Del 16 de novembre al 15 de desembre

Per recordar

PATI OBERT
Els divendres, dissabte i diumenges a la tarda
(de 5 a 8), l’Espai Jove “Ca la Romana” obre
el pati de l’Escola Sant Esteve per fer-hi activitats dirigides o joc lliure! Obert a tothom.
Diumenge 27 de novembre, festa fi de curs!
Més informació, a l’agenda.
CLUB DE PASSEIG
Els dijous · 9:30h · Casa Rosa. Gratuït.
Organitzat per l’Àrea d’Esports.
CLUB CALDENC D’ESCACS
El Club Caldenc d’Escacs fa classes el dijous,
de 18:30h a 20h i el divendres, de 18:30h a
20h. Primer pis de la Casa Rosa. Per a totes
les edats.
ASSAJOS CASTELLERS DE LES
GAVARRES
Dimarts i divendres, al pavelló de Llagostera.
Els divendres, a més, assaig de grallers i timbalers. Oberts a tothom qui vulgui conèixer
els castells.
SERVEI D’ORIENTACIÓ FAMILIAR
Els dimarts 15 i 29 de novembre i 13 de desembre · 20-21:30h · Escola Sant Esteve · +
info: taniaslof@sersaonline.com
CONCURS D’APARADORS DE NADAL
Del 12 de desembre al 6 de gener de 2017.
L’Ajuntament de Caldes de Malavella, amb el
suport de la Federació de comerç de la Selva
i l’Associació de comerç i serveis de Caldes
organitza el Concurs d’aparadors de Nadal, obert a tots els comerços i empreses de
serveis del municipi. 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).
10è MERCAT DE NADAL
Diumenge 18 de desembre, De 10h a 14h, al
carrer Vall-llobera cantonada amb l’Ajuntament, pl. Cruïlles i c. de Sant Grau. Amb parades d’artesania nadalenca, regals, alimentació i comerç local.
ACTIVITATS DE LA MARATÓ
Aquesta és la relació d’activitats de la Marató
de TV3 d’enguany a Caldes de Malavella. Per
a més detalls, consulteu el programa específic
que rebreu a casa.

Diumenge, 13 de novembre
Paradeta a la Fira d’Oportunitats (Delegació
de l’Oncolliga a Caldes)
Dissabte, 26 de novembre
Conferència sobre l’ictus i les lesions medul·
lars i cerebrals traumàtiques
Diumenge, 4 de desembre
Franciac – Pitc&Putt català amb La Marató de TV3 (Federació Catalana de Pitch &
Putt)
Dissabte, 10 de desembre
- Concert de cançons (Centre Psicopedagògic Nostra Senyora de Montserrat).
- Missa de catequesi, entrada del tió solidari,
encesa de llums de Nadal i cantada de nadales. (Parròquia).
- Concert de l’Orquestra Jove de la Selva

L’agenda
Dimarts, 15 de novembre

«Són joguines adequades? Descobreix eines per evitar el sexisme».
19h · Casino Municipal.
Amb Cristina Vila, sociòloga.

Dijous, 17 de novembre

Presentació de llibre
«Diario de una mujer maltratada», de Sònia
Fuentes.
19:30h · Biblioteca. Amb Raquel Ruiz, psicòloga del SIAD. Organitzat per la Xarxa de dones,
l’Associació Lola i la Biblioteca.
Dijous acústics
22h · Cafeteria del Balneari Vichy Catalan ·
Accés lliure. Andrés Acústico

Divendres 18 de novembre

Piano Bar Sessions New Talents
22h · Cafeteria del Balneari Vichy Catalan ·
Accés lliure. Wax & Boogie.

Dissabte, 19 de novembre

Esports. Escola Esportiva Municipal
Aleví vòlei: EEM Caldes – UE La Salle Girona

Visites. Visita turística guiada
A les 11 del matí · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.
Trobada gegantera
Matí · Lloret de Mar.
Amb la participació de la Colla Gegantera.
Esports. Unió Esportiva Caldes
9:45h · Benjamí A: UE Caldes – At Hostalric A
11:30h, 3a Catalana: UE Caldes – UD Cassà B
Esports. Club Esportiu Caldes
11:00h · Sènior sots-25: CE Caldes - Fontcoberta
16:30h · Cadet msc: CE Caldes – CB Sant Narcís S
18:15h: Sènior msc: CE Caldes - Torroella

Dimarts, 22 de novembre

Mercats. Mercat Municipal
De 8 a 1 del matí, a la plaça de la Selva.
Tarda Jove. Torneig de ping-pong
17h · Espai Jove.

Esports. Unió Esportiva Caldes
10:00h · Benjamí B: UE Caldes - CE Malgrat A
17:00h · Cadet: UE Caldes – UE Breda
Esports. Club Patí Caldes
18:30h, Juvenils: CP Caldes - CH Palafrugell
Esports. Club Esportiu Caldes
9:00h · Infantil fem: CE Caldes – CB Farners

Dissabte 26 i diumenge 27 de
novembre

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

Esports. C. Patinatge Artístic Caldes
Campionat Promoció de Patinatge Artístic.

Diumenge, 27 de novembre

Mercats. Fira-mercat
De 10 a 2 del matí · plaça de l’antic Ajuntament.
Carpa amb les cuineres de Sils
9-13h · plaça de l’antic Ajuntament.
Tastets de la “cuina de les sobrances”, repartició de receptaris i de 2 estovalles individuals.
Visites. Visita turística guiada
A les 11 del matí · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.

Dimarts nostàlgics
22h · Cafeteria del Balneari Vichy Catalan ·
Accés lliure. Robert Fàbrega (piano i veu).

Dimecres, 23 de novembre

Dimecres, 14 de desembre
Conferència de la dra. Carolina Roig i la infermera Àngels Vicente (CAP Caldes)

Actuació castellera
1r aniversari dels Castellers de Les Gavarres.
17h · pl. de la Selva.
Actuació dels Xicots de Vilafranca, els Castellers de Figueres i els Castellers de les Gavarres.

Cloenda de curs del Pati Obert
18h · Espai Jove. Jocs, activitats i pica pica!
Organitzat per l’Espai Jove “Ca la Romana”

Dijous, 15 de desembre
Bústia solidària pro-Marató TV3 (Associació de Comerç)

Piano Bar Sessions New Talents
22h · Cafeteria del Balneari Vichy Catalan ·
Accés lliure. Andrea Mir.

Dijous, 24 de novembre

Esports. Club Volei Joves Caldes
Infantil: CVJC - Arenys
16:00h · Cadet: CVJC – Vilassar B
18:00h · Juvenil: CVJC – Vilassar B
20:00h · Sènior: CVJC Olot

Divendres, 16 de desembre
Concert d’alumnes (Escola de Música)

Esports. Escola Esportiva Municipal
10:30h · Pre-mini mixt: EEM Caldes – CB Bescanó
10:30h · Mini fem: EEM Caldes Vedruna
Palafrugell
12:00h · Mini msc: EEM Caldes – Vedruna Palamós

Dissabte, 17 de desembre
- Xurros amb xocolata i ratafia (Societat
Gastronòmica)
- Quina del pernil (Club Esportiu)
- Missa del Pollet (Parròquia)
Diumenge, 18 de desembre
- Xocolatada solidària (Associació de gent
de la 3a edat)
- Subhasta de quadres (Ajuntament)
- Parada de productes elaborats artesanalment (EspaiCaixa)
- Parada d’articles de l’Hereu Riera (Amics
del ball de l’hereu Riera)
- Cercavila (Colla Gegantera i Grallers Escaldats)
- Audició de sardanes (Agrupació de Sardanistes)
- Tastet i d’escudella de Nadal (Societat Gastronòmica)
- Sardanes (Agrupació de sardanistes)
- Torneig d’hoquei patins (Club Patí)
- Festival de patinatge del Club Patinatge
Artístic
- Quina (Club Voleibol Joves)

Xerrada sobre salut per a gent gran
«El colesterol alt»
19h · Annex de la Casa Rosa. Organitzat pel
Col·legi de farmacèutics de Catalunya
Presentació del llibre «L’Abans»
20h · Casino Municipal. Amb Joan Boadas i
Raset. Organitzada per l’Ajuntament.

Entitats. Trobada de Dones
A les 6 de la tarda · Casino. Gratuït.
+ info: xarxadedonesdecaldes@gmail.com.
Ho organitza la Xarxa de Dones.
Esports. Escola Esportiva Municipal
10:30h · Mini fem: EEM Caldes – CB Verges
10:30h · Pre-mini mixt: EEM Caldes – CEEB
Tordera B
12:00h · Mini Msc: EEM Caldes – CB Vilobí

Biblioteca. L’hora del conte
12h · Biblioteca. “It’s magic”: Contes en anglès
amb Ruskus Patruskus

Diumenge, 11 de desembre
Presentació d’equips i partit de futbol (recaptació destinada a La Marató): UE Caldes
– CF Vilartagues (Unió Esportiva)

«El navegant», de Joan-Lluís Lluís

Esports. Club Esportiu Caldes
19:00h · Sots-25: CE Caldes – CB Olot

Diumenge, 4 de desembre

Excursió: sortida al Puig de Sant
Cristau (Les Alberes)
Durada aproximada. 5h
Organitzada pel Club Excursionista Caldes.
Mercats. Fira-mercat
De 10 a 2 del matí · plaça de l’antic Ajuntament.
Visites. Visita turística guiada
A les 11 del matí · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.

Vetllada nostàlgica
22h · Cafeteria del Balneari Vichy Catalan ·
Accés lliure. Robert Fàbrega (piano i veu).

Club de Lectura Juvenil: Persèpolis
de Marjane Satrapi
17h · Biblioteca.

Dimarts, 29 de novembre

Dissabte, 10 de desembre

Esports. Unió Esportiva Caldes
10:00h · Benjamí C: AE Vilobí
10:00h · Pre-benjamí A: CF Sils
11:00h · Aleví A: UE Caldes – Sant Celoni A
11:00h · Aleví B: UE Caldes – Sant Celoni C
12:30h · Infantil A: UE Caldes – CEF S. Vidrerenca

Presentació del llibre
“Sió, la veu d’un silenci”, de Francina Orri
18:30h · Biblioteca.

Dimarts nostàlgics
22h · Cafeteria del Balneari Vichy Catalan ·
Accés lliure. Robert Fàbrega (piano i veu).

Audició de l’Escola de Música
19h · Escola Sant Esteve

Dimecres, 30 de novembre

Esports. Club Patí Caldes
17:30h, benjamins: CP Caldes - SHUM
19:45h, 2a catalana: CP Caldes - HC Salt

Dia contra la violència de gènere
20h · Casino. Documental «Comença en tu»,
de Marta Vergonyós. Organitzat per la Xarxa
de Dones, l’Associació Lola i l’Ajuntament.

Esports. Club Esportiu Caldes
16:00h · Cadet fem: CE Caldes – Vedruna Palamós
17:30h · Júnior fem: CE Caldes - Fornells

Diumenge, 20 de novembre

Excursió: Pujada al Puigpedrós
Organitzada pel Club Excursionista Caldes.
Cinema. Carlitos y Snoopy
17h · Casino Municipal · Entrada gratuïta.
Mercats. Fira-mercat
De 10 a 2 del matí · plaça de l’antic Ajuntament.

Piano Bar Sessions New Talents
22h · Cafeteria del Balneari Vichy Catalan ·
Accés lliure. Belle Rose.

Dissabte, 26 de novembre

Activitat de dibuix
11-13h · Casino Municipal. Impartida per Aina
Bosch. Organitzat per l’Associació AUGER
Piano Bar Sessions New Talents
22h · Cafeteria del Balneari Vichy Catalan ·
Accés lliure. Andrea Mir.

Mercats. Mercat Municipal
De 8 a 1 del matí, a la plaça de la Selva.

Tarda jove. Tarda de crispetes (terror)
18h · Espai Jove

Dijous, 1 de desembre

Mercats. Mercat Municipal
De 8 a 1 del matí, a la plaça de la Selva.
Esports. Unió Esportiva Caldes
10:00h · Benjamí C: UE Caldes – CF La Cellera
11:00h · Aleví A: UE Caldes – CEF Vidrerenca A
11:00h · Aleví B: UE Caldes – CE Anglès B
12:30h · Infantil A: UE Caldes – AE Lloret
17:00h · Juvenil A: UE Caldes – AE Sant Gregori

Dissabte 10 i diumenge 11 de
desembre

Esports. C. Patinatge Artístic Caldes
Campionat de Debutants de Patinatge Artístic

Dijous acústics
22h · Cafeteria del Balneari Vichy Catalan ·
Accés lliure. Andrés Acústico

Diumenge 11 de desembre

Divendres, 2 de desembre

Visites. Visita turística guiada
A les 11 del matí · Oficina de Turisme · 3 €.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.

Donació de sang
16:30-21h · Casino Municipal.
Organitzat per l’Ass. de Donadors de sang.

Mercats. Fira-mercat
De 10 a 2 del matí · plaça de l’antic Ajuntament.

Nits de comèdia: Danny Boy
23:00h · Music Box Planet. Entrada lliure.

Esports. Unió Esportiva Caldes
9:45h · Benjami A: UE Caldes – CEF Vidrerenca A
11:30 · Tercera Catalana: CF Vilartagues A

Dissabte, 3 de desembre

Dimarts, 13 de desembre

Biblioteca. Presentació de llibre
12h · Biblioteca

Novembre 2016 · Número 110 · Caldes de Malavella

Foto portada: © Sebastià Cornellà

Dilluns, 5 de desembre

Dimarts, 6 de desembre

Divendres, 25 de novembre

Butlletí d’Informació Municipal

Esports. Club Esportiu Caldes
16:30 · Cadet msc: CE Caldes – CB Adepaf
18:15 · Sènior ms: CE Caldes Santjoanenc B

Dilluns, 28 de novembre

Ple Municipal
A les 8, a la sala de sessions, a la Casa Rosa.

BiM

Mercats. Mercat Municipal
De 8 a 1 del matí, a la plaça de la Selva.

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL: Tel. 972 47 23 50.
Carrer de la Llibertat, 6.
MATINS: de dimarts a divendres, de 2/4 d’11 a 2
TARDES: de dilluns a divendres, de 4 a 9.
DISSABTES: de 10 a 2.
TEATRE – CINEMA MUNICIPAL: C. Jacint Verdaguer.
ESPAI JOVE CA LA ROMANA: Tel. 972 48 02 66
calaromana@caldesdemalavella.cat
Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n
JUTJAT DE PAU: Tel. 972 47 02 25.
C. de St Grau, 19. Casa Rosa. Dimarts i dijous, de 10 a 12.
ZONA ESPORTIVA: Tel. 669 29 25 81. Av. de Caldes s/n.
LLAR D’INFANTS NINOTS: Tel. 972 47 10 38.
C. Garrotxa s/n.
ESCOLA SANT ESTEVE: Tel. 972 47 23 44.
C. Vall·llobera, 62.
ESCOLA LA BENAULA: Tel. 972 48 00 56.
C. de la Pau s/n.
SES CALDES: Tel. 972 48 02 25.
Av. dels Països Catalans, s/n.
DEIXALLERIA MUNICIPAL: Tel. 872 012 018
C. Ponent, s/n.
Matins: de dimarts a dissabte, de 10 a 1.
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 3 a 6.
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS:
Tel. 872 01 20 18.
AVARIES XARXA D’AIGUA: Tel. 972 20 20 78
AVARIES XARXA ELÈCTRICA: Tel. 800 76 07 06
CORREUS: Tel. 972 47 14 20. C. Sta. Maria, 11.
RENFE: Tel. 902 320 320.
SARFA: Tel. 902 30 20 25.
TEISA: Tel. 972 20 02 75.
TAXI: Tel. 972 47 09 37 / 606 390 599.

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, un referent de La Marató que ja arriba
Quan arriba la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, Caldes de Malavella s’omple
de solidaritat. No en va, el nostre municipi va sortir en la notícia que es va
emetre a TV3 a inicis de novembre sobre aquest projecte benèfic de suport a
la recerca i investigació per curar malalties.
El nostre poble és dels més actius de Catalunya
en quant a celebració d’activitats i la televisió
pública catalana ens va voler fer un reconeixement
mostrant-nos com a exemple. Podeu veure el vídeo
de la notícia en aquest enllaç: bit.ly/2ed2eHn
Enguany, les entitats i l’Ajuntament de
Caldes continuen apostant fort per la Marató i
organitzaran al llarg de novembre i desembre
més de 20 activitats amb fins solidaris que veureu
enumerades a l’agenda d’aquest número de BIM
i més detallades en el programa d’activitats

específic que es repartirà per les llars caldenques.
Des d’aquí us animem a participar als actes i a
contribuir en aquesta iniciativa solidària.
La 25a Marató de TV3 es farà el diumenge 18 de
desembre al llarg de tot el dia i tractarà l’ictus i les
lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques. Serà
un programa presentat pels periodistes Helena
Garcia Melero i Ramon Pellicer que combinaran
divulgació, sensibilització i entreteniment amb
al finalitat de donar un impuls econòmic a la
recerca al voltant d’aquestes malalties.

Projecte de coeducació de
la Llar d’Infants

Club de Passeig: Apuntat’hi, tot són avantatges!

Grans corredors solidaris
per l’Oncotrail

L’última cursa del Circuit
Gironí de Cros, a Caldes

L’Ajuntament ha organitzat dues xerrades
vinculades al projecte de coeducació que es
desenvolupa a la Llar d’Infants «Ninots» i que
pretén fomentar la igualtat d’oportunitats
entre nenes i nens. La primera xerrada va ser
«Educar per créixer en igualtat» i es va fer
el 27 d’octubre, mentre que la segona, «Són
joguines adequades?» es realitzarà el 15 de
novembre.
El projecte de coeducació està vinculat al Pla
d’igualtat i consta de quatre fases: Observació a
la Llar d’Infants de la situació real, formació a
les educadores de la Llar, xerrades adreçades als
pares i mares i, per últim, informe de valoració
i avaluació final del projecte.

El dijous, 27 d’octubre es va fer una edició
especial del Club de Passeig, una activitat
municipal que organitza l’Àrea d’Esports amb
la finalitat de promoure les passejades. Hi
van participar dues infermeres del CAP que
van remarcar la importància de fer exercici
moderat cada dia. El Club de Passeig permet,
a part de mantenir-se en forma, gaudir de la
natura, conèixer camins i conversar amb els
altres participants.
Les sortides són els dijous a dos quarts de
10 del matí, des de davant de la Casa Rosa.
Són guiades, gratuïtes i no cal apuntar-s’hi
prèviament. Tot són avantatges, per la qual
cosa uns convidem a participar-hi!

L’equip caldenc Eskaldats, format per Josep
Pera, Sergi Bañeras, Joan Dalemus, Jordi
Cebrià, Francesc Martín, Jordi Ruiz, Sergi
Badenas i Jordi Alsina va quedar cinquè d’entre
138 participants l’1 i 2 d’octubre en l’Oncotrail
2016, una cursa benèfica (per participar-cal
fer un donatiu d’un mínim de 1.000 €) per la
millora de les condicions de vida dels malalts
de càncer i els seus familiars. L’equip caldenc,
que va comptar amb el suport de l’Ajuntament
i del Club Excursionista, va fer els 100 km amb
un excel·lent temps de 10h 14min 52s, a poc
més d’una hora del primer equip. Felicitem
aquests grans corredors pel temps marcat i pel
seu gest solidari!

El nostre municipi acollirà el 5 de febrer
l’última cursa del Circuit Gironí de Cros - 26è
Gran Premi Consell Comarcal de la Selva - 13è
trofeu Diputació de Girona, en el marc del 32è
Cros de Caldes de Malavella. La competició
serà puntuable pel Campionat de Catalunya
per Veterans i Promesa, per la qual cosa es
preveu que serà concorregut. Prèviament, el
Circuit Gironí de Cros haurà passat durant
la tardor i hivern per diferents municipis
gironins. La competició està organitzada pel
Consell Comarcal de la Selva, la Diputació de
Girona i el Consell Esportiu de la Selva, amb
el suport del del Consell Català de l’Esport i
de l’Ajuntament de Caldes.

El ple extraordinari aprova
les ordenances fiscals

Nova edició de l’Escola de
mares i pares

Parelles per fomentar la
lectura dels infants

Les cuineres de Sils per la
prevenció de residus

Trobada de corals a Caldes
amb participació basca

Crida de voluntaris per les
activitats de Nadal

El Ple Municipal extraordinari celebrat el 3 de
novembre passat va aprovar les ordenances
fiscals per a l’any 2017. La principal novetat per
l’any que ve és la congelació de l’impost de l’IBI
(Impost de Béns Immobles) que es va proposar
amb l’objectiu d’esmorteir la pressió fiscal que
reben els propietaris d’habitatges després de la
regularització que es va realitzar per iniciativa
de l’oficina del cadastre l’any passat. Es van
incrementar també les taxes d’escombraries,
de l’Escola Esportiva Municipal, de la Llar
d’Infants i del Servei d’Ensenyament Musical
de Caldes seguint amb l’objectiu de cobrir
els costos que suposen aquests serveis i de
mantenir l’equilibri pressupostari del consistori
municipal. Destaca també la bonificació de
l’impost d’obres dels habitatges que s’aplicarà
als propietaris que destinin habitatges a lloguer
social.
Aquestes ordenances es van aprovar amb 9
vots favorables del Partit Demòcrata, del PSC
i del regidor no adscrit. Per altra banda, van
tenir els 4 vots contraris dels grups municipals
de la PIC i d’ERC.

Un any més, la Diputació de Girona ofereix
el SLOF (Servei Local d’Orientació Familiar)
un espai de trobada gratuït on poder parlar,
escoltar, compartir, aprendre i resoldre dubtes,
inquietuds i èxits en relació a l’educació dels
infants i els adolescents, sota la coordinació
d’una tècnica.
Les reunions es faran a l’Escola Sant Esteve de
8 a dos quarts de 10 de la nit els següents dies:
15 i 29 de novembre, 13 de desembre, 10 i 24
de gener, 7 i 21 de febrer, 7 i 21 de març, 4 i 18
d’abril i 2, 16 i 30 de maig.
A més d’aquest servei, la Diputació ofereix
un servei d’atenció individual, amb orientació i
pautes educatives, atenció i resolució de dubtes,
així com anàlisi i resolució de conflictes. Cal
concertar cita prèviament.
Per últim, podeu consultar també el portal
web www.slofdiputaciogirona.cat, un espai
d’assessorament virtual i de suport, on poder fer
consultes, compartir dubtes i experiències per a
l’educació mitjançant la bústia i el fòrum.
Les famílies interessades podeu adreçar-vos a:
Tania Sitjar: taniaslof@sersaonline.com

La Biblioteca de Caldes acull el LECXIT, una
iniciativa que es fa també a diversos municipi
de Catalunya que vol millorar la comprensió
lectora dels infants. Per fer-ho diversos
voluntaris acompanyen cadascú a un nen o
nena a sessions de lectura setmanals d’una
hora, amb l’objectiu de motivar-los a la lectura
i fer-los creure en les seves capacitats.
En el cas de Caldes de Malavella hi
participaran 10 nens i nenes a proposta de les
escoles. Les trobades es faran a La Biblioteca els
dilluns, de 5 a 6 i els dissabtes, d’11 a 12. Com
que s’ha ampliat a 10 el nombre de participants,
encara hi podeu participar com a voluntaris.
El LECXIT és una experiència bona per a
la mainada però també per als voluntaris, que
gaudeixen de l’acompanyament d’un infant en
els seus progressos amb la lectura. Hi ha una
formació inicial que està reconeguda dins del
Pla de formació del voluntariat de Catalunya
i que es farà properament a Caldes. La seva
participació està reconeguda amb un diploma
expedit per la Direcció General d’Acció Cívica
i Comunitària.

Caldes celebrarà com cada any la Setmana
Europea de la Prevenció dels Residus. El
diumenge 27 de novembre, dia de mercat,
les cuineres de Sils oferiran a la plaça de
l’Ajuntament tastets de la “cuina de les
sobrances”. També es repartiran receptaris
amb les 17 receptes finalistes del concurs 2015
i un joc de dues estovalles individuals.
La campanya, tutelada pel Consell Comarcal,
es desenvoluparà entre el 18 i el 27 a gairebé
tota la comarca. A més de les parades als
mercats, inclourà dos tallers de cuina en els
quals compartiran escenari les cuineres de Sils
i les finalistes del concurs. Es faran al Food
Lab de Riudellots de la Selva (divendres 25
al vespre) i del Domus Sent Soví d’Hostalric
(dissabte 26 al matí). Poder reservar plaça
al Consell Comarcal (972 842161 ext. Medi
ambient o www.selva.cat/prevencio).
Caldes i el Consell Comarcal de la Selva
reprenen
la
temàtica
del
m a l b a r at a m e nt
alimentari que ja
es va tractar l’any
passat tenint en
compte que el
menjar representa
la part més elevada
de la generació i el
cost de deixalles
municipals.

El març passat, la Coral Cantaires de Caldes va
anar a Vitòria-Gasteiz convidada pel cor Mairu
Abesbatza de Zigoitia que van tornar la visita el
8 i 9 d’octubre. Les dues agrupacions corals van
fer un parell de concerts. Un d’ells a Girona, a
l’església del Mercadal i l’altre a casa nostra, a la
ja tradicional Trobada de Cant Coral (aquesta
darrera ha estat la setzena!). A més, els convidats
van poder conèixer-nos millor a partir de dues
visites guiades, una pel barri vell de Girona i
l’altra, pels racons històrics de Caldes.
El comiat fou al Casino, amb un sopar de gala
preparat per en Pady, que maridava el pa amb
tomàquet i l’embotit català amb peix del nord
al més pur estil èuskar. Calia cuidar molt la
vessant gastronòmica ja que els bascos amb això
no es queden curts. Després, vam passar una
bona estona al so de l’acordió, danses típiques
basques i també càntics. L’adéu fou cantant
Girona m’enamora i brindant per l’amistat entre
ambdós pobles.

Fem una crida de voluntaris per la Cavalcada,
el Pessebre o els Jocs i Activitats de Nadal
(JAN), unes activitats apreciades per tots i
que volen la col·laboració de moltes persones.
Inscriu-t’hi a l’Espai Jove abans del 23 de
desembre o bé descarrega’t la inscripció a www.
caldesdemalavella.cat i porta-la omplerta a
l’Espai Jove. Gràcies!

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.

La biblioteca del nostre poble ha rebut el premi Teresa Rovira i Comas del Departament de Cultura
de la Generalitat pel projecte “El Gust de la Paraula” que va organitzar juntament amb l’Àrea de Turisme. Ens fa molt feliços aquest premi pel que significa de reconeixement a la tasca innovadora i sempre molt
eficient de l’equip de bibliotecàries i de l’Àrea de Turisme. Des del consistori creiem en aquesta manera de treballar oberta i col·laborativa, amb el teixit comercial i turístic del poble i amb els mateixos usuaris de la biblioteca.
En el nou centre cultural que es farà a l’edifici de l’Ajuntament vell i que allotjarà l’ampliació de la biblioteca, en el
que ja s’està treballant, tindrem més oportunitats de ser creatius i innovadors. Estem molt contents perquè aquest
és un èxit d’una manera de fer que ha de ser el nostre segell de qualitat.
Darrerament a la gent del Partit Demòcrata de Caldes ens baixen bastonades per tot arreu. Bé, per tot arreu no,
només d’una part de l’oposició de la PIC i ERC que segueix amb les velles pràctiques de sempre, fent acusacions
constants, negatives, reclamant coses que ja s’estan fent i criticant per criticar. No ens desanimen gens. Seguim
treballant i hem de reconèixer que hi ha una altra oposició, així com molta gent de Caldes, que col·labora de
forma constructiva fent-nos veure a on podem haver fallat i a on podem millorar la nostra tasca de govern. És
així, entre tots, que farem un poble millor!

Sembla que els veïns del Mas Boada o Tourist Club podran viure en un veïnat en condicions. Finalment hi ha el compromís que, tal com venim reclamant des de fa anys, les obres de reurbanització
comencin a principis de 2017. Hem hagut d’esperar massa. El projecte d’urbanització, redactat durant
la legislatura en què va governar la PIC, està aprovat des de 2011 i ja fa quatre anys que les obres es van incloure
en el pressupost municipal. Tot i això, la manca de voluntat i la por de l’equip de govern a tirar endavant un projecte de tanta envergadura i amb un pressupost tan elevat han fet que les obres s’hagin anat endarrerint. L’alcalde
s’empara en qüestions administratives i modificacions que es podrien haver resolt amb molta més rapidesa si
realment, s’hagués prioritzat el benestar dels veïns. Continuarem atents a què realment es compleixin els compromisos.
Continuem exigint transparència en el cas de la compra-venda pública i privada de Sant Maurici. Ja vam reclamar fa mesos, en el Ple municipal, que el Sr. Balliu expliqués clarament quan havia fet la compra i quant havia
pagat per la casa. L’alcalde diu que no té res a amagar però encara no ha donat cap resposta a aquestes qüestions.
Es manté en el seu discurs estàtic i opac, que avalen la resta de regidors de l’equip de govern: dels seus negocis
personals no en parla. Des de la PIC seguim reclamant explicacions clares i convincents sobre aquest tema.

Al darrer ple municipal vam aplaudir la decisió de l’equip de govern de posar fil a l’agulla i
avançar amb el tema de la transparència. Malauradament, com ens tenen acostumats, ara que
tenen l’agulla enfilada encara no han començat a cosir.
Des d’Esquerra sempre hem reclamat un Ajuntament amb parets de vidre, però sembla que l’equip de govern
s’hagi dedicat a tintar-les de fosc, sense desenvolupar el que portem reclamant des del primer dia. Transparència
real, que tots els caldencs puguem accedir a tota la informació, que tothom tingui accés a les actes dels plens municipals per poder-les llegir i consultar, no només escoltar-les. Volem les declaracions de béns de tots els regidors
i regidores publicades íntegrament. Però sembla que l’equip de govern no hi tingui cap interès... que hi ha alguna
cosa que no volen que se sàpiga? Volem un web amb cara i ulls, accessible i informatiu.
Fruit de l’opacitat de l’equip de govern seguim tenint molts dubtes. En l’últim BIM vam poder llegir l’article que
signava l’alcalde, on explicava la compra a títol personal de la casa de Sant Maurici. Ara bé, hi havia detalls que
no apareixien. No ens deia quan es va produir aquesta compra ni quants diners li va costar. Ah! I tampoc que la
posava en venda.
Si us plau siguin sincers i transparents amb el poble. És dignitat democràtica. Estem cansats d’aquesta participació feta només de cara a la galeria i de la transparència fantasma. Prou silencis, volem respostes.

Quan els socialistes diem «no» és «no». Es preguntaran què té a veure això amb la política municipal. Doncs sí que hi té ja que el regidor electe dimitira i es donaria de baixa del PSC si el nostre
partit català, amb la seva abstenció, dóna suport a un govern corrupte del PP. Seria una decisió
presa per raons de consciència.
Sembla que els dos propietaris que han de ser expropiats han arribat a un acord econòmic amb
l’equip de govern del nostre Ajuntament. Si es confirma això, és urgent l’inici de les obres de la carretera de
Llagostera per fer-les en els mesos que menys trànsit rodat tenim ja que a l’estiu l’afluència de vehicles s’incrementa...
Sobre la riera de Santa Maria, res no n’impedeix l’inici de les obres ja que està pressupostada i acabada.
Al carrer Canigó de la urbanització del Llac del Cigne, dos gossos propietat de dos ocupes d’una casa del mateix carrer van saltar el mur de la propietat i van mossegar a una dona adulta i a una menor reiterades vegades.
La nena va haver de ser hospitalitzada. Els gossos, sense documentació ni vacunats, van ser retirats i portats
en quarantena a les dependències de la gossera municipal. Els gossos no són els que agredeixen. Els que ho
fan són els seus propietaris i aquests han de ser els responsables dels danys causats, així com rebre el rebuig
dels veïns que viuen a la urbanització.

