
Ball amb Xus Marcos

Entitats. Club Excursionista
6a etapa del camí de ronda: Begur - L’Estartit
Els nostres cabirols de butxaca, Blanca i Jordi, 
ens menaran pels viaranys costaners, procurant 
trobar algun braç de mar per poder tenir alguna 
remullada “accidental”.

Esports. UE Caldes
11:30 h · UE Caldes A – CE Sporting Vidrerenca A

Dimarts, 15 d’octubre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Tardes Joves. Ca la Romana
16 h · Trobada d’Scooters 

Xerrada informativa
16 h · Annex Casa Rosa
Xerrada informativa sobre seguretat i benestar 
a la llar.Obert a tothom, a càrrec de la Policia 
Local i Mossos d’Esquadra.

Dijous, 17 d’octubre
Esports. Grup de passeig
9 h · Davant de la Casa Rosa
Grup de Passeig
Organitza: Àrea d’esports 

Divendres, 18 d’octubre
Esports. Club Patinatge Caldes
Del 18 al 20 d’octubre el Club participa a les 
proves d’Iniciació A i D al CP Sant Josep

Cultura. Espectacle infantil
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Espectacle d’ombres per a infants “El príncep 
granota”  

Dissabte, 19 d’octubre
Patrona de la Policia Local
11 h · Sala de plens 

Cultura. Memorial Emili Bota
20 h · Teatre municipal 
El Grup Inestable Ceretana de Puigcerdà 
presenta
“AQUÍ NO PAGA NI DÉU“ DE DARIO FO .
Als nostres dies aquesta obra se’ns revela rabi-
osament actual: les dones d’un barri obrer de 
Milà, indignades per la situació econòmica i so-
cial decideixen practicar la desobediència civil i 
rebel·lar-se contra el sistema, robant menjar en 
uns supermercats per la puja de preus incontro-
lada. A partir d’aquí, tots els personatges es van 
inserint en una trama delirant i divertida, on els 
equívocs es succeeixen ininterrompudament. 
Utilitzant un llenguatge planer, Dario Fo troba 
la manera de denunciar els abusos del sistema 
capitalista a través de l’humor més estripat.
Preu entrada: 5 €.

Diumenge, 20 d’octubre
Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament 

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de Turisme · 3€
Amb visita guiada a l’Espai Aquae!
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Annex Casa Rosa 
Ball amb Xavi Ros

Entitats. Coral Cantaires de Caldes
18h · Església de Caldes
XIX Trobada de Cant Coral amb els cors Cor 
Casp de Barcelona i l’Orfeó Enric Morera de 
Sant Just Desvern

Cultura. Cinema
18 h · Teatre cinema municipal
Dumbo (2019)
Entrada lliure. Servei de crispetes 

De l’1 al 31 d’octubre de 2019
Entitats. Club Excursionista 
El RodaCEC del Centre Excursionista de 
Catalunya
Sortida amb BTT. El rodacamins és una pro-
posta d’organització de diferents sortides no 
competitives, amb bicicleta, organitzada per 
diferents entitats dintre de la FEEC. El CEC 
(Centre Excursionista de Catalunya) ha pla-
nificat una sortida pels entorns de Caldes. Hi 
col·laborem nosaltres i també l’ajuntament de 
Caldes. Proposen dues rutes, una d’un 18km, 
familiar i la segona d’uns 40 km, fàcil però per a 
gent amb pràctica.

Esports. UE Caldes
11:30 h · UE Caldes A – CF Palafrugell A 

Recorda-ho!
Inscripcions fira d’oportunitats

La fira d’oportunitats tindrà lloc el proper 
diumenge 10 de novembre. Les inscripcions 
s’obriran el dilluns 21 d’octubre a les 10h i 
s’allargaran fins el divendres 8 de novem-
bre a les 14h. Es podran realitzar de forma 
presencial a l’Oficina de Turisme o bé elec-
trònicament a través de la seu electrònica 
municipal.
Per a poder participar a la fira és obligatori 
dur algun producte alimentari de primera 
necessitat el mateix dia de la Fira i entre-
gar-lo a la parada de Càritas.
Per a més informació: promocioeconomi-
ca@caldesdemalavella.cat o bé 972480103. 
Amb la col·laboració de Càritas de Caldes- 
Sant Andreu Salou.

Dimarts, 22 d’octubre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Curtmetratge + debat

Dijous, 24 d’octubre
Esports. Grup de passeig
9 h · Davant de la Casa Rosa
Grup de Passeig
Organitza: Àrea d’esports 

Tardes Joves. Ca la Romana
17:30 h · Segon taller d’autodefensa feminista 
(places limitades)

 Divendres, 25 d’octubre
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Club de Lectura Juvenil

Entitats. Club Excursionista
La trobada al bar.
Si voleu conèixer alguns companys del club o 
necessiteu informació, el darrer divendres de 
mes ens trobem al bar, de vuit a nou del vespre, 
us conviden a venir. Consulteu la web del club 
per saber el lloc.

Entitats. Casa Rosa
17 h · Annex Casa Rosa
Ball berenar amb Pep i Maria José

Cultura. Club de lectura
19:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Club de lectura amb Joan Cavalle, traductor de 
“Final de partida” de Samuel Beckett
 
Dissabte, 26 d’octubre
Cultura. Memorial Emili Bota
20 h · Teatre municipal 
El grup WC Teatre d’Arbúcies presenta
“L’ELECTE“ DE RAMON MADAULA.
Un jove polític acaba de ser escollit president. En 
poques hores ha de pronunciar el seu discurs d’in-
vestidura però apareix un problema inesperat. El 
psiquiatra disposa de molt poc temps per resoldre 
la situació i evitar que el president electe faci un 
ridícul espantós en la seva primera compareixença
Preu entrada: 5 €.

Diumenge, 27 d’octubre
Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
 
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de Turisme · 3€
Amb visita guiada a l’Espai Aquae!

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Annex Casa Rosa 
Ball amb Àngel
Dimarts, 29 d’octubre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dimecres, 30 d’octubre
Entitats. Xarxa de dones
19 h · Casino
Xerrada a càrrec de l’autora de “T’estimo, Gràci-
es “, Kimi Turró.  
És possible transformar el doler en Amor ?

Dijous, 31 d’octubre 
Esports. Grup de passeig
9 h · Davant de la Casa Rosa
Grup de Passeig
Organitza: Àrea d’esports 

Entitats. Esplai Gent Gran la Caixa
17 h · Esplai 
Berenar del mes

Caldes de Malavella save the planet

No t’ho perdis!
Fira de l’aigua

Diumenge 6 d’octubre
Activitats per a gaudir tot el dia, a par-
tir de les 10h
Jornada de portes obertes als exteriors dels 
balnearis

Espai “aigües de caldes i balneoteràpia” degus-
tació d’aigües, sortejos,... I massatges gratuïts 
en directe!!
Amb la participació de Balneari Prats, Aigües 
Minerals San Narciso, Balneari Vichy Catalán 
i Grup Vichy Catalán

Fira d’artesania diversa, antiguitats, brocante-
ria, alimentació i parades d’entitats.
10 -14 h. Activitats esportives a la Plaça de 
l’Església a càrrec del Club de Tennis Caldes  i 
el Club Patí Caldes

Plaça dels donants
• Farcell de jocs tradicionals
• Espai de joc lliure i oci familiar creatiu
• La ràdio en directe: Caldes FM
• Punt d’informació
• #Pelsvalents #escuts solidaris

Jardins de les Termes Romanes 
Tallers infantils del món romà i modernista

Plaça de l’Aigua
Ludoteca de sons de l’aigua

Plaça de l’Església
• Bombolles de sabó
• Jocs gegants
• Atracció ecocavallets

Plaça Sant Esteve
Usos i propietats de l’aigua florida -
Circuit de tren per a pujar-hi grans i petits

Activitats amb horari programat
9 h. Plaça de l’Església
Caminada verda

9 h. Plaça dels Donants
Ral·li fotogràfic inscripcions fins a les 11h. 

10 h. Balneari Vichy Catalan
Visita guiada: “les aigües de caldes”
Visita a l’embotellament de l’aigua Vichy 
Catalán, les Termes Romanes i l’interior del 
doll de Sant Narcís.  2N punt de trobada, a 
les 11h a les Termes Romanes

10.45 h. Plaça de l’Església
La caldera dolça: xocolatada popular gratuïta

11 h. Termes Romanes
Visita guiada: “les aigües de caldes”
2N punt de trobada de la visita que s’haurà 
iniciat a les 10h al Vichy Catalán. 

11 - 14 h. Espai Aquae
Jornada de portes obertes i taller de l’arqueò-
leg per als infants

12 h. Pl. De l’Ermita de Sant Grau
Sardaxou

12 h. Pl. Dels donants
Master class de swing

13 h. Plaça de l’església
La gran calderada: degustació de cuina 
termal gratuïta

16.30 h. Pl. dels Donants
Ball de l’Hereu Riera 

17 h. Pl. dels Donants
Concert: pop per xics. 
Amb l’espectacle “Som Superherois”. 

17.30 h. Pl. dels donants – estand de Vichy 
Catalán
Tast de gintònics amb aigua-tònica de 
Caldes

18 h. Safareig del Puig de St Grau
Memòries líquides: les dones i els safaretjos 

18 h. Plaça de l’Església
Tallers de cuina infantil little xef. En anglés

19 h. Plaça de l’Església
El joc de la Laura

19 h. Plaça dels Donants
Cuina termal: concurs de menjadors de 
calamars a la romana i bebedors d’aigua amb 
gas de Caldes



Notícies breus de Caldes de Malavella

Estat de l’aigua
Analítiques de setembre

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

Ca la Romana obre les 
seves portes 

El passat dijous 12 de setembre l’Espai Jove Ca 
la Romana va tornar a obrir les seves portes 
després de l’aturada pels mesos d’estiu. Per ce-
lebrar la tornada a la normalitat es va fer una 
gran festa amb mojitos sense alcohol i amb 
música amb Los Sibaritas i Eric Roma. 
L’Espai Jove Ca la Romana és l’equipament que 
depén de la regidoria de joventut de l’Ajunta-
ment. Cada setmana programen una gran di-
versitat d’actes i són un punt d’acollida per a 
joves oferint assessorament i activitats. Mensu-
alment els i les joves poden exposar les seves 
suggerències, per tal de formar part d’una ma-
nera activa de la programació de l’espai. Ca la 
Romana és el responsable de programes com el 
Pati Obert, el Casal J de Jove, les Tardes Joves, el 
JAN per Nadal, el Club de lectura Juvenil, la Bri-
gada Jove, les Tardes Kreactives, la Volta al món 
en 80 vides, a més d’altres projectes d’igualtat, 
projectes a l’institut i col·laboració amb entitats 
i altres àrees. Trobareu tota la informació a: 
www.espaijove.caldesdemalavella.cat  

Prèvia de Sant Grau

El cap de setmana de l’11 al 13 d’octubre s’han 
programat tots els actes corresponents a la fes-
tivitat de Sant Grau i la Mare de Deu del Re-
mei. El divendres hi ha preparada una xerrada 
sobre els retaules de les esglésies del poble, tot 
seguit es beneirà la bota de vi novell i es farà 
el tradicional sopar de germanor a la Plaça de 
Sant Grau. El dissabte s’hi concentren els actes 
més religiosos amb la missa al matí i el Rés del 
Rosari a la tarda. Al matí també hi ha la tradici-
onal ballada de sardanes i a la tarda també s’ha 
programat una visita guiada a l’Espai Aquae. 
T’hi esperem! Diumenge al matí es farà una 
missa en honor a la Mare de Déu del Remei a 
l’Església Parroquial de Sant Esteve. 

Obre la porta a l’acolliment 
familiar

A Catalunya hi ha infants i adolescents que han 
estatseparatstemporalment de la sevafamília i 
necessiten una famíliaacollidora que elspuguio-
ferir un entornafectuós i educatiu segur. L’acolli-
ment  familiar és una mesura de protecció que 
té per objectiu general proporcionar un entorn 
familiar a aquestsinfants, on puguincréixer i 
desenvolupar-se, fins que siguipossible el retor-
namb la sevafamília d’origen. La Direcció Gene-
ral d’Atenció a la Infància i l’Adolescènciaassu-
meix la tutela d’aquestsinfants i delega la guarda 
en les famíliesacollidores.
L’acollimentés una situació temporal de du-
rada variable, en funció de les necessitats de 
l’infant i de l’evolució de la situació familiar. Hi 
ha diversesmodalitatsd’acolliment: d’Urgència 
i Diagnòstic, Simple de Curta o LlargaDura-
da i Permanent. També existeixl’acolliment de 
Caps de Setmana i Vacances o Programa de 
FamíliesCol·laboradores.
AD’Iniciatives Socials organitzensetmanal-
mentsessionsinformatives per a les famíliesin-
teressades.  Més informació als Serveis Socials 
de l’Ajuntament (carrer Vall Llobera) o al telè-
fon 972 47 04 04.

Glopets d’estiu consolidats!

El darrer concert es va fer el diven-
dres 13 de setembre, amb l’actuació 
de Marta Knight. Aquest any també 
han actuat artistes com Quimi Portet 
o Enric Montefusco.
Deu anys després del concert de Mishima, 
podem considerar que el festival Glopets 
d’Estiu està consolidat. Aquest juliol dos 
grans artistes ens han presentat els seus últims 
discos: Enric Montefuso: Diagonal (El Segell, 
2019) i Quimi Portet Festa Major d’hivern 
(Quissorecords, 2018). 
També s’ha repetit el taller de percussió amb 
UniSo. Aquesta vegada per a adults. Dins del 
projecte “La volta al món en 80 vides que fem 
amb l’Espai Jove, hem conegut l’experiència 
musical d’en Guillem Bagudà, que va interpretar 
algunes peces al piano. També està en fase de 
consolidació la Fireta del llibre usat que aquest 
any ha arribat a la tercera edició. El darrer 
concert dels Glopets va ser el 13 de setembre 
amb la Marta Knight, una jove cantautora de 
Martorell que està en plena efervescència.

Nova temporada esportiva 

Ja ha començat la temporada 2019-2020 per a 
tots els equips i entitats esportives de Caldes.
El primer Club en presentar la nova temporada 
va ser el Club Esportiu Caldes que ho va fer el 
15 de setembre aprofitant una estada de pre-
temporada a El Vilar. El club va voler celebrar 
així el seu 15è aniversari. No hi van faltar en-
trenaments, jornada nocturna de 3x3, sessions 
de risoteràpia entre d’altres activitats. 
El 21 de setembre el Club Volei Joves Caldes 
va oferir per a la seva afició la presentació de 
tots els equips de la temporada. Ho va fer en 
una jornada amb múltiples partits i amb boti-
farrada al final de la tarda. La UE Caldes va fer 
la presentació el 29 de setembre. El club, que 
arriba gairebé als 200 jugadors repartits en una 
quinzena d’equips, porten el bon nom de Cal-
des i els valors de l’esportivitat i l’esforç arreu. 
A mesura que passen les setmanes totes les en-
titats esportives engegen motors de nou. Molt 
bona temporada a tots i a totes! Recordeu que 
a les xarxes socials podeu consultar l’agenda 
esportiva del cap de setmana cada divendres.  

Torna el programa de 
prevenció de càncer de 
còlon

El càncer de còlon i recte és un tumor maligne 
molt freqüent a la nostra societat. Al llarg de 
la vida el patiran un de cada vuit homes i una 
de cada catorze dones. El seu pronòstic és molt 
variable i depèn en gran part del moment del 
diagnòstic. Si es diagnostica en fase precoç la 
supervivència és superior al 90 % mentre que 
si es diagnostica en fases avançades en les que 
la malaltia ja està disseminada pel cos les ta-
xes de supervivència descendeixen fins a 8%. 
La campanya de prevenció del Departament de 
Salut va dirigida a tota la població de 50 a 69 
anys. Al desembre d’enguany es posa en marxa 
la segona ronda. Els que estigueu dins la franja 
d’edat rebreu una carta al domicili animant-vos 
a participar. Qui vulgui participar haurà d’anar 
amb la carta a la farmàcia més propera que és 
l’encarregada d’entregar i recollir el col·lector 
per la prova de detecció de sang oculta a la 
femta. Anima’t i fes-te la prova, el càncer colo 
rectal és el més freqüent a la nostra societat, 
però prevenir-lo està a les nostres mans.

Nous col·lectors al Llac del 
Cigne

Al ple de juliol es va aprovar el “Projecte de 
Substitució de dos col·lectors de sanejament 
al Llac del Cigne – Prats de san Sebastià de 
Caldes de Malavella”. Aquest punt s’ha aprovat 
per unanimitat.Aquesta obra, que té un cost 
de 131.497€, permetrà instal·lar dos nous 
col·lectors al Llac del Cigne, substituint l’actual 
col·lector que s’ha anat malmetent amb el pas 
dels anys i que a més es troba en una zona 
sensible com són els Prats de Sant Sebastià.
L’actuació, feta conjuntament amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua, el Consell Comarcal de 
la Selva i l’Ajuntament, també té incidència 
en les aigües residuals de la urbanització del 
Turist Club, que desemboquen també en 
aquest col·lector. L’Ajuntament instal·larà els 
nous col·lectors, i el Consell Comarcal farà els 
pous sorrers amb prou potència per fer arribar 
les aigües residuals a la depuradora. Aquesta 
acció és molt necessària i evitarà, entre d’altres, 
la inundació de zones determinades en cas de 
pluges. A més la Fundació Emys farà tasques 
prèvies i al llarg de l’obra perquè no hi hagi 
afectacions mediambientals amb la instal·lació 
d’aquests col·lectors.

Nova web de Visitcaldes.cat

L’Àrea de Turisme ha encarregat un nou pro-
jecte web per a innovar en la comunicació onli-
ne, creant un portal únic tant per als ciutadans 
com als visitants, destacant la qualitat de con-
tinguts a nivell gràfic i visual. 
Amb aquesta nova web l’objectiu final és do-
nar a conèixer el patrimoni artístic, cultural i 
social de Caldes. Així, es compta amb diver-
sos apartats com “Vila termal”, “Top 10”, “Què 
fer”, “On menjar – on dormir” en els quals 
l’usuari pot descobrir alguns dels serveis i dels 
elements culturals més importants. A més dels 
punts de vista obligatòria recollits en l’apartat 
de les 10 raons principals per venir a Caldes, 
en la web també es donen a conèixer tradici-
ons i festes locals. Les premisses de l’encàrrec 
foren que el lloc web fos usable i una eina par-
ticipativa per a fomentar el creixement online 
i sobretot la Crida a l’acció per incentivar a 
l’usuari a contactar, consultar o demanar més 
informació, dirigint un missatge amb un trac-
te personal i directe. De moment la web està 
en una fase inicial i properament es traduirà 
al castellà i a l’anglès. La podeu visitar a www.
visitcaldes.cat

Èxit de les visites 
teatralitzades

A finals d’agost ja es van exhaurir totes les en-
trades disponibles per a tota la temporada. En 
total han assistit a les visites 523 persones Els 
visitants han arribat d’arreu del territori català, 
pel que una de les conclusions que se n’extreu 
de les visites és que són molt profitoses per 
acostar la destinació de Caldes arreu.  S’ha per-
cebut un 22% més d’espectadors, i els ingressos 
fruit de les entrades també han augmentat un 
35%. Des de la regidoria de turisme s’atribueix 
l’èxit a la temàtica escollida, a més de la visi-
ta a llocs que habitualment no estan oberts al 
públic com són la capella de Vichy Catalan o 
l’embotelladora.

Balanç de Sant Maurici 

Les bones temperatures tot i els aiguats dels 
dies anteriors van fer que la diada de Sant 
Maurici fos tot un èxit! Al matí 120 persones 
van marxar caminant cap a l’ermita acompa-
nyats pels amics de l’Hereu Riera. Un cop a 
dalt es va celebrar la missa en honor al Sant, 
per després ballar sardanes i el ball de l’Hereu 
Riera. Al migdia l’Agrupació de Sardanistes va 
fer arròs per a tothom, es van vendre més de 
250 tiquets. A la tarda la Cobla Ciutat de Ter-
rassa va tornar a posar música a l’Aplec que va 
acabar amb la ballada de la Santa Espina. Mol-
tes gràcies a tothom que va fer possible l’aplec 
i a tothom que hi va assistir, va ser tot un èxit! 

Bon curs 2019-2020

Més d’un miler d’infants i joves van comen-
çar el nou curs escolar a Caldes de Malavella 
el passat 12 de setembre. Per tal de començar 
el curs en les millors condicions l’Ajuntament 
cada any fa diferents millores als centres edu-
catius. Aquest any a l’escola La Benaula s’han 
posat jocs nous al patí d’infantil, a l’Escola Sant 
Esteve s’han posat baranes a tot el pati per faci-
litar la mobilitat arreu, a més de taules de píc-
nic i bancs i s’ha canviat la porta d’una aula. 
També s’ha habilitat una nova classe per acollir 
un nou grup de P3. A l’Institut s’hi ha posat 
bancs nous i a la llar d’infants vinils i tendals. 
Molt bon inici de curs a tots i a totes!

Diada de Catalunya 

El 6 de setembre es va fer la presentació del lli-
bre “Ho tornarem a fer” de Jordi Cuixart a la 
Biblioteca. El dia abans de la diada l’Agrupació 
de Sardanistes va organitzar ballada de sarda-
nes que per mal temps es va haver de traslladar 
al cobert de Vichy Catalan. L’11S el Club Ex-
cursionista i tot aquell que va voler va partici-
par a Terra Negra, l’aplec de germanor amb els 
pobles veïns de Llagostera, Vidreres i Tossa de 
Mar. Tot seguit es va fer la ofrena floral al mo-
nument de l’11 de setembre, no hi van faltar les 
cançons dels Cantaires de Caldes. Al migdia els 
autocars van sortir cap a Barcelona, i d’altres 
es van quedar a dinar a l’àpat organitzat per la 
Casa Rosa. 

S’organitza un curs gratuït 
de jardineria per a joves 

Dins l’oferta formativa ocupacional organitzada 
pel Servei d’Orientació Laboral de Caldes,  s’ha 
ofert un PICE de jardineria adreçat a joves d’en-
tre 16 i 29 anys inscrits a Garantia Juvenil i que 
actualment no estiguin estudiant ni treballant. 
Un PICE es un programa integral de qualifi-
cació i feina de les Cambres de comerç que té 
per objectiu la inserció dels joves al mercat de 
treball. 
 El PICE de jardineria té previst iniciar el proper 
7 d’octubre i tindrà una duració total de 210h 
on els joves rebran formació teòrica i pràctica en 
jardineria, i en competències personals, socials i 
d’ocupació.  En total s’hi ha inscrit 14 joves del 
municipi.
Aquesta formació s’ha pogut dur a terme al mu-
nicipi gràcies a la signatura d’un conveni de col-
laboració amb la Cambra de comerç de Girona, 
col·laboració que permetrà dur a terme més ac-
cions que permetin la promoció de la formació, 
el creixement i consolidació de les empreses i el 
foment de l’activitat econòmica a Caldes.

Caldes, present a la 19a 
edició del Termatalia

Caldes de Malavella va estar present 
a Termatalia 2019, la Fira Internacio-
nal de Turisme Termal, Salut i Benes-
tar que es va celebrar a Ourense el 19 
i 20 de setembre.
El regidor Sergi Mir, encarregat de l’àrea de ter-
malisme de l’Ajuntament, va estar present a la 19a 
edició de la Fira Termatalia en representació del 
municipi. Aquesta fira compta amb prop de 300 
expositors, 26 touroperadors i 34 països repre-
sentats, amb molta presència d’Amèrica Llatina i 
Europa, el Nord d’Àfrica i l’Àsia – Pacífic. Previa 
a la fira, els dies 17 i 18 es va celebrar el Congrés 
Internacional de Termalisme 2021 – 2027, on es 
va debatre sobre la dinamització dels territoris 
termals. També es va celebrar el Simposi Interna-
cional sobre Termalisme i Qualitat de Vida. Per 
al regidor Sergi Mir, “aquesta era una bona opor-
tunitat per aprendre de dinàmiques d’altres po-
blacions termals, i poder aplicar fòrmules d’èxit 
al poble de Caldes. Val a dir, però que aquesta fira 
també ha servit per refermar Caldes de Malavella 
com a destinació turístico termal”.

Nova edició del Raid 
Aventura X Perience  

La 16a Copa Catalana de raids d’Esports de Mun-
tanya  es va celebrar el primer cap de setmana de 
setembre amb el raid Aventura X-Perience a Cal-
des de Malavella. Alhora, també es disputava el 
Campionat de Catalunya d’aquesta especialitat.
L’equip Aventura X-Perience ha estat el clar 
dominador del raid de principi a fi, i s’ha pro-
clamat campió de Catalunya i guanyador de 
la primera prova de la 16a Copa Catalana de 
raids. Aquest equip l’han format 3 esportistes 
del Centre Excursionista de Calella i del Club 
Excursionista de Caldes de Malavella. 
En categoria d’aventura, la primera posició ha 
estat per Aromon Land Rumbo Fijo.
El raid l’ha organitzat el Club Excursionista de 
Caldes de Malavella i l’equip Aventura X-Peri-
ence, amb el suport de l’Ajuntament de Caldes 
de Malavella. En aquesta edició, han participat 
un total de 7 equips d’arreu de la península. 
Tots els equips han completat un circuit amb 
BTT, cursa a peu, caiac, via ferrada, patinatge 
en línia, disciplines de cordes i espeleologia al 
llarg de poblacions com Campllong, Santa Pe-
ialla, Colomers, Ullastret i Llagostera.

Torna el Memorial Emili Bota

El 19 d’octubre torna el Memorial 
Emili Bota. La darrera representació, 
pels centres educatius de Caldes, re-
passa la història de la dona en el món 
del rock.
El 19 d’octubre arriba de nou el Memorial Emili 
Bota al teatre de Caldes de Malavella. La prime-
ra representació, de la mà del Grup Inestable 
Ceretana de Puigcerdà, és la comèdia “Aquí no 
paga ni Déu”. Tot seguit arriben altres represen-
tacions com “l’Electe” de WC Teatre Arbúcies 
(26 octubre), “Mentiders” de La Guspira Teatre 
de Cassà de la Selva (10 de novembre), “Prepa-
rant el verí del teatre” de Sols Teatre (17 de no-
vembre). La darrera representació és l’espectacle 
musical “Les dones del rock” adreçat a les esco-
les i a l’Institut de Caldes, que repassa l’impor-
tant i fonamental paper de les dones en el rock 
en un concert comentat per a nois i noies.
Aquest memorial l’organitza l’Ajuntament, amb 
el suport de la Casa de Cultura de la Diputació 
de Girona, la Campanya de Teatre Amateur 
2019 i la Federació Teatral Amateur Gironina. 
Trobareu més informació en programes a part. 

Nova barbacoa a Can Solà 

El passat 15 de setembre es va inaugurar la nova 
barbacoa que s’ha construït a Can Solà Gros 
I. Aquesta barbacoa ha estat possible gràcies 
a l’Ajuntament i als veïns de la urbanització. 
El consistori ha aportat els materials per a la 
construcció de l’equipament i els veïns l’han 
construït. 

El fill de l’italià fa el salt a la 
petita pantalla

L’obra de Rafel Nadal inspirada en Caldes de 
Malavella es convertirà en una sèrie de televi-
sió després que la productora catalana Minoria 
Absoluta n’adquireixi els drets audiovisuals. El 
projecte es presenta aquest mes d’octubre al 
MIPCOM de Cannes, el mercat audiovisual de 
referència internacional, amb l’objectiu de de-
senvolupar una coproducció internacional. El 
fill de l’italià va guanyar el Premi Ramon Llull 
2019 i es la novel·la en llengua catalana més ve-
nuda des que es va publicar al mes de febrer. 
La història també ha estat traduïda a l’italià, al 
francès i al grec. La novel·la relata l’estada d’un 
miler de mariners italians a Caldes de Mala-
vella. El grup estava a la deriva per culpa de 
les bombes alemanyes, que van enfonsar el seu 
vaixell l’any 1943, quan Itàlia va signar un ar-
mistici amb els països aliats. Amb aquest esce-
nari de fons, Nadal presenta el Mateu, fill d’una 
relació amorosa entre un dels soldats italians i 
una dona del poble. La recerca que en Mateu 
farà del seu pare absent serà el motor de la his-
tòria, que reflexiona sobre la família, els seus 
lligams i la identitat personal.

Per recordar

De l’1 al 31 d’octubre de 2019

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
Cementiri / Guals /Ocupaciósubsòl 
/ Escombraries (2n semestre 2019) / 
Mercatsetmanal (2n semestre 2019) / 
Clavegueram (3r trimestre 2019): 
Setembre - Octubre

CONVOCATÒRIA D’AJUTS 
SOCIALS
Ajuts d’urgència social: durant tot l’any
Ajuts per al Centre de dia: tot l’any

VOLS ANUNCIAR-TE A L’AQUAE 
I A CALDES FM?
Sivolsque el teucomerçaparegui a la re-
vista municipal Aquae o surti per la ràdio 
CaldesFM envia un correuelectrònic a 
cbarcelo@caldesdemalavella.cat o demana 
per la Carme Barceló a les oficinesd’aten-
cióciutadana de l’Ajuntament. Fes-teveure i 
fes- tesentir!

REOBERTURA PATI OBERT
A partir del 30 de setembre tornem a oferir 
el Pati Obert a l’Escola St Esteve elsdiven-
dres, dissabtes i diumenges de 16’30h a 
19’30h. Hi podeuferjocs, esports, tallers o 
proposar activitats a la monitora! Organitza: 
Àrea de Joventut. 

CURSET DE LOCUCIÓ 
RADIOFÒNICA
Curs obert a tothom: locució informativa, 
publicitària, musical… a càrrec de Mateu 
Ciurana. El curs s’impartiràalsestudis de 
Caldes FM a la Casa Rosa del 2 al 22 d’oc-
tubre a les 21 h . Inscripcions a caldesfm@
caldesdemalavella.cat i al 663 896 233
Curs totalmentgratuït.

SERVEI DE CREACIÓ 
D’EMPRESES
Els dimarts, dos cops al mes, a l’Ajuntament 
de Caldes hi ha disponible el Servei de 
Creació d’empreses. Cal demanar cita prèvia 
al 972 48 01 03 (Oficina de Turisme) o bé a 
promocioeconomica@caldesdemalavella.cat

SERVEI D’ORIENTACIÓ 
LABORAL DE CALDES DE 
MALAVELLA
El SOLC et proporcionarà orientació i 
acompanyament en el procés de recerca 
de feina, un suport per dibuixar un full de 
ruta de les diferents carreres professionals, 
gestió d’ofertes laborals per les empreses i 
formació. Demana cita prèvia a solc@cal-
desdemalavella.cat o al 972 48 02 66 (Espai 
Jove) – 972 48 01 03 (Oficina de Turisme). 
Les entrevistes es realitzen a l’Espai Jove 
Ca la Romana tots els dimecres de 9:30 h a 
13:30 h. 

PLACES LLIURES CURSOS I 
TALLERS ORGANITZATS PEL 
SOLC
Inscripcions: a l’Oficina de turisme en horari 
de dilluns a diumenge de 10 a 14h.
Places limitades.

Cursos:
• Informàtica nivell inicial (40h) 

Dimarts i dijous de 15.30 a 17.30h del 
21 de gener al 26 de març de 2020.  
Preu: 35 € / Gratuït amb la presentació 
del DARDO. 

• Curs de manipulador d’aliments (4h) 
Divendres 8 i 15 de novembre 2019 de 
19 a 21h.  
Preu: 9 € / Gratuït amb la presentació 
del DARDO. 

• Curs de carretons elevadors (9h) 
Part teòrica: divendres 7 de febrer 2020 
en horari de 16 a 20h 
Part pràctica: dissabte 8 o dissabte 15 de 
febrer 2020 en horari de 9 a 14h.  
Preu: 20 € / Gratuït amb la presentació 
del DARDO. 

• Anglès pre intermedi (50h) 
Dimecres de 18 a 19.30h del 9 d’octubre 
2019 al 17 de juny 2020.  
Preu: 40 € / Gratuït amb la presentació 
del DARDO. 

•  Anglès conversa nivell intermedi (40h)
Dimecres de 19.30 a 20.30h del 9 d’octu-
bre 2019 al 17 de juny 2020.  
Preu: 35 € / Gratuït amb la presentació 
del DARDO.

Càpsules formatives:
• Registra’t a portals web i crea el teu 

correu (8h).  Dilluns de 10 a 12h del 9 al 
23 de març 2020.  Gratuït. 

• Busca la teva primera feina (2h). Di-
lluns 30 de març de 10 a 12h. Gratuït. 

• Com afrontar una entrevista de feina 
(2h). Dilluns 27 d’abril de 10 a 12h.  
Gratuït. 

• Defineix els teus objectius professionals 
(2h). Dilluns 4 de maig de 10 a 12h. 
Gratuït.

• Dona’t d’alta a l’IdCat Mobil (2h). Di-
lluns 11 de maig de 10 a 12h. Gratuït.

VINE A FER TEATRE AQUEST 
CURS!
Curs de teatre per a nens i nenes
Per a nenes i nens d’EducacióPrimària 
(de 6 a 12 anys).
Tots els dimecres, de les 17:00h a les 18:30h, 
a partir del 2 d’octubre (2019) fins el 18 de 
juny de 2020 (excepte dimecres en espais de 
vacances escolars, festius o descans escolar).

A càrrec de David Estany, graduat en Art 
Dramàtic, responsable d’aquest grup de 
l’Aula de Teatre des de fa anys.

Es treballarà amb l’objectiu de crear un taller 
per mostrar al públic a final de curs.

Teatre per a joves 
Per a joves a partir de 12 anys 
(ESO o BATXILLERAT)
Tots els divendres de les 17:00h a les 18:30h, 
a partir del 4 d’octubre (2019) fins el 20 de 
juny de 2020 (excepte divendres en espais de 
vacances escolars festius o descans escolar).

A càrrec de Marc Ciurana, graduat en Art 
Dramàtic, responsable d’aquest grup de 
l’Aula de Teatre des de fa anys.

Es treballarà amb l’objectiu de crear un taller 
per mostrar al públic a final de curs.

Informació d’ambdós cursos: 
Preu: 15 €/mes.
Les classes es faran al Teatre Municipal de 
Caldes.
Mínim d’alumnes per grup: 12 participants.
Màxim d’alumnes per grup: 16 participants.
En cas d’haver-hi més demandes quedaran 
en llista d’espera.
Inscricpions a l’Oficina de Turisme a partir 
del 12 de setembre (en horari de dilluns a 
divendres, de 10h. a 14h. Dissabtes de 10h a 
14h).
Cal portar roba còmoda a les classes.

Organitza: Ajuntament de Caldes

CURSOS IKEBANA
CURS D’IKEBANA (Art floral japonès)
Cada divendres d’octubre a Juny
Comencem el 4 d’octubre
Horari: 1r torn – De 16 a 18 h
              2n torn – De 18 a 20 h
Lloc: local de l’Associació IKALD  a Caldes
Inscripcions: Tel 972 47 03 19 (Dolors 
Taberner)
 
CURS DE CERÀMICA
Cada divendres d’octubre a finals de desem-
bre
Comencem l’11 d’octubre
Horari: de 16 a 18.30 h
Inscripcions: Tel 972 47 03 19 (Dolors 
Taberner)

HORARI OFICINA DE TURISME
L’Oficina de Turisme torna a fer horari d’hi-
vern passat l’estiu: de 10 a 14 h de dilluns a 
diumenge i festius. 

NOVA CAMPANYA 
#PELSVALENTS DE LA POLICIA 
LOCAL
A partir de l’1 d’octubre comença una nova 
campanya contra el càncer infantil. La 
Policia Local comercialitzarà polseres amb el 
lema #pelsvalents. Aquestes polseres tenen 
un cost de 3€ que es destinen íntegrament a 
l’Hospital Sant Joan de Déu, per fer investi-
gació sobre el càncer infantil. Aquesta és una 
campanya possible gràcies a la donació de 
l’empresa Gravats Aubanell.


