Del 15 d’octubre al 15 de novembre

Per recordar
CANVI D’HORARI AJUNTAMENT
Amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015 reguladora del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, les oficines
municipals romandran tancades els dissabtes.
L’ajuntament obre els dijous de quatre de la tarda a dos quarts de set del vespre.
SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I
CADESTRAL
Períodes de pagament voluntari de rebuts, de
venciment periòdic de l’exercici 2017:
Cementiri-guals-ocupació subsòl:
setembre –octubre
Escombraries (2n semestre 2017):
setembre –octubre
Mercat setmanal (2n semestre 2017):
setembre – octubre
Clavegueram (3r trimestre 2017):
setembre – octubre
CONVOCATÒRIA AJUTS SOCIALS
Adreceu-vos als Serveis Socials de l’Ajuntament (972 47 04 04)
Ajuts per a l’escolarització de nens/es de 0 a
3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides. Segona convocatòria:
del 08/01 al 19/01/2018
Ajuts per reforç socioeducatiu secundària:
Durant tot el curs
Subvenció per a les places de centre de dia:
Durant tot el curs
Ajuts d’urgència social: Durant tot l’any
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 o bé a promocioeconomica@caldesdemalavella.cat
PATI OBERT
Tots els divendres, dissabtes i diumenges de 17h a
20h al pati de l’Escola Sant Esteve, jocs, activitats
dirigides o tallers. Organitza: Àrea de Joventut
ASSAJOS CASTELLERS DE LES
GAVARRES
Cada dimarts i divendres assagen al Pavelló de
Llagostera de 9 a 11 h . Obert a tothom. Més
informació:
castellersdelesgavarres@gmail.
com i al telèfon 633 150 177
INSCRIPCIONS A LA 18 FIRA
D’OPORTUNITATS
Del 30 d’octubre al 10 de novembre a

l’Oficina de Turisme o bé a l’adreça de correu
electrònic següent: promocioeconomica@caldesdemalavella.
cat. Més informació en programes a part.
OFERTA FORMATIVA ELABORA’T 2N
SEMESTRE
MANIPULADOR D’ALIMENTS (4h)
Dimarts 7 i dijous 9 de novembre de 19 a 21 h
GESTIÓ D’ESTOCS (25h)
Dilluns i dimecres de 9.30 a 13.45 h
Dates: del 13 al 29 de novembre
WORD I EXCEL (40h)
Dimarts i dijous de 10 a 12.30h
Dates: del 3 d’octubre al 28 de novembre
ANGLÈS BÀSIC I (50h)
Dilluns i dimecres de 19 a 20.30 h
Dates: del 2 d’octubre 2017 al 19 de febrer 2018
ANGLÈS BÀSIC II (50h)
Dilluns i dimecres de 17.30 a 19h
Dates: del 2 d’octubre 2017 al 19 de febrer 2018
FRANCÈS BÀSIC I (50h)
Dimarts i dijous de 17.30 a 19h
Dates: del 3 d’octubre 2017 al 20 de febrer 2018
XERRADA-TALLER: REGISTRA’T A PORTALS D’OFERTES DE FEINA (4h)
Divendres 17 de novembre de 16 a 20 h
TASTETS TIC A LA BIBLIOTECA
Tallers gratuïts sobre noves tecnologies oberts
a tothom.
Inscripcions: a partir del 21 de setembre a la
Biblioteca municipal.
Iniciació a la informàtica 1
Divendres 13 d’octubre 2017 de 16 a 20 h
Iniciació a les cerques a Internet, classificació i gestió de la informació
Divendres 27 d’octubre 2017 de 16 a 20h
Iniciació a la fotografia digital
Divendres 10 novembre de 16 a 20h
Participa a les xarxes socials: Facebook
Divendres 24 de novembre de 16 a 20h
REUNIÓ AMB LES ENTITATS CALDENQUES
Dimecres 25 d’octubre a les 20h a l’edifici de
Cal Ferrer de la Plaça es convoca a totes les
entitats del poble per parlar sobre les diferents
activitats programades en els propers mesos
com la Marató de TV3, el mercat de Nadal i
el Tió.

L’agenda
Diumenge, 15 d’octubre

Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball amb Grup Ciclón
Entitats. Coral Cantaires de Caldes
18 h · Església
XXVII Trobada de Cant Coral de Caldes de
Malavella
Entitats. Club Excursionista Caldes de
Malavella
3a jornada de l’Aventura X-perience Festival
L’equip de raids Aventura X-Perience juntament
amb el Club Excursionista Caldes de Malavella
organitza un rogaining (modalitat de cursa d’orientació) popular de 3 hores de duració, a peu
o amb BTT, juntament amb un raid d’aventura
amb nivell d’iniciació de 4 hores de duració màxima i un raid per més experts de 3 dies. Tota
la informació a: http://avxpfestival.blogspot.com

Dimarts, 17 d’octubre

Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h Plaça de la Selva

Dimecres, 18 d’octubre

Espais. Ca la Romana
17 h · Ca la Romana
Just Dance: Vine a ballar amb nosaltres!

Dijous, 19 d’octubre

Entitats. Casa Rosa
9:30 a 10:30 h · Davant Casa Rosa
Grup de passeig

Divendres, 20 d’octubre

Biblioteca. Club de lectura
19: 30 h ·Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
“Gos” d’Albert Roig

Dissabte, 21 d’octubre

Entitats. Agrupació de Sardanistes
17:30 a 20 h · Plaça de l’Església · Castanyada
Cultura. Mostra de teatre amateur Memorial Emili Bota
20 h · Teatre municipal
“Tots eren fills meus” d’Arthur Miller del Grup
Gespa Teatre de Palamós

Diumenge, 22 d’octubre

Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball amb Jaume Castellà
Entitats. Club Excursionista Caldes de
Malavella
De Roses a Cadaqués
La Neus ens guiarà en l’aventura de trepitjar aquesta part del Cap de Creus. Es recomana un mínim
d’experiència d’hores de vol per si bufa la tramuntana. Sortida amb bus. Cal que us apunteu al correu

del club c.excur.caldesmalavella@gmail.com.
Entitats. Futbol Sala
18 h · Pavelló municipal Vall Llobrega
Vall llòbrega futbol Sala A – Futbol Sala Caldes
de Malavella
11 h · Polivalent de Caldes
Futbol Sala Caldes de Malavella B – FS Foncoberta

Dimarts, 24 d’octubre

Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h Plaça de la Selva

Dimecres, 25 d’octubre

Entitats. Xarxa de dones
19 h · Casino Municipal
Xerrada sobre el coneixement del dol i la pèrdua
amb Anna Escudé, assessora del Dol
Unitat mòbil d’ITV. Tractors i
ciclomotors
9 a 12:30 h · Aparcament del pavelló
Reserveu hora a través de: www.citaprevia.cat o
al 972 49 29 12
Espais. Ca la Romana
17 h · Ca la Romana
Torneig de futbol virtual. Demostra les teves habilitats futbolístiques a la Consola!
Entitats. Reunió entitats
20h · Cal Ferrer · Sala de Plens

Dijous, 26 d’octubre

Entitats. Casa Rosa
9:30 a 10:30 h · Davant Casa Rosa
Grup de passeig

Divendres, 27 d’octubre

Espais. Ca la Romana
17 h · Ca la Romana
Club de Lectura Juvenil. Es comenta el llibre
Llums del Nord, de Philip Pullman.
Organitza Biblioteca i Espai Jove
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball berenar amb Gemma i Lluis

Dissabte, 28 d’octubre

Entitats. Futbol Sala
19 h · Pavelló Porqueres
FS Porqueres B – Futbol Sala Caldes de Malavella B
Cultura. Mostra de teatre amateur Memorial Emili Bota
20 h · Teatre municipal
“Torna-la a tocar Sam” de Woody Allen per la
Guspira Teatre de Cassà de la Selva
Espais. Policia Local de Caldes
Celebració de la Patrona de la Policia Local
Més informació en programes a part

Diumenge, 29 d’octubre

Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball amb Ferran Prunell

Entitats. Futbol Sala
11 h · Polivalent de Caldes
Futbol Sala Caldes de Malavella A – Tordera
Parc Futbol Sala

Dimarts, 31 d’octubre

Entitats. Xarxa de dones
10 a 12 h · Casino Municipal
Taller d’activitat física. Embaràs i post part amb
Mari Rico, fisioterapeuta infantil
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Espais. Ca la Romana
18 h · Ca la Romana
Festa a Ca la Romana! Alguna cosa passa a l’Espai Jove...

Dimecres, 1 de novembre

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Castanyada i ball amb Leo i Rosa Mari

Dijous, 2 de novembre

Entitats. Casa Rosa
9:30 a 10:30 h · Davant Casa Rosa
Grup de passeig

Divendres, 3 de novembre

Cultura. Mostra de teatre amateur Memorial Emili Bota
20 h · Teatre municipal
“Low Cost” per Les noies de l’Esplai de Caldes
de Malavella

Dissabte, 4 de novembre

Entitats. Xarxa de dones
18 h · Casino Municipal
Pintura sobre seda amb Conxa Morgades, artesana. Entrada gratuïta
Visites. Descobreix Caldes i Viu el Termalisme
10:30 a 13:30 · Caldes de Malavella
Cal inscripció prèvia a www.atri.cat

Dimarts, 7 de novembre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h Plaça de la Selva

Dijous, 9 de novembre
Entitats. Casa Rosa
9:30 a 10:30 h · Davant Casa Rosa
Grup de passeig

Divendres, 10 de novembre

Espais. Ca la Romana
17 h · Pati escola Sant Esteve · Jornada esportiva

Dissabte, 11 de novembre

Entitats. Futbol Sala
18 h · Pavelló de Cadaqués
Futsal Cadaqués – Futbol Sala Caldes de Malavella B 1
9:30 h · Ciutat Esportiva de Blanes
Blanda Club Esportiu – Futbol Sala Caldes de
Malavella A

Diumenge, 12 de novembre

Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball amb Roncero
Entitats. Club Excursionista Caldes de
Malavella
7ªEtapa del Camí de Sant Jaume
Un cop passada la meitat del recorregut, ens
queda menys camí. La Carmen ens menarà en el
transcurs de la setena etapa de l’Estany fins a Artés, més assequible i de bon fer. Sortida amb bus.
Cal que us apunteu al correu del club c.excur.caldesmalavella@gmail.com.
Cultura. Mostra de teatre amateur Memorial Emili Bota
18 h · Teatre municipal
“Toc toc” de Laurent Baffie per Carisma Teatre
de Caldes de Malavella

Diumenge, 5 de novembre

Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball amb Andreu
Entitats. Club Excursionista Caldes de
Malavella
Sortida a les Gavarres
Afinats com els instruments d’una orquestra,
l’Antoni ens dirigirà pels rodals de les Gavarres
sortint de Cassà. Sortida de tot el dia, hem de
portar esmorzar i dinar.
Entitats. Futbol Sala
12 h · Polivalent de Caldes
Futbol Sala Caldes de Malavella A – Hostalric
Club Futbol Sala
10 h · Polivalent de Caldes
Futbol Sala Caldes de Malavella B – Club Futbol
Sala Guíxols

18a Fira d’oportunitats

10 a 14 h · Parc de la Sardana
Preu: Aportació d’aliments de la necessitat
Inscripcions: Del 30 d’octubre al 10 de novembre a
l’Oficina de Turisme o bé a l’adreça de correu electrònic següent: promocioeconomica@caldesdemalavella.cat. Més informació en programes a part.

Dimarts, 14 de novembre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h Plaça de la Selva

Dimecres, 15 de novembre
Espais. Ca la Romana
18 h · Ca la Romana
Torneig de Ping Pong

BiM
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Serveis i adreces d’interès
OFICINES MUNICIPALS: Tel. 972 47 00 05.
Fax: 972 47 05 25 / ajuntament@caldesdemalavella.cat.
Carrer Vall-llobera, s/n.
De dilluns a divendres, de 2/4 de 9 a 2/4 de 3.
I també els dijous tarda de 4 a 2/4 de 7.
REGISTRE CIVIL: A les oficines municipals.
SERVEI DE RECAPTACIÓ: Tel. 972 47 20 09.
Carrer de Sant Grau, núm 19. Casa Rosa.
Els dimarts, de 9 a 2.
POLICIA LOCAL: Tel. 972 47 09 02 · Tel. 619 704 546
policialocal@caldesdemalavella.cat.
Carrer Onze de Setembre, s/n.
CAP CALDES: Tel. 972 47 01 09 Ctra. Llagostera, 4.
TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA:
902 760 050
URGÈNCIES SANITÀRIES: 061
FARMÀCIES: (Per a més informació: www.cofgi.cat)
• CASANOVAS: Tel. 972 47 00 96. C. Vall·llobera, 17.
• FOLCH: Tel. 972 47 27 94. C. Sta. Maria, 28.
• X. PLANAS: Tel. 972 47 11 10. Ctra Llagostera, 29.
SERVEIS SOCIALS: Tel. 972 47 04 04.
C. Vall·llobera, 4. De dilluns a divendres, de 9 a 2.
OFICINA DE TURISME: Tel. 972 48 01 03
turisme@caldesdemalavella.cat.
C. Vall·llobera, s/n. Tots els dies, de 10 a 2.
El dissabte, també de 4 a 6.
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
Servei amb cita prèvia
Tel. 972 48 01 03 (cada dia excepte dimecres).
Tel. 972 48 02 66 (dimecres).
solc@caldesdemalavella.cat.
CALDES FM 107.9: Tel. 972 47 13 09.
Carrer de Sant Grau, núm 19. Casa Rosa.

BIBLIOTECA MUNICIPAL: Tel. 972 47 23 50.
Carrer de la Llibertat, 6.
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 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.

TOTA L’ACTUALITAT MUNICIPAL DE CALDES A:
REVISTA MUNICIPAL AQUAE

Rebeu-la gratuïtament a casa:
aquae@caldesdemalavella.cat

twitter.com/AjCMalavella
facebook.com/AjCaldesMalavella
www.caldesdemalavella.cat

Els partits opinen

Notícies breus de Caldes de Malavella
Caldes de Malavella i el procés democràtic
Els darrers mesos Caldes i el conjunt del territori en general han estat marcats per successos
socials i polítics. A finals d’agost el conseller
Jordi Turull visitava Caldes per reclamar participació en el referèndum. Des de llavors ha
passat de tot: el nostre alcalde Salvador Balliu
està citat a declarar després de donar suport al
referèndum. El passat 20 de setembre, després
de la ofensiva a Catalunya i les detencions, a
Caldes centenars de persones van aplegar-se
davant de l’ajuntament cridant: #votarem. El
mateix reclam es va fer en altres accions com el
vermut per la democràcia organitzat per l’ANC
del dia 24-09. Finalment, l’1 d’octubre van ser
2.728 persones les que van votar a Caldes, amb
2530 vots a favor de la Independència, 132 No,
30 nuls i 36 vots en blanc. El govern espanyol

no va posar fàcil les coses a tots els ciutadans
que volien anar a votar pacíficament. Avisats,
centenars de persones es van aplegar al Col·legi
Sant Esteve de Caldes moltes hores abans de l’
obertura dels col·legis programada per a les 9 h.
Tot i els intents de boicotejar Internet i la diada amb cops i porres, que per sort a Caldes no
van arribar tot i els avisos, la diada va ser un
èxit i tothom que va voler va votar amb il·lusió
i fins i tot amb botifarres gràcies als Joves intrèpids. Queixant-se de la brutalitat de la CPN i
GC centenars de persones van sortir el carrer el
passat 3 d’octubre al matí, dia d’aturada general.
Val a dir que fins i tot la Policia Local de Caldes
dóna suport a la reclamació i en honor als gairebé 900 ferits es vol canviar el nom de la Plaça de
l’Ajuntament Vell per Plaça 1 d’octubre.

Caldes acull la 24a vila
gegantera
Caldes de Malavella és un dels pocs municipis
que ha acollit la Vila gegantera dues vegades.
La primera va ser al 2004, i la segona el passat 7 i 8 d’octubre. Aquest esdeveniment és
un dels actes geganters més importants de les
comarques gironines. La Colla gegantera de
Caldes va preparar per les colles participants
una diversitat d’actes com sardanes geganteres,
cercaviles o una demostració del Ball de l’Hereu Riera molt popular a Caldes de Malavella.
Com a novetat s’ha volgut experimentar amb la
primera edició de la Vileta gegantera, pensada
pels petits de casa. Per donar una bona benvinguda a totes les colles i amants dels gegants
s’ha pintat el mural de l’entrada del poble. Siso
Valentí, president de la colla, parla de la Vila al
proper número de l’Aquae.

El Castell de Caldes
allotja estudiants
internacionals
16 estudiants procedents de diferents països
com Croàcia, Alemanya, Irlanda, Itàlia,
Espanya, Turquia i França es van allotjar del 24
al 29 de setembre al Castell de Caldes. Aquesta
estada formava part d’una activitat de l’ICRA
i la UdG en el projecte finançat per la Oficina
Europea de Cooperació en Ciència i Tecnologia
(COST www.cost.eu) anomenat “SMIRES:
Science and Manegement of Intermittent and
Ephemeral Streams” (www.smires.eu). Aquest
projecte posa en contacte a investigadors i
gestors de 31 països europeus per avançar en
el coneixement del funcionament hidrològic
i ecològic dels rius temporals (aquells que
estan secs bona part de l’any), per tal de poder
preservar la seva vàlua ecològica.

Se celebra la 13a Fira de
l’aigua i el benestar

Balanç de l’Aplec de Sant
Maurici i la Festa de Sant Grau

Es pavimentarà la Plaça
Mauthausen

Èxit en la 16a edició de les
visites teatralitzades

Tot i que enguany la Fira de l’aigua i el benestar
es celebrava en un dia destacat, 1 d’octubre,
molta gent va acostar-se a la Plaça dels donants
i al voltant de les termes que és on es feien la
majoria dels actes. Per tal que la programació
no fos tan compacta el dia del referèndum,
el dissabte es van celebrar activitats com
l’espectacle infantil Bombolles de Paper, que
va omplir el teatre; o l’espectacle de dansa a les
termes per part de l’escola En Face. Diumenge
va començar amb una caminada verda i va
seguir amb actes tan destacats com la master
class de Swing a càrrec de Swing Maniacs
de Barcelona, el tradicional concurs de
menjadors de calamars a la romana i bevedors
d’aigua amb gas; o la donació de cabells pel
càncer infantil iniciativa de la Policia Local.
Les parades d’artesans, benestar o de tast
d’aigua així com la resta d’activitats també van
suposar un degoteig constant de participants
i visitants.

Més d’un centenar de persones van pujar a St
Maurici caminant des de la Plaça de l’Església
de Caldes de Malavella el passat 22 de setembre.
D’aquesta manera començava el tradicional aplec
que ja suma 173 edicions. És una de les dates més
destacades pels caldencs i fins i tot és festa local al
municipi. El passat 22 de setembre va fer molta
calor i això també va fer que molta gent s’animés
a la festa. Com cada any, un dels actes que va tenir
més públic va ser el tradicional Ball de l’Hereu Riera on s’escullen els hereus i pubilles 2017.
Per la seva banda la Festa de Sant Grau s’ha hagut
de modificar lleugerament degut als actes polítics
i socials que ha viscut Catalunya darrerament.
El 29 de setembre al vespre, es va poder veure
el carro de vi novell passejar fins a la placeta de
l’Ermita de Sant Grau on es va fer la tradicional
botifarrada organitzada per la societat gastronòmica de Caldes. Els actes del dimarts 3 d’octubre,
però es van haver d’anul·lar per l’aturada general
a tot el país fruit de la violència policial el dia del
referèndum. Tant els actes populars com els religiosos es van celebrar el 13 d’octubre.

És un dels punts que es va aprovar
al ple ordinari del darrer dilluns 25 de
setembre

El fil conductor de les visites
d’enguany era una televisió fictícia
que, a través de diferents programes
i formats, difonia informació sobre els
llocs més emblemàtics de Caldes

La plaça Mauthausen serà protagonista en els
propers mesos d’una important renovació. La
primera fase preveu fer pavimentar tot l’interior
de la plaça, actualment de sauló. Un nou
paviment de formigó millorarà el funcionament
de la plaça en les festes que s’hi realitzen
evitant basses i fangueig. Està previst que la
pavimentació faci unes formes geomètriques
amb encintats i que el formigó sigui colorejat.
En una segona fase s’estudiarà la reubicació del
parc infantil que hi ha per poder-lo ampliar,
renovar, senyalitzar i tancar en la seva totalitat.
Aquesta obra es pot fer gràcies a la modificació
de crèdit que es va aprovar pel ple municipal
passat. La millora permetrà fer un millor ús de
la plaça pels veïns de la plaça i de tot el poble.
En aquesta plaça s’hi fan festes tan importants a
Caldes de Malavella com la Festa de la Malavella
el darrer dissabte del mes d’abril.

L’estiu ha acabat i també les visites teatralitzades.
Enguany el balanç que es fa de les visites és
molt positiu tenint en compte que prop de 400
persones han assistit a l’espectacle en 7 passis
diferents compresos entre el 12 d’agost i el 23 de
setembre. La Swellen, la Remei (o Remake) i en
Fonsu, també coneguts com els Guies Ufissials
ho han donat tot per difondre la història dels
llocs més bonics de Caldes de Malavella. De fet,
per assegurar que tota la informació arribava a
tothom van crear la Ufissial Tv que, amb clau
d’humor, era el fil conductor de les visites. Les
condicions meteorològiques d’aquest estiu, que
ha plogut molts dissabtes i el descens de les
temperatures al setembre, han fet que les visites
no hagin aplegat tants visitants com edicions
anteriors, tot i així la satisfacció dels assistents fa
tancar la temporada amb un bon balanç!

Torna el Gust de la Paraula
La Biblioteca i l’Oficina de Turisme estan
enllestint la programació de la propera
edició del Gust de la Paraula el proper 18
de novembre. És una proposta d’hibridació
turísticocultural que marida gastronomia i
literatura amb la intenció d’enfortir la promoció
dels restauradors i els productes locals, així
com incentivar la lectura entre els infants i els
adults. Aquesta activitat neix del 20é aniversari
de la Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia i de
la inauguració de l’Oficina de Turisme. Val a
dir que la iniciativa va merèixer l’any passat el
IV Premi Teresa Rovira i Comas a la innovació
a les biblioteques públiques catalanes.
Properament en tindreu més notícies!

Els robots envaeixen
l’inici de curs a l’Escola
Sant Esteve
L’escola Sant Esteve comença aquest
nou curs iniciant un projecte sobre
robòtica: “Llenguatge computacional
a l’aula”
El projecte es treballa des dels més petits amb
les Bee-bots (robots infantils), fins els més grans
treballant Imagina 3D bots i la impressora
3D, passant pel Code i l’Scratch. Aquest és un
projecte d’emprenedoria que és possible dur a
terme gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament
de Caldes de Malavella i el Centre de Recursos
Pedagògics de la Selva I.
Activitats com aquesta potencien l’aprenentatge
dels alumnes a través de les noves tecnologies i
del llenguatge computacional.

El Club de Vòlei arranca
amb força la temporada!

Torna l’oferta formativa de
l’Elabora’t

S’inicia una nova temporada de vòlei a Caldes!
Dissabte, 16 de setembre, es va celebrar la
presentació de la nova temporada, aquest
any amb 7 equips, 5 d’ells federats. Durant
la jornada es van presentar a les jugadores i
jugadors del club, tots els equips van jugar
un partit amistós i es va estrenar la nova
equipació. La lliga va començar ja el cap de
setmana del 30 de setembre, amb la victòria
del sènior, del infantil i del cadet. Aquesta nova
temporada ve carregada de nous reptes, que
s’esperen assolir treballant de valent i sempre
seguint els valors de l’esport: el respecte, la
constància i la implicació. Com cada any el
club participa activament en totes les activitats
programades des de l’Ajuntament i/o d’altres
entitats caldenques. Pròximament el club
estarà present a la Vila Gegantera i ja queda poc
per la Quina de la Marató, on tot el recaptat,
integrament, es destinarà a la causa d’enguany,
Malalties Infeccioses. Aquest any se celebrarà
el 17 de desembre al gimnàs de l’Escola Sant
Esteve. Des del Club us conviden a participarhi i us hi esperen a tots!

L’oferta formativa del segon semestre de l’Elabora’t
torna a escalfar motors per oferir cursos com:
Manipulador d’aliments, gestió d’estocs, Word
i Excel o Anglès bàsic I i II i Francès bàsic I.
També s’han programat altres activitats com:
la xerrada-taller Registra’t a portals d’ofertes
de feina programat pel proper divendres 17 de
novembre a la tarda; o la diversitat formativa
dins dels tastets Tic a la Biblioteca que van
començar el passat 13 d’octubre amb la Iniciació
a la informàtica I. Ja s’està pensant en l’oferta
formativa del primer semestre de l’any vinent.
Us convidem a participar perquè l’oferta és molt
àmplia i variada! Trobareu més informació en
l’apartat Per recordar d’aquest mateix Bim. Més
informació a: Ca la Romana 972 48 02 66 o a
l’Oficina de Turisme 972 48 01 03

Estat de l’aigua
Analítiques de setembre

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.

A Caldes de Malavella i a Catalunya estem vivint uns dies molt intensos. El nostre poble ha reaccionat aquests dies de manera exemplar. El dia 1 d’octubre una multitud va atensar-se a l’Escola Sant
Esteve per votar al referèndum convocat per la Generalitat i va quedar-s’hi davant l’amenaça del que
ens volien robar les urnes. La nit abans, un grup de joves valents i compromesos, van dormir a l’escola perquè no
la precintessin. Gent de totes les edats votant i fent el cor fort davant les amenaces i la por dels que no volien que
la ciutadania votés. I finalment vam votar, a Caldes concretament 2.728 persones. A pobles veïns no van poder
votar per la brutalitat amb que la policia nacional i la guàrdia civil van atacar a gent. Condemnem amb totes les
nostres forces les carregues policials. No entenem com ningú pot ordenar ni defensar reprimir amb violència
gent que l’única cosa que portava a les mans eren paperetes de votació. Com va dir el president Puigdemont:
“així no”.
Per sort el debat sobre la independència no ens ha fracturat com a poble perquè tots els veïns de Caldes ens respectem i això és admirable. I ha de continuar així. Tots sabem que és un moment complicat. Tots sabem també
que en democràcia, el diàleg i les urnes són i han de ser sempre la manera de resoldre els conflictes. O sigui que
seguim endavant com fins ara ho hem fet, units, ferms i sempre pacíficament en defensa de la democràcia i de
la llibertat.

La dignitat d’un poble, i ens referim al de Caldes, va quedar clara el diumenge 1 d’octubre. La dignitat
que, perquè ningú es confongui, l’Institut d’Estudis Catalans defineix com el respecte que mereix
algú. Les 2.728 persones que vam votar a l’escola Sant Esteve de Caldes, igual que aquelles que van
decidir abstenir-se, mereixem respecte i el govern de l’Estat ens l’ha faltat greument. Les càrregues
amb què la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van colpejar, ferir, lesionar, violentar… veïns de Sant Julià de
Ramis, la Tallada, Aiguaviva, Girona i de tants altres municipis van insultar els caldencs exactament igual com
si haguéssim estat nosaltres els colpejats, ferits, lesionats, violentats… Els agents antidisturbis van provocar els
disturbis per allà on van passar i els pobles que se’n van lliurar, com Caldes, van viure una jornada participativa
que es va desenvolupar, amb tota normalitat, entre urnes i ciutadans.
La guanyadora de la jornada va ser la participació ciutadana, el concepte que la Plataforma Independent per
Caldes sempre hem reivindicat com a fonament de la democràcia, començant per la municipal. Un principi que
el govern del Partit Popular va començar a atacar setmanes abans de la jornada del referèndum per l’autodeterminació de Catalunya. Però les accions del poble sempre parlen més clar que escenificacions amb vaixells carregats
de policies, furgonetes amb els vidres enfosquits i cascs i porres intimidatòries. A Caldes, l’1 d’octubre vam votar
2.728 persones, gairebé tantes com a les últimes eleccions municipals (llavors, van ser 3.001), i aquest és un fet
per al que la PIC reclamem tot el respecte.

El passat diumenge 1 d’octubre a Caldes de Malavella vam votar i ho vam fer amb la dignitat
d’un poble que no es rendeix. Vam participar del referèndum d’autodeterminació de Catalunya
tossudament alçats i ferms, sense por i amb la certesa de que estàvem fent història.
Ens vam llevar ben d’hora, i quan tot just despuntava l’alba, molts ja érem al pati de l’escola, amb il·lusió i somriures com a bandera. Un poble unit, pacífic i ferm defensor de la democràcia, que tot i els eventuals problemes
informàtics, va saber estar dempeus, esperant exercir el seu legítim dret a vot durant el temps que fes falta.
Mentre s’anava succeint la jornada, imatges esfereïdores d’altres municipis ens anaven arribant, i la consternació
i un nus a l’estómac se’ns anava formant a molts. No ens podíem creure el que estava passant arreu del país. Un
ús desproporcionat i brutal de la força per part de la policia nacional i la guàrdia civil, amb la única intenció de
no deixar-nos votar, s’estava duent a terme amb impunitat en molts col·legis electorals. Uns fets que condemnem
profundament. Per sort, a Caldes de Malavella no vam ser objecte de tal barbàrie i tothom va poder anar votant
amb normalitat durant la jornada.
Des d’Esquerra volem agrair a tothom que va fer-ho possible. Des dels advocats presents, als presidents i vocals,
als observadors internacionals, i sobretot, a tots els caldencs i caldenques que lluny d’atemorir-se veient tot el que
passava, van decidir quedar-se tot el dia defensant el col·legi i la democràcia.

El PSC de Caldes s’ha mantingut al marge i no ha participat en aquest simulacre de Referèndum que en el moment que
es reparteixi aquests BIM a s’haurà celebrat. Els partits que estan a l’Ajuntament, tant el de govern com els de la oposició,
s’han posicionat en excés, tan de bo es posés tant d’èmfasi en els temes relacionats amb els veïns. Com que ja ha passat
l’1 d’octubre, permeteu-nos que els socialistes digue’m la nostra mitjançant un escrit que ha circulat per les xarxes.
En un bar hi ha assegudes dues persones a la barra. Una porta una samarreta amb la bandera independentista i l’altra
amb la bandera espanyola, sense la gallina. Es queden mirant uns segons en silenci. En un moment el de la bandera independentista
li diu a l’altra entre dents: “fatxa” al que a l’altre replica dient-li entre dents “fatxa”. L’independentista molt enfadat li diu jo sóc català
de Catalunya! I l’altre li diu que és espanyol d’Espanya. L’independentista fent enfadar a l’altre diu vosaltres sou fatxes perquè voleu
imposar la vostra raó, i l’espanyolista diu: tu ets fatxa perquè vols imposar la teva raó. Pujant el to l’independentista li diu: el que feu
vosaltres és robar als catalans! I l’altre replica: si algú roba aquí no som ni tu ni jo sinó els que ens governen a tots dos. L’independentista, pensatiu, torna a replicar i li diu a l’espanyolista: sí però vosaltres volíeu imposar les vostres normes, i l’espanyolista diu: sí però
les normes no les poso jo, les posa qui et governa a tu i a mi. Després de l’intercanvi de paraules s’acosta un home gran i amb veu
tranquil·la els diu: on heu nascut? L’independentista treu pit dient que ha nascut a Catalunya i l’altre diu que és de Barcelona. L’home
gran els diu: treballeu? L’independentista diu que sí, jo vaig treballar a Lleó 2 anys i després vaig anar a València. Ara estic treballant
a Barcelona. L’espanyolista respon que va estar un any a Santander i 2 a Bilbao i que ara està a l’atur. L’avi els pregunta: i la feina què
tal? I els dos responen a l’uníson: molt malament, m’estan explotant, abusant per culpa de les lleis. L’home gran els diu que encara
que un sigui espanyolista i l’altre independentista teniu els mateixos problemes i l’enemic vostre és el mateix per un i per l’altre. No
seria millor unir-nos i lluitar junts?

