Del 16 de novembre al 15 de desembre

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.
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 El diumenge 3 de desembre és
el darrer dia de Pati Obert de la temporada
2017.
GRUP DE PASSEIG
Els dijous a les 9:30 davant de la Casa Rosa.
Organitzat per l’Àrea d’esports.
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
CLUB CALDENC D’ESCACS
El Club Caldenc d’Escacs fa classes el dijous,
de 18:30 a 19:30 h i el divendres, de 18:30 h a
20 h. Primer pis de la Casa Rosa. Per a totes
les edats.

GRAN RECAPTE D’ALIMENTS
Els dies 1, 2 i 3 de desembre es fa el gran recapte d’aliments a Caldes de Malavella. Es
necessiten voluntaris. Interessats truqueu a
Imma Vicens al 652 818 831
CONCURS D’APARADORS DE NADAL
(de l’11 de desembre al 6 de gener)
L’Ajuntament de Caldes de Malavella amb el
suport de la Federació de comerç de la Selva i
l’Associació de Comerç de Caldes organitzen
el concurs d’aparadors de Nadal. El concurs
està obert a tots els comerços i empreses de
serveis de Caldes de Malavella. Trobareu les
bases de participació a www.visitcaldes.cat.
Per a més informació i inscripcions: promocioeconomica@caldesdemalavella.cat o bé al
972 48 01 03 (Oficina de Turisme).
CAMPANYA DE RECOLLIDA DE
JOGUINES DE SEGONA MÀ
Col·labora amb la campanya de Reis de Creu
Roja portant alguna joguina nova o de segona mà en bon estat a l’estand de Creu Roja en
el Mercat de Nadal. Les joguines es repartiran entre les famílies de Caldes que ho necessitin. La campanya s’allargarà a l’oficina de
Turisme fins el 29 de desembre.
11é MERCAT DE NADAL I LA
MARATÓ DE TV3 I CATALUNYA
RÀDIO
EL 17 de desembre es fa el mercat de Nadal
al carrer Vall Llobera cantonada amb l’Ajuntament, la plaça Cruïlles i el carrer de Sant Grau
de 10 a 14 h. Al llarg del matí es podrà gaudir de parades d’artesania nadalenca, regals,
alimentsció i comerç local. Més endavant i al
proper BIM es detallaran les activitats que, lligades a La Marató, volen recaptar diners.
LA MARATÓ DE TV3
Esplai Gent Gran La Caixa
Venta de números pel sorteig d’un joc de tovalloles. Tots els diners es destinen íntegrament a La Marató de TV3.
XERRADES DE L’ELABORA’T 2N SEMESTRE
Xerrada-taller: registra’t a portals d’ofertes
de feina (4h)
Divendres 17 de novembre de 16 a 20 h
Preu: Gratuït.
Participa a les xarxes socials: Facebook
Divendres 24 de novembre de 16 a 20h

L’agenda
Dimecres, 15 de novembre
Tardes joves. Ca la Romana
17 h · Torneig de Ping Pong

Dijous, 16 de novembre

Reunió oberta amb els comerciants
del municipi
20.30 h · Sala de plens de Cal Ferrer

Divendres, 17 de novembre

Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Micro Obert: Batalla de galls a Ca la
Romana!

Dissabte, 18 de novembre

El gust de la paraula
9 a 10 h · Pati de Cal Ferrer · Esmorzar Instagram
11 h · Pati de Cal Ferrer · Inspiració Culinària
11 h · Biblioteca municipal · Sopa de pedra i
altres contes verduleros
12 a 13:30 h · Jardins d’en Pere Vidal · Olla barrejada
Dinar · Restaurants de Caldes de Malavella
16:30 h · Cal Ferrer de la Plaça · Presentació de llibres
17:30 h · a 19:30 h · Pati de Cal Ferrer · Concurs
de pilotes
20 h · Cal Ferrer de la Plaça · Teatre per Adults
22 h · Biblioteca · Concert de Blues a càrrec de
Tòfol Martínez Trio
Més informació en programes a part
Esports. UE Caldes
9:30 h · Ud Cassà C - Benjamí B UE Caldes
9:45 h · Benjamí A UE Caldes – CE Farners C
10 h · Benjamí C UE Caldes – CE Farners
11:15 h · Aleví A UE Caldes – EF Vidrerenca
12:45 h · Infantil A UE Caldes – CE Farners B
17:30 h · Cadet UE Caldes – FE Palamós D
Esports. Futbol Sala Caldes
18 h · Atletic Vidreres – Futbol Sala Caldes B
Esports. Club Patí Caldes
16 h · Prebenjamí CP Caldes– HC Salt
18 h · Aleví CP Caldes – Mollet HC
19 h · Juvenil CP Caldes – CP Tordera

Diumenge, 19 de novembre

Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’antic ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Cultura. Cinema
17 h · Teatre cinema municipal
Projecció de la pel·lícula Vaiana, de Disney
Entrada gratuïta, crispetes i begudes a càrrec de
l’escola Benaula per recaptar fons pel viatge de
fi de curs.
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa. Ball amb Àngel
Esports. UE Caldes
12 h · CEF Vidrerenca - Aleví B UE Caldes
16:30 h · UE Camprodon - Segona Catalana UE Caldes
16:30 h · CF Sala Lloret de Mar 2015 FEM Quarta Catalana UE Caldes
Esports. Futbol Sala Caldes
11 h · Futbol Sala Caldes A – Santa Susanna

Dimarts, 21 de novembre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la selva

Divendres, 24 de novembre

Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Va d’Esports. Jornada esportiva al pati de
l’escola Sant Esteve
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa
Ball berenar amb Toni Puigvert
Dia contra la violència de gènere
20 h · Casino
Acte 25N: dia contra la violència masclista
Taller de lideratge femení Realitzat per
Esther Martínez, psicòloga i coach.
Organitza Associació Lola, Xarxa de dones
de Caldes i Ajuntament de Caldes.
Esports. Futbol Sala Caldes
17 h · Sant Lluis de Palafolls – Futbol Sala Caldes de Malavella A

Dissabte, 25 de novembre

Esports. UE Caldes
9:45 h · Benjamí B UE Caldes - CF Sils B
10 h · Benjamí C UE Caldes - UE Tossa
11:15 h · Aleví B UE Caldes - EF Arbucienca
14 h · CE Riudarenes 2005 · Infantil A UE Caldes
17:30 h · Quarta Catalana UE Caldes - UE
Breda
Esports. Futbol Sala Caldes
20 h · Futbol Sala Caldes de Malavella A – FS
Hostalriquenc
Esports. Club Patí Caldes
19:45 h · Segona Catalana CP Caldes – Girona
Citylift CH

Diumenge, 26 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 · Casa Rosa
Ball amb Gemma i Lluis
Esports. UE Caldes
9:15 h · CE Farners B – Aleví A UE Caldes
10 h · AD Ca l’Aguido – Benjamí A UE Caldes
11:30 h · Segona Cat. UE Caldes - CD Palafolls

Dimarts, 28 de novembre

Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la selva
Entitats. Xarxa de dones
10 a 12 h · Casino
Tribu de mares: taller d’activitat física. Embaràs i post part amb Mari Rico, fisioterapeuta
infantil.
Formació. Elabora’t
15 a 17 h · Aula del pavelló municipal d’esports
Taller de màrqueting low cost, eines per millo
rar les teves vendes, adreçat principalment a
comerços i empreses del municipi.
Taller gratuït, inscripcions a l’Oficina de Turisme al 972 480 103 o a promocioeconomica@
caldesdemalavella.cat

Dimecres, 29 de novembre
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Torneig de futbol virtual

Dijous, 30 de novembre

Entitats. Esplai Gent Gran La Caixa
17 h· Esplai “La Caixa”.
Berenar amb la interpretació del grup de taller
de Teatre llegit

Dissabte, 2 de desembre

Visites. Descobreix Caldes i viu el
termalisme
10:30 a 13:30 h · Cal inscripció prèvia a www.
atri.cat
Entitats. Xarxa de dones
18 h · Casino
Pintura sobre seda: creació de la nostra petita
obra d’art en seda. Es repartirà un retall de la
seda que ja es va pintar en grup i es personalitzarà. Impartit per Conxa Morgades i Joan
Just, artesans. Entrada gratuïta fent inscripció a
xarxadedonesdecaldes@gmail.com
Esports. UE Caldes
10 h · Benjamí C UE Caldes – CF Sils
10:30 AF Angels Terbrugent D – Benjamí A UE
Caldes
11:00 h · FC Racing Blanenc B – Aleví A UE Caldes
11:15 h · CE Olimpic Malgrat – Aleví B UE Caldes
11:45 h · FC Vilablareix B – Benjamí B UE Caldes
12:45 h · Inf.A UE Caldes · FC Racing Blanenc
17:30 h · AC Riells i Viabrea – 4a Catalana UE Caldes
17:30 h · Cadet UE Caldes – CF Santa Eugenia B

Diumenge, 3 de desembre

Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’antic ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Últim dia de pati obert de la temporada
2017! Jocs, activitats i tallers tota la tarda i pica pica.
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa. Ball amb Jordi Bofill
Esports. UE Caldes
17 h · AD Guíxols - Segona catalana UE Caldes
Esports. Futbol Sala Caldes de Malavella
10 h · Futbol Sala Caldes B – Palafrugell FS
12 h · Futbol Sala Caldes A – ASP Perpignan

Dimarts, 5 de desembre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la selva

Dimecres, 6 de desembre

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

Divendres, 8 de desembre

Calgol Tast
12 h · Plaça de l’Ajuntament Vell
Organitza: Societat Gastronòmica de Caldes
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa. Ball amb Xavi Ros

Dissabte, 9 de desembre

Esports. Club Patí Caldes
19:45 h · Segona Catalana CP Caldes – CH
Arenys de Mar

Diumenge, 10 de desembre

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 · Casa Rosa. Ball amb Xus Marcos

Dimarts, 12 de desembre

BiM

Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la selva

Dimecres, 13 de desembre

Nadal. Quina sanitària
17 h · Annex de la Casa Rosa
Organitza: Cap de Caldes i Ajuntament de Caldes
Presentació de l’aplicatiu la Meva
Salut
Organitza: CAP de Caldes.
Conferència informativa
dedicada a les malalties infeccioses
19 h · Annex de la Casa Rosa
Organitza: CAP de Caldes i Ajuntament de Caldes

Dijous, 14 de desembre

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa
Pre Nadal: Ball amb Toni Puigvert
Entitats. Esplai Gent Gran La Caixa
Venta de números al concert de l‘escola de música en motiu de La Marató.
Biblioteca. Contes de Nadal
18 h · Biblioteca. Un Nadal ple de contes amb
Joan Boer

Divendres, 15 de desembre

Entitats. Casa Rosa
14 h · Casa Rosa
Dinar de germanor de gent gran
Gran concert d’aniversari del grup musical Calidae
19 h · Teatre municipal
Biblioteca.
19:30 h · Biblioteca. “L’abisme” de Carme
Monturiol Puig: traductora, narradora, poeta,
dramaturga i pianista catalana

Dissabte, 16 de desembre

Missa de catequesi i
entrada del tió solidari
18:30 h · Església parroquial
Hi haurà recollida d’aliments per a Càritas
Parroquial i una urna per fer aportacions per La
Marató
Nadal. Encesa de llums de Nadal i
cantada de Nadales
19:15 h · Plaça de l’Església
A càrrec dels nens de la catequesi i les Germanes Hospitalàries
Xocolatada
19:15 h · Plaça de l’Església
Organitza: Associació de gent gran de la tercera
edat “Casa Rosa”

Butlletí d’Informació Municipal
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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
Plens extraordinaris per
reclamar democràcia
Els esdeveniments polítics ocorreguts darrerament han fet que molts ajuntaments catalans es
posicionin i s’han celebrat diferents mobilitzacions i plens extraordinaris. A Caldes de Malavella
es va celebrar el passat 10 d’octubre un ple extraordinari per denunciar la violència de l’1 d’octubre i recolzar la declaració del President. Uns dies
més tard, el 24 d’octubre, es va haver de repetir
una altra sessió plenària extraordinària en aquest
cas per demanar llibertat pels presos polítics Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Després de saber que
s’empresonava l’equip de govern al complet el
passat 3 de novembre es va fer una concentració
davant de l’adjuntament per cridar #Llibertat. Tot
pinta que no seran els darrers plens i concentracions, però l’Ajuntament de Caldes de Malavella
donarà tot el seu suport a la causa.

Taxes municipals pel 2018
aprovades per ple el 6 de
novembre
L’IBI pujarà un 2’1% fent referència a l’augment
del PIB català, i deixant de banda el PIB gironí
que ha pujat un 2’4%. Així una família que
ara paga 573€ l’any vinent en pagaria 585.
També puja l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica. Aquest augment suposa la pujada de
prop de 3 euros en la taxa anual. El rebut de
les escombraries també puja entre 7 i 8 euros
perquè la gent no recicla i ha augmentat el
cost per tona d’escombraries que es porta a la
deixalleria. L’ajuntament, però està estudiant
implementar el sistema porta a porta que tants
bons resultats té en poblacions veïnes. D’altra
banda també s’han aprovat reduccions a les
quotes referents a les activitats esportives i de
lleure.

Ja arriba la Marató i com
cada any Caldes s’omple
de solidaritat

Caldes acull la darrera
prova del circuit gironí de
cros

Les entitats i l’Ajuntament de Caldes continuen
apostant fort per la Marató de TV3 i Catalunya
Ràdio i organitzaran al llarg de desembre més de
15 activitats amb fins solidaris. Enguany se celebra el 17 de desembre i tot el recaptat es destinarà
a l’ investigació de les malalties infeccioses.
Podreu trobar totes les activitats en aquest BiM i
també en el programa d’activitats de Nadal. Dins
les activitats programades trobareu tast de Cargols,
conferència dedicada a les malalties infeccioses,
concerts, xocolatada, torneig d’hoquei, parades de
les entitats del poble, partit de futbol, tastet d’escudella, venda de calendaris de l’Hereu Riera, subhasta
de quadres del concurs de pintura ràpida, sardanes
i la Gran Quina de la Marató. Moltes d’aquestes activitats estan programades pel mateix 17 de desembre, però també n’hi han els dies previs.
El dia de la Marató, se celebra el mercat de Nadal amb parades d’artesania nadalenca, regals,
alimentació i comerç local. A més la Creu Roja
de Llagostera recollirà joguines de segona mà en
bon estat per la seva campanya benèfica de Reis.

El 4 de febrer es farà el 33é Cros de
Caldes de Malavella i el Campionat de
Catalunya Veterà i Promesa
El passat 24 d’octubre es va presentar el circuit
gironí de cros. Aquest cros suposa celebrar la
27a edició del Gran Premi Consell Comarcal
de la Selva i el 14é Trofeu Diputació de Girona.
Aquestes proves, puntuables algunes pel circuit
català de cros, acaben reunint al voltant d’uns
7.500 participants. El tret de sortida al circuit es
va donar el 29 d’octubre a Olot i la darrera prova
serà el 4 de febrer amb el 33é Cros de Caldes de
Malavella que serà també el Campionat de Catalunya Veterà i Promesa. En aquestes proves hi
participen perfils molt diferents i sovint cada any
es descobreix alguna promesa de l’atletisme. Moltes escoles participen en el circuit, pel que hi ha
molta afluència de mainada, el que fa que el cros
es converteixi en un esdeveniment familiar, sense
oblidar l’esportivitat i la competició.

El bosc de Can Fornaca,
bosc terapèutic
El bosc de Can Fornaca és un dels set boscos
escollits per participar al projecte Boscos Saludables i Itineraris Terapèutics. El passat 3 de
novembre es va presentar el projecte a la sala de
plens de l’ajuntament, un projecte que és pioner
a Catalunya i que comença a implementar-se a
comarques gironines. Aquest itinerari pretén
conservar el patrimoni forestal i posar en valor
els beneficis terapèutics d’aquestes ones naturals
boscoses mitjançant unes visites guiades que es
diuen “banys de bosc”. Aquest és un concepte
inspirat en models existents en països com Japó,
Estats Units, Corea del Sud i Alemanya. Es fa
amb el recolzament de les Diputacions de Barcelona, Lleida i Girona, la UdG i el Patronat de
Turisme Girona - Costa Brava.

Marc Casas guanya el
concurs internacional de
foto de Lloret de Mar
El caldenc Marc Casas de 17 anys ha guanyat un
dels premis juvenils de la 21a edició del concurs
internacional de fotografia de naturalesa amb
la foto “Contraluz de salamanques”. Aquest
concurs, que va fer públic el veredicte el 7
d’octubre, està validat per la Confederación
Española de Fotografía, la Federació Catalana
de Fotografia i amb el reconeixement de la
International Federation of Wildlife and
Nature Photography, l’Associació Espanyola
de Fotógrafos de Naturaleza (AEFONA) i
la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura
(CSFN-ICHN). Moltes felicitats!!!

Es fan obres per millorar
la carretera de Llagostera
El 27 de novembre està previst que comencin les
obres de la carretera de Llagostera que duraran
prop de 6 mesos. El preu de sortida de l’obra és
d’un milió d’euros i la licitació finalment s’ha
adjudicat per 735.000€. S’espera que la despesa
final volti els 800.000€. L’àmbit d’actuació arriba
des de la rotonda de la carretera de Llagostera i
la Plaça de l’Ajuntament Vell, fins al dispensari
mèdic. Entre d’altres, es faran les xarxes de
serveis noves, s’eixamplaran les voreres entre 2’5
i 4’5 m, es farà una rotonda a l’alçada de la font
del càntir; es pavimentarà el carrer Pla i Deniel,
es faran nous aparcaments... Al llarg d’aquests
mesos els camions no podran transitar per la
carretera si no descarreguen. Seran unes obres
que provocaran molèsties, però que faran que
es pugui gaudir d’un espai públic més segur i
d’acord amb les necessitats de la gent.

L’equip Eskaldats
entre els 10 primers de
l’Oncotrail 2017
L’equip Eskaldats (Sergi Bañeras, Jordi Alsina,
Josep Pera, Ruben Cruz, Cesc Martin, Jordi Ruiz
i Joan Delemus), amb esponsorització del Club
Excursionista Caldes de Malavella, l’Ajuntament
de Caldes de Malavella i altres empreses ha
participat un any més a l’Oncotrail. L’Oncotrail,
sota el lema enguany de “Suma’t al repte”, és una
cursa solidaria que té com a objectiu recaptar
fons per millorar la qualitat de vida dels malalts
de càncer. El repte consisteix en recórrer 100 km
en un temps màxim de 30 hores. El circuit que
s’ha de recórrer és circular sortint de Palafrugell,
passant pels camins de ronda i les Gavarres i
arribant de nou a Palafrugell. Els Eskaldats ho
van fer en menys de 10 hores, concretament en
9 hores i 58 minuts, i van quedar en 8a posició
d’un total de 196 equips i 1.584 corredors.
Enhorabona!

Celebració del dia de la
patrona de la Policia Local

Caldes acull l’Aventura X
perience Festival

La primera cistella es fa a la
trobada d’escoles bàsquet

Torna el calendari de
l’Hereu Riera

La Sala de plens de l’ajuntament de Caldes de
Malavella ha quedat petita per acollir a totes les
persones que van assistir a l’acte de nomenament
de la diada de la Patrona de la Policia Local.
Entre els assistents hi havia membres de la
Policia Local Caldenca i d’altres poblacions
veïnes, agents dels Mossos d’Esquadra, dels
Bombers i del Servei d’Emergències Mèdiques
de Catalunya. La diada vol agrair a tots els
cossos la tasca realitzada al llarg de l’any
garantint la seguretat del municipi. També
s’han repartit dues felicitacions a dos civils que
van ajudar a evitar un robatori al supermercat
del poble. De cares a l’any vinent hi ha previst
ampliar el cos a més de fer altres millores com
la instal·lació de càmeres que vigilaran els
cotxes que entren al municipi, la compra d’un
nou vehicle de camuflatge, o l’ampliació de
la comissaria. La Policia Local de Caldes està
molt implicada en la recaptació de fons per
l’Hospital Sant Joan de Déu, als comerços del
poble i a la comissaria es poden comprar uns
escuts per la causa.

El cap de setmana del 13 al 15 d’octubre
Caldes de Malavella es va omplir d’esportistes
internacionals en motiu de l’Aventura x-perience
festival. Per a la ocasió s’han acostat al municipi
150 esportistes de països com la República
Txeca, Dinamarca, França, Espanya, Letònia,
Estònia i Anglaterra. En la competició hi havia
4 modalitats diferents, la més extrema de les
quals és l’expedition race on s’hi van apuntar
21 equips diferents. En aquesta modalitat, que
es feia a Caldes i a poblacions properes, s’han
de superar diferents proves com kayac, bicicleta,
córrer, orientació, via ferrada o descens de
barrancs. El raid d’aventura és una modalitat
poc coneguda dins del món de l’excursionisme
que consisteix en superar més de 5 modalitats
esportives diferents amb un itinerari que es fa
seguint la orientació. Com més punts de control
es passen més punts s’aconsegueixen. El primer
equip que va superar totes les proves ho va fer en
34 hores, 36 minuts i 29 segons i va aconseguir
190 punts. A Catalunya només hi ha 5 proves
d’aquest tipus, fet que explica la gran afluència
de participants estrangers que decideixen venir
a casa nostra a entrenar-se.

El dissabte 4 de novembre molts nens
i nenes es van iniciar per primera vegada en el món del bàsquet gràcies a
les Trobades d’Escoles de Bàsquet

Acaba l’any i això vol dir fer balanç i veure si
s’han complert els propòsits marcats... però
també vol dir canviar el calendari! A Caldes
de Malavella les setmanes i mesos passen ràpid
amb el calendari de l’Hereu Riera que per
cert, enguany celebra el seu cinquè aniversari!
Aquest calendari va néixer amb l’objectiu de
recuperar les millors fotografies de les ballades
de l’Hereu Riera, però el concepte ha anat
evolucionant fins que ara el calendari és temàtic
i enguany es recupera el tema de l’any passat:
les termes i els balnearis que tant diferencien
Caldes de Malavella. El calendari aprofundeix
també en la història del poble i en la Llegenda
de l’Hereu Riera. Ja el podeu comprar als punts
de venta habituals!

Un novembre més l’EEM ha organitzat la 1a
Trobada d’escoles de bàsquet de la temporada
a Caldes de Malavella en col·laboració amb el
CE Caldes, Consell Esportiu Selva, RT Girona
i Diputació. Més de 160 nens de 5 a 7 anys repartits en 15 equips han fet les primeres passes
al món de la cistella amb un pavelló ple de gom
a gom durant tot el matí. Tretze han estat les
entitats participants, principalment de la Selva
i el Gironès, però també de l’Alt Empordà.
L’EEM ha participat amb 2 grups de 10 i 12
nens/es, alumnes dels grups d’Iniciació Poliesportiva (6-7 anys) que han escollit dur a terme
un itinerari orientat a les habilitats esportives
d’aquest esport. Un èxit de convocatòria que ha
rebut moltes mostres de satisfacció i reconeixement cap a l’organització municipal, en col·
laboració amb el CE Caldes.

Els carrers de les vivendes de NOSTRA SENYORA DE LA LLUM han estat asfaltats de nou després de molts anys
d’espera. Aquest petit barri necessita una forta inversió i s’ha començat a fer tot un pla de rehabilitació. Després
de l’asfaltatge i la neteja dels col·lectors de sanejament, s’està treballant en un estudi dels habitatges. Un equip
d’arquitectes contractat per l’Ajuntament està estudiant de manera molt detallada, pis per pis, l’estat dels serveis,
estructura, tancaments i altres per poder fer un proposta de rehabilitació. Seguim treballant en aquest pla que ha d’acabar amb
millores urbanístiques en tot aquest sector.
Segueixen a bon ritme les obres de la riera Santa Maria i comencen en breu les esperades obres de la carretera de Llagostera.
La reforma del tram central de la principal artèria del poble ens portarà importants canvis de circulació. Aquestes obres, com
totes les obres, causaran necessàriament molèsties amb les que haurem de conviure durant alguns mesos. El resultat final haurà
valgut la pena ja que la millora, tant per la circulació de vianants com pel trànsit rodat serà molt més segura.
El manteniment dels serveis públics requereixen que els ciutadans paguem impostos i taxes en totes les administracions. La
comparació amb pobles veïns indica que el nivell d’impostos i taxes que es paguen a
Caldes és molt equilibrat i això és molt important. L’equilibri del pressupost municipal és cabdal per poder garantir uns serveis
de qualitat i adaptats a les noves necessitats. A Caldes aquesta gestió es mira amb lupa per donar el millor servei al menor cost
a tothom.
CATALUNYA ESTÀ EN UNS MOMENTS CRUCIALS. La gent del PDECAT serem a les eleccions del 21 de desembre com fins
ara, amb serietat, rigor i fermesa. Us demanem que ens ajudeu a omplir les urnes de vots i de
dignitat. Acabem demanant alt i clar: LLIBERTAT ALS PRESOS POLÍTICS!

Impotència, ràbia, tristor, indignació… No tenim paraules per explicar com ens sentim aquests
dies. El vicepresident Oriol Junqueras empresonat, juntament amb una part del govern, els consellers Romeva,
Bassa, Rull, Borràs, Turull, Mundó i Forn. Un govern legítim escollit democràticament pel poble de Catalunya,
i que han tancat a la presó per les idees polítiques i per complir el programa electoral. Fa unes setmanes celebràvem a Caldes un Ple Extraordinari on demanàvem la llibertat pels Jordis, el Jordi Sànchez i el Jordi Cuixart.
Dos homes tancats per les seves idees i per sortir al carrer a defensar-les. Avui hi són ells, demà potser hi serem
nosaltres.Ara ens ha tocat sortir al carrer de nou per demanar la llibertat pels nostres presos polítics. Sabíem que
l’aplicació de l’article 155 seria dura, sabíem que cessarien el president, el vicepresident i els consellers. Sabíem
que volien intervenir el nostre sistema educatiu, creant problemes on no n’hi havia, intervenint els nostres mitjans de comunicació, la nostra policia… Toca estar serens i mobilitzats, i el proper 21 de desembre fem vessar de
nou les urnes. Defensant el nostre vot com ho vam fer el passat dia 1 d’octubre. Aquesta és la millor resposta que
podem donar, una victòria de la democràcia. Seguim!

Estat de l’aigua
Analítiques d’octubre

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.

En l’últim ple d’aquest any, que es celebrarà el 27 d’aquest mes, presentaré la meva dimissió com
a regidor després de dues legislatures: la primera governant en coalició amb el PDECAT i aquesta
última a l’oposició. Queden menys de 18 mesos per les properes eleccions municipals i com a primer secretari
de l’agrupació Socialista de Caldes de Malavella ara em dedicaré a organitzar i a potenciar aquestes eleccions.
En lloc meu entrarà com a regidora la número dos de la meva candidatura Ana Belén Soto, una companya molt
preparada que disposarà dels mesos que quedin per les municipals per tenir coneixement de la dinàmica del funcionament del nostre ajuntament, amb la finalitat que la nostra companya sigui la primera alcaldessa del nostre
poble. No li faltarà el meu recolzament i el de la militància socialista de l’agrupació.
Abans de les eleccions municipals tenim el 21D les eleccions autonòmiques. Els socialistes ens bolcarem en elles
per aconseguir que Miquel Iceta sigui el President de la Generalitat de Catalunya. Salutacions federalistes.

