Del 15 d’octubre al 15 de novembre

Per recordar

SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I
CADASTRAL
Cementiri / Guals / Ocupació subsòl / Escombraries (2n semestre 2018) / Clavegueram (3r trimestre 2018): Setembre – Octubre
CONVOCATÒRIA AJUTS SOCIALS
Fins el 18 d’octubre oberta la convocatòria
d’Ajuts Individuals deTransport Adaptat. Està
destinada al col·lectiu de persones amb discapacitat i persones grans de la comarca de la
Selva que queden fora les rutes de Transport
Adaptat organitzades pel Consell Comarcal
de la Selva. Més informació a la web de l’Ajuntament. Ajuts d’urgència social: Durant tot
l’any. Ajuts per reforç socioeducatiu secundària: del 01/10/18 al 30/05/19
Ajuts per al Centre de dia de la Residència
Tesar: 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 (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@caldesdemalavella.cat o als
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 9.30h a 13.30h.
PLACES LLIURES PELS CURSOS DE
L’ELABORA’T
Encara queden places lliures per a la formació
en manipulació d’aliments (divendres 9 i 16
de novembre de 19h a 21h a l’Aula del pavelló
municipal) i per al taller Prepara’t per a superar entrevistes de feina! (del 12 al 16 de novembre en horari de matins a l’Aula del Pavelló
municipal). Inscripcions a l’Espai Jove “Ca la
Romana” o bé a la seu electrònica municipal.
INSCRIPCIONS FIRA
D’OPORTUNITATS
La Fira d’oportunitats tindrà lloc el proper
diumenge 11 de novembre al Parc de la Sardana en horari de 10 a 14h. Les inscripcions
per posar-hi parada són obligatòries i es poden realitzar del 29 d’octubre al 9 de novembre
a través de la seu electrònica municipal o bé
presencialment a l’Oficina de Turisme. Per a
més informació: promocioeconomica@caldesdemalavella.cat / 972 48 01 03 o bé en el
programa a part.

PLACES LLIURES PELS TALLERS
SOBRE NOVES TECNOLOGIES
Durant el mes d’octubre i novembre es fan
tallers de noves tecnologies a la Biblioteca
Francesc Ferrer i Guàrdia. Les inscripcions es
poden fer a la biblioteca fins a una setmana
abans de començar el curs.
Gestions quotidianes a Internet: 19 d’octubre – 17 a 20 h
El correu electrònic: Gmail: 26 d’octubre –
17 a 20 h
Iniciació al full de càlcul: 09 de novembre
– 17 a 20 h
Telèfons mòbils: 16 de novembre – 17 a 20 h

L’agenda
Dilluns, 15 d’octubre
Tardes joves. Ca la Romana
17 h · Petit fornet
Taller d’elaboració de panellets
Pressupostos participatius.
Caldes decideix
20 h • casino municipal
Sessió per escollir les propostes que passen a la
fase final de votació
Més informació a www.caldesdexideix.cat
Dimarts, 16 d’octubre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Tardes joves. Ca la Romana
17h · Casino municipal
Tarda d’AcroSport

CURSOS DE L’ASSOCIACIÓ IKALD
Curs de ceràmica
Començament del curs: 19/10/18
Durada: 3 mesos
Horari: Divendres de 16 a 19 h
Lloc: Local de l’Associació IKALD a Caldes
de Malavella
Més informació al telèfon 972470319 (Dolors)

Dijous, 18 d’octubre
Tardes joves. Ca la Romana
16:30 h · Pati escola Sant Esteve
Va d’esports

Vols anunciar-te a l’Aquae i a
Caldes FM?
Si vols que el teu comerç aparegui a la revista municipal Aquae o surti per la ràdio
CaldesFM envia un correu electrònic a cbarcelo@caldesdemalavella.cat o demana per la
Carme Barceló a les oficines d’atenció ciutadana de l’Ajuntament. Fes-te veure i fes-te
sentir!

Divendres, 19 d’octubre
Cultura. Formació
17 h a 20 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Curs: Gestions quotidianes a Internet

Club caldenc d’escacs
El Club Caldenc d’Escacs fa classes els dijous
de 18:30 h a 19:30 h i els divendres de 18:30 h
a 20 h . Els trobareu al primer pis de la Casa
Rosa. Per a totes les edats, anima’t!

Entitats. Xarxa de dones de Caldes
20 h · Casino
Dia Mundial del Càncer de Mama
“Guapes i valentes” No canvies els valors però
sí les prioritats. “No és un camí de roses, però
tampoc d’espines” A càrrec de Carme Ventura,
psicooncòloga.
Organitzat per la Xarxa de Dones de Caldes i
l’Oncolliga.

Vine a l’escola de música
Gaudeix de forma divertida amb la metodologia Delacroze, viu la música a través de jocs
que afavoreixen el desenvolupament global
de l’infant. El primer mes gratuït per alumnes
de 3, 4, 5 i 6 anys!
CÁRITAS BUSCA VOLUNTARIS
Des de Cáritas Caldes de Malavella i Sant
Andreu Salou necessitem persones voluntàries que vulguin formar part de l’equip.
Necessitem col·laboració quizenalment amb
el Servei de Aliments els dimecres i els dijous
de 16 a 19 hores. Es faran dos grups, uns voluntaris col·laboraran els dimecres i els altres
els dijous cada quinze dies.
També necessitem voluntaris pel dimecres al
matí quinzenalment en horari de 9:30 a 12:30h.
Interessats contacteu amb Cáritas a través
dels telèfons: 676887228 o 652818831.
Moltes gràcies!

Entitats. Esplai Gent Gran la Caixa
Caminada a Riudellots (organitza el Consell
Comarcal de la Selva)
Més informació a l’Esplai

Cultura. Club de lectura
19:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
“Seguiràs el ritme del fantasma jamaicà” amb
Albert Pijuan

Dissabte, 20 d’octubre
Aniversari 10 anys de Ca la Romana

10 anys creixent amb tu

17h Acte de celebració, presentació de l’Audiovisual “10 anys creixent amb tu” i bufada
d’espelmes popular
18h Tallers variats dinamitzats per Ca la Romana, la monitora del Pati Obert, la Bibliotecària de Caldes i el Petit Fornet amb berenar
19.45h Exhibició del grup de Hip Hop New
Bronx, de l’Escola En Face de Caldes
20h 2a Presentació del projecte “Per a tu, per a
mi, per a totes”, audiovisual contra el sexisme d’un grup de joves de Caldes i posteriors
dinàmiques
21h Sopar – botifarrada a preu popular
22h Concert amb FOK i Feels from above
organitzat per Joves Intrèpids

Esports. UE Caldes
18 h · Estadi Vall Llobera
UE Caldes B 4ª Catalana – AE Sant Gregori B
Cultura. Memorial Emili Bota
20 h · Teatre municipal
“La cantant calba” d’Eugène Ionesco
Interpreta grup Increixendo de Sant Gregori
Preu: 5€
Diumenge, 21 d’octubre
Entitats. Colla gegantera
XI trobada comarcal de la Selva a Sils
10 h · Plantada
11:30 h · Cercavil·la
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Cantaires de Caldes
18 h · Església
XVII Trobada de Cant Coral amb la participació de la Coral Polifònica de Figueres, la Coral
Atzavara de Malgrat de Mar i la Coral Cantaires
de Caldes
Entrada gratuïta
Dimarts, 23 d’octubre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Tardes joves. Ca la Romana
16:30 h · Pati escola Sant Esteve
Va d’esports

Cultura. Memorial Emili Bota
20 h · Teatre municipal
“Low Cost”
Interpreta Les noies de l’Esplai de Caldes de
Malavella
Entrada lliure (voluntat)
Cultura. Cineclub
22 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Projecció de Plàcido (1961) de Luis García
Berlanga
Diumenge, 28 d’octubre
Entitats. Colla gegantera
XVI trobada gegantera a Roda de Ter
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Club Excursionista
La Tosa d’Alp
Ascensió a la Tosa d’Alp (2536m) pel vessant
nord. La Tosa és el primer cim per llevant de la
serra del Moixeró, frontera entre la Cerdanya i
el Bergadà. És punt de confluència del terme de
quatre municipis: Alp, Urús, Das i Bagà.
Dimarts, 30 d’octubre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dissabte, 3 novembre
Esports. UE Caldes
18 h · Estadi Vall Llobera
UE Caldes B 4ª Catalana – CF Sarrià de Ter A

Dijous, 25 d’octubre
Tardes joves. Ca la Romana
17 h · Ca la Romana
Tarda de pel·lícula i crispetes

Diumenge, 4 novembre
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament

Divendres, 26 d’octubre
Entitats. Club Excursionista
Trobada amb la Junta al Bar
Si vols informació del club, de les sortides, de
les activitats... ens pots trobar de 20 a 21. Més
informació a la web.
Cultura. Club de lectura
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Primera trobada del curs a la Biblioteca.
Cultura. Formació
17 h a 20 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
El correu electrònic: Gmail

Divendres, 9 novembre
Cultura. Formació
17 h a 20 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Iniciació al full de càlcul

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Esports. UE Caldes
11:30 h · Estadi Vall Llobera
UE Caldes A 2ª Catalana – CE Besalú A
Cultura. Memorial Emili Bota
20 h · Teatre municipal
“Retalls”
Interpreta La Laguna Teatre de Sils
Preu: 5€
Dimarts, 6 novembre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Tardes joves. Ca la Romana
Porta les teves propostes pel desembre!

BiM

Dissabte, 10 novembre
Entitats. Xarxa de dones de Caldes
18 h · Casino
Taller sobre Assertivitat
Ampliar la mirada per connectar amb l’altre.
A càrrec d’Ester Campeny i Llinàs, mestra j ubilada formadora del Moviment Educatiu Sistèmic
Cultura. Memorial Emili Bota
20 h · Teatre municipal
“El sopar dels idiotes” de Francis Veber
Interpreta Traspunt Teatre de Caldes de Malavella. Preu: 6€
Diumenge, 11 novembre
Entitats. Club Excursionista
La Fageda d’en Jordà
El moment estrella per visitar-la. Tots els tons de
la tardor a cada pas.

Butlletí d’Informació Municipal
Octubre 2018 · Número 133 · Caldes de Malavella

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

Serveis i adreces d’interès

Tardes joves. Ca la Romana
17 h · Casino. Taller d’iniciació al teatre

Dimecres, 24 d’octubre
Cultura. Hora del conte
18 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Circ. Peperoni amb Claret Clown

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

Dijous, 8 novembre
Tardes joves. Ca la Romana
16 h · Ca la Romana. Paintball

Fira d’oportunitats

10 a 14 h · Parc de la sardana
Per a posar parada cal inscripció prèvia
Preu: aportació en aliments
Més informació: programes a part.

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Dilluns, 12 novembre
Tardes joves. Ca la Romana
16:30 h · Pati escola Sant Esteve
Va d’esports
Dimarts, 13 movembre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

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. 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 13 h.
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 15 a 18 h.
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.

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
El conseller Jordi Puigneró
visita la Fira de l’aigua
El passat 7 d’octubre es va celebrar la 14a fira
de l’aigua que va rebre la visita del conseller de
polítiques digitals i administració pública. El
dia abans la Colla Gegantera va celebrar la seva
trobada amb prop d’una quinzena de colles participants.
Per a diumenge es van preparar moltes activitats
d’entre les que en destaquen els espectacles a les
termes, el concurs de ratafia o de menjadors de
calamars entre d’altres actes com el Sardaxou, les
classes de swing, les visites guiades o el ball de
l’hereu riera. També hi va haver activitats pels
més menuts. Els balnearis van fer massatges
gratuïts durant tot el dia. La fira va acabar amb
l’aclamat espectacle “Dones d’Aigua” a les termes.

150 anys de la nova
ermita de Sant Maurici
Del 21 al 23 de setembre es va celebrar l’aplec
de Sant Maurici. Per celebrar el 150è aniversari
de la nova capella hi va haver moltes activitats:
pujades a peu, sardanes, explicacions històriques,
esmorzars, el ball de l’hereu riera, balls en línia,
castellers, tallers infantils o l’espectacle infantil.
No hi va faltar l’arrós de l’Agrupació Sardanista
o els pinxos de la Colla Gegantera. El bisbe
de Girona i diferents capellans que han passat
per la parroquia van protagonitzar la missa en
honor al Sant, aquest any cantada per la Coral
Cantaires de Caldes. Com a novetat, gràcies a
l’Emili Marcos i a l’Antonia Cortado s’ha pogut
recuperar l’escut de Sant Maurici, gràcies! Des
del consistori es vol agraïr la organització de
l’Agrupació Sardanista, també la col·laboració
i el patrocini del Consell Pastoral Parroquial,
la Colla Gegantera, el Club Excursionista, la
Coral Cantaires de Caldes, Carisma Teatre, les
AMPES de la Sant Esteve i la Benaula, el Centre
d’Estudis Selvatans, la Casa Rosa, el Bar nou
Joker, els Castellers de les Gavarres i el Consell
Comarcal de la Selva. També gràcies a tots els
que hi vau assistir!

Feliç Sant Grau!
Com ja és tradició, primer es van celebrar els
actes religiosos i les sardanes a càrrec de la cobla Foment del Montgrí, organitzats per l’Associació de veïns de Sant Grau amb el suport del
Consell Parroquial i l’Ajuntament. El divendres
5 d’octubre es van fer els actes populars gràcies
a la Societat Gastronòmica amb el suport de
l’Ajuntament. Per començar es va beneïr la bota
del vi novell, com a novetat també es va batejar
un pastís especial per la ocasió que va rebre el
nom de Grau Dolcet Novell. Es van menjar les
tradicionals botifarres de Sant Grau i de postre,
a més del pastís, també hi va haver xurros praliné. El sopar va estar amenitzat per havaneres
i cançons de taverna.

Suport al menjador
escolar de l’AMPA
El proper curs no se sap si l’Ampa de l’Escola
Sant Esteve seguirà tenint la gestió del
menjador. Davant d’aquesta incertesa l’AMPA
demanava el recolzament de l’Ajuntament
davant del Consell Comarcal de la Selva i el
Departament d’Ensenyament.
En el ple del dilluns 24 de setembre es va aprovar
per unanimitat una moció de suport a les AMPES
en la qual es demana: que l’Ajuntament insti a
la Generalitat, i concretament al Departament
d’Ensenyament, a que trobi una fórmula
jurídica per tal que les AMPA puguin gestionar
els menjadors escolars; Que paral·lelament
s’insti al Consell Comarcal a buscar alternatives
de sistema de gestió dels menjadors mentre no
es trobi la fórmula jurídica esmentada; i que es
traslladi aquest acord al Consell Comarcal de
la Selva i al Departament d’Ensenyament. La
moció la van presentar conjuntament el grup
del PDECAT amb ERC i tots els grups hi van
votar a favor (PIC, PSC i el regidor no adscrit).
Més d’una vintena de pares i mares van assistir
al ple on es va obrir un debat al voltant d’aquesta
temàtica.

Comença la temporada
esportiva
Ja ha començat la temporada 2018-2019 per
tots els equips i entitats esportives de Caldes de
Malavella. El 15 de setembre a la tarda va ser el
Club Volei Joves de Caldes el que va oferir per
la seva afició la presentació de tots els equips
de la temporada. La UE Caldes va fer-ho el dia
següent, el diumenge 16. Aquest darrer acumula ja més de 170 jugadors repartits en una
quinzena d’equips. A finals d’octubre el CE Caldes també farà la presentació oficial dels seus
equips. Molt bona temporada a tots i a totes!

Carles Domingo cinquè
europeu de curses
d’aventura
El caldenc Carles Domingo va participar el passat
mes d’agost al Campionat Europeu de Curses
d’Aventura que es celebrava a Polònia. La cursa, amb
400 quilòmetres de recorregut i una durada de 72
hores ininterrompudes combinava les modalitats
d’orientació en cursa a peu, patins en línia, BTT,
caiac, espeleologia i disciplines de cordes fins a
creuar la línea de meta a la ciutat de Cracòvia.
La meteorologia va endurir molt les condicions
de cursa durant les primeres 30 hores, amb
temperatures molt baixes a cotes de 3000
metres i pluja intensa durant dia i nit, fent
que el 40% dels equips participants decidissin
abandonar o quedessin fóra de cursa per la
pèrdua d’algun dels seus 4 membres.
Tot i així, l’equip Aventura X-Perience del que
forma part Carles Domingo va mantenir-se
molt constant en ritme durant tot el recorregut
establert i va aconseguir creuar la línia de meta
en cinquena posició i amb un temps de 71
hores i 47 minuts, completant una excel·lent
temporada on s’han proclamat també Campions
de Catalunya i Campions a la Copa Catalana de
Raids d’Esports de Muntanya 2018.

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 pel proper 24 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 de proximitat, així com incentivar la lectura entre els infants i els adults. La
programació d’enguany inclourà tallers, clubs
de lectura, showcooking, sessions de contes,
concerts, teatre, degustacions, còctels,..
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!

Un any de l’1 d’octubre
Caldes de Malavella va voler recordar la jornada
de l’ 1 d’octubre de 2017. Afortunadament els
cops no van arribar, però si que hi va haver
temor, emocions i sentiments. Per tot plegat el
30 de setembre es va fer una trobada al pati del
St Esteve. Primer una cercavil·la, també amb
tractors, va dur les urnes des de l’Ajuntament
fins a l’escola. Un cop a l’escola hi va haver
xocolatada, tallers per fer dibuixos de llibertat,
llaços grocs i fins i tot una taula per escriure
cartes als presos polítics i exiliats. Les urnes es
van omplir de cartes. Un vídeo va recordar tot
el que es va viure ara fa un any. Es van ballar
sardanes al voltant de les urnes, el ball de
l’Hereu Riera, el ball de bastons, es va sentir la
Coral Cantaires de Caldes i també es va llegir
el manifest oficial per acabar amb un vermut i
una botifarrada. CaldesFM es va traslladar per
retransmetre-ho tot en directe, també per sentir
testimonis. L’ 1 d’octubre l’Ajuntament va penjar
la pancarta del Republiquem, lema de l’AMI.
Tots els treballadors municipals també van
sortir al carrer a les 12 h per sentir el manifest.

Es presenta el curt contra
el sexisme

Felicitats Escuderia
Malavella!

El passat 28 de setembre es va presentar el curt
Per a tu, per a mi, per a totes al teatre municipal. El teatre va estar ple a vessar per veure
la creació de 9 caldenques que van voler alçar
les seves veus en contra del sexisme. Després
de passar-se l’estiu treballant-hi, amb l’ajuda
de dues estudiants de l’ERAM, va arribar el
moment de fer públic el resultat. El curt va
despertar una gran cridòria i felicitacions. En
acabar es va fer un petit pica pica. L’Espai Jove
Ca la Romana va ajudar a les joves a fer realitat
el projecte. Mitjans de comunicació com TV3,
Catalunya Ràdio o El Punt Avui en van fer un
gran ressó mostrant molt d’interès per la tasca
de les joves.

El 22 i 23 de setembre es va disputar el 47è Ral·li
d’Andorra amb un alt nivell de participació:
99 cotxes a al sortida de 4 nacionalitats.
L’Escuderia Malavella hi va participar amb
3 equips i van aconseguir grans resultats!
L’equip de Toni Verdaguer i Meius Mora, van
aconseguir la 3a posició en la categoria Scratx,
el 1r lloc en la categoria Original 2 i el 1r lloc en
el trofeu Montes (equips formats per familiars).
L’equip de Pepe López i Ramon Ferres van
aconseguir una 4ª i 3ª posició en Scratx i
Original 1 i l’equip de Jordi Ibarra i Marta Ibarra
van quedar 9ns en Scratx i 4rts en la Original 1.
L’Escuderia Malavella va guanyar el trofeu
Escuderies també. Felicitats!

Josep Sitjà, campió del
món de relleus

Encara queden places
pels cursos Elabora’t!

És la primera vegada que el caldenc aconsegueix
aquesta fita mundial, fins ara havia aconseguit
quedar segon del món, i guanyar el campionat
europeu en tres edicions.
Del 4 al 16 de setembre es va disputar a Màlaga
el campionat del món d’atletisme en categoria
màster. El caldenc Josep Sitjà, de 80 anys, hi va
participar i va guanyar la prova de relleus, per
davant de països com Japó, Alemanya, Estats
Units, Finlàndia o Argentina. Més de vuitanta
països d’arreu del món s’hi van inscriure. Per
guanyar aquest primer lloc, prèviament va haver
de classificar-se a Madrid al campionat europeu.
Va quedar en primera posició en la prova de 400
metres. Aquest no era el primer or europeu, ja
havia l’havia aconseguit en tres ocasions. El fet de
quedar primer a nivell mundial, però sí que és una
novetat, ja que fins ara s’havia quedat a la segona
posició. Sitjà és atleta des dels 18 anys i s’entrena
entre 4 i 5 dies a la setmana corrent per Caldes de
Malavella i també a les instal·lacions esportives del
Club d’Atletisme Lloret la Selva, al qual pertany.

Encara queden places lliures per als cursos de:
Manipulador d’aliments (divendres 9 i 16 de
novembre de 19 a 21h) , per al taller Prepara’t
per a superar una entrevista de feina! (setmana
del 12 al 16 de novembre) i per al Taller sobre
administració electrònica i nou reglament
europeu de protecció de dades (dimecres 24
d’octubre de 14.30 a 16.30h)
Inscripcions a l’Espai Jove “Ca la Romana” o
bé a través de la seu electrònica municipal. Per
a més informació i consultes contacteu amb
el Servei d’Orientació Laboral de Caldes als
telèfons 972 48 01 03 / 972 48 02 66 o bé a
solc@caldesdemalavella.cat.

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.

La tasca de l’equip de govern del Partit Demòcrata PDeCAT té una voluntat clara de continuar avançant tots junts per millorar Caldes de Malavella. Després de les darreres gestions ja s’està molt a prop
de la portada d’aigua a Can Carbonell que resoldrà un problema històric tant de quantitat com de
qualitat. Així mateix ja es va signar el contracte de l’obra d’urbanització del Tourist Club, una altra obra
llargament esperada i reivindicada que s’engega.
Ja fa 10 anys que Ca la Romana acompanya al jovent en tots els seus projectes i en el seu creixement. Creiem que
la tasca de l’espai jove és essencial per a formar la futura ciutadania amb criteri i compromís per fer que Caldes de
Malavella segueixi endavant. Recentment n’hem pogut veure un exemple amb unes joves caldenques que duien el
nom del municipi arreu gràcies al seu curt contra el sexisme “Per a tu, per a mi, per a totes”, la presentació del qual
va ser tot un èxit, va sortir a Catalunya Ràdio, a TV3 i a El Punt. Felicitats i sobretot gràcies per la vostra implicació!
Aquests són els valors que transmet Ca la Romana i que volem que tinguin els nostres joves. El proper 20 d’octubre
hi ha preparades moltes activitats per celebrar el desè aniversari de l’espai jove. Esperem veure-hi molta gent!
Per últim destacar que es fa un bon balanç de la Fira de l’Aigua. Pràcticament no va ploure i això va fer que es
poguessin fer gairebé totes les activitats. El conseller de polítiques digitals i administració pública, Jordi Puigneró,
també va visitar la Fira convidat per l’alcalde Salvador Balliu. Va ser una bona ocasió per comentar l’actualitat política que viu el nostre país, recordar el referèndum de l’1 d’octubre i fer memòria de la injustícia que hi hagi persones
que continuïn en presó preventiva o a l’exili per donar la veu a la gent.

El ple de setembre ha aprovat la venda d’una parcel·la del Golf per un preu de sortida de més de dos
milions d’euros. D’aquesta quantitat, se’n preveu dedicar una bona part, 1.350.000 €, a un nou espai
de formació al costat de l’escola Sant Esteve i 300.000 €, a habitatge social.
A la PIC defensem que un percentatge important dels diners obtinguts amb la venda de patrimoni
municipal, com aquesta parcel·la, es destini a polítiques d’habitatge. Proposem, per exemple, que sigui un 50% i
recordem que, inicialment, el POUM preveia dedicar-hi el 100%. Però l’equip de govern no ho creu necessari i,
en aquest cas, només hi dedicarà un 14% (els 300.000 € esmentats). A més, tot i que podria començar a invertir
aquests diners ja no ho farà perquè, tristament, no té cap projecte d’habitatge social a curt termini.
Per altra banda, el nou espai educatiu acollirà el Servei d’Ensenyament Musical de Caldes (SEMC). Per la PIC,
aquest és un servei de formació bàsica de les persones que durant la legislatura passada vam lluitar per mantenir.
En canvi, per a l’equip de govern és un luxe, un ‘negoci’ en el qual l’Ajuntament perd diners i per al qual ha fixat
uns preus tan alts que molts caldencs no s’ho poden permetre. La conseqüència és que el nombre d’alumnes ha
baixat i correm el risc que en els pròxims anys tinguem un edifici nou i ben equipat, però amb pocs estudiants. I
no per falta demanda, sinó pel seu cost per a les famílies. Per això, reclamem una baixada de preus significativa
i ho fem perquè sabem que és perfectament viable, ja que cada any hi ha superàvit. Com sempre, és una qüestió
de prioritats.

Donem suport a les AMPES i a les AFAs
El grup municipal d’Esquerra Republicana hem presentat en el darrer ple una moció donant
suport a les AMPES i AFAS perquè puguin continuar amb la gestió del servei del menjador escolar, una proposta que va comptar amb el recolzament de l’equip`de govern i que es va aprovar per unanimitat.
En aquesta moció demanem de forma clara, i lluny d’una declaració d’intencions com alguns diuen, que el
Departament d’Ensenyament busqui una fórmula jurídica perquè aquelles AMPES que ho desitgin puguin gestionar el servei de menjador escolar.
Pensem que la feina que es fa des de les associacions de pares i mares és molt important i que una gestió més
propera del menjador escolar permet vetllar per aspectes dietètics i hàbits alimentaris de la mainada. Però el servei de menjador ha de ser també un espai d’esbarjo i aprenentatge coordinat al projecte educatiu de cada centre.
Si un sistema funciona, per què l’hem de canviar? Els pares i mares hi tenim molt a dir, estem parlant de l’alimentació dels nostres fills.
Fa un any vam votar. Fa un any que van voler-nos silenciar i castigar. Però seguim dempeus. I dignes. Un record
per les dones i homes que avui han dormit a presó o lluny de les seves famílies.
#Llibertatpresespolítiques
Us volem a casa

En el pacte de Toledo s’ha arribat a un acord per la revalorització de les pensions vinculat al IPC real,
això és vol dir que el 16 % de la població de Caldes, que és pensionista, no continuarà perdent poder
adquisitiu com ho porta fent des del 2013. Però amb això no n’hi ha prou. Cal que aquest equip de
govern municipal es cregui les polítiques d’habitatge social, el recolzament i acompanyament de les
persones dependents, ajuts a les famílies, ajuts al teixit empresarial caldenc... i comenci a implementar-les.
Ja hem dit en moltes ocasions que trobem a faltar un pla de dinamització comercial per afavorir i ajudar als comerços i establiments de la nostra vila, així com establir les línies a seguir en el desenvolupament urbanístic, comercial
i social del nostre poble i, si aquestes fossin de consens molt millor. Alhora recordar que no només hem de donar
medalles als nostres agents, caporals i sergent de la Policia (molt merescudes) si no que també els hem de dotar de
recursos per fer la seva feina, i l’eix central que ens ha de dir que necessitem, on i com per garantir la seguretat de
tots els caldencs/es, independentment de si viuen a centre vila o a una urbanització, és un pla de seguretat global
de tot el municipi. On es detectin el punts que cal reforçar, i estem convençuts que un serà que han d’augmentar
el número d’agents, ja que tenir un agent en alguns torns ens crea inseguretat, a nosaltres i també als propis agents.
Ara que es prepara el Pressupost pel 2019 és un bon moment per pensar-hi en el Caldes que tots/es necessitem.

