L’agenda
Divendres, 1 de novembre
Entitats. Casa Rosa

reconvertir una peça de roba vella en una altra
peça de vestir, un complement divertit o un ornament curiós per a la llar. Hi haurà tres nivells
de taller:

Dissabte, 2 de novembre
Esports. CPA Caldes

Mira què fan aquí!
Per a tots els visitants de la fira que vulguin veure l’exposició d’idees creatives i, fins i tot, fer-se
ells o elles mateixes un article ràpid i senzill.

Diumenge, 3 de novembre
Mercats. Fira – mercat

Vés passant que ara vinc!
Per als visitants més atrevits que vulguin fer-se
un article més laboriós.

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

El 2 i 3 de Novembre el Club participa a la Copa
Girona a Salt

10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de Turisme · 3€
Amb visita guiada a l’Espai Aquae!
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Annex Casa Rosa
Ball amb Jordi Bofill
Esports. UE Caldes
11:30 h · UE Caldes A - CE Aro A

Entitats. Esplai Gent Gran La Caixa
Sortida al teatre: “El pare de la núvia” al Teatre
Condal de BCN

Dilluns, 4 de novembre
Tardes Joves. Ca la Romana

17 h · Participa en l’espai, generant propostes i
creant activitats!

Dimarts, 5 de novembre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Entitats. Esplai Gent Gran La Caixa
Trobada de juntes a Girona
També Inici del taller de manualitats

En vull més!
Per a les persones seduïdes per la costura creativa que vulguin fer-se tot un aixovar.
Aquest tercer nivell es desenvolupa a diferents
municipis de la Comarca de la Selva dins els actes programats pel Consell Comarcal durant la
Setmana Europea de la Prevenció dels Residus.

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de Turisme
Inauguració de la nova ruta “Caldes en temps
de guerres”
Inclou una visita guiada gratuïta al llarg dels
11 punts de l’itinerari que defineix la nova ruta
turística urbana.
Aquesta activitat està inclosa en el festival SOM
CULTURA del Club de Cultura i Identitat del
Patronat de Turisme Costa Brava-Girona.
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Annex Casa Rosa
Ball amb Xus Marcos

Tardes Joves. Ca la Romana
Darrer dia del Pati Obert, ens acomiadem fins
que torni el bon temps!
Entitats. Colla Gegantera
Trobada Comarcal de La Selva a Riudarenes
11 h · Plantada i cercavila

Dilluns, 25 de novembre
Entitats. Esplai Gent Gran La Caixa
17 a 19 h · Esplai
Activa’t! Taller d’estimulació cognitiva

No t’ho perdis!

Entitats. Colla Gegantera
Primera Trobada de Capgrossos
10 h · Arribada
11:30 h · Cercavila

Divendres, 22 de novembre

El Gust de la Paraula

17 h · Balneari Prats · Sessió de contes “El
conte de les llagurteres” i tallers infantils
amb La Llagurtera
19:30 h · A les golfes de l’església Sant Esteve
· Club de lectura amb Albert Planelles i
Sopar servit per la Vermuteria. Tot seguit
visita guiada nocturna

Dissabte, 23 de novembre

Organitza: Consell Comarcal de la Selva amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Caldes.

Cultura. Memorial Emili Bota
18 h · Teatre Cinema Municipal
“Mentiders” d’Anthony Nielson, de El grup La
Guspira Teatre de Cassà de la Selva.
Preu entrada: 5€

no mirem els bolets de la vora del camí.

Esports. UE Caldes
11:30 h · UE Caldes A - AT Sant Pol B

En tots els casos, el taller disposa dels materials i
eines necessaris (fins i tot de màquina de cosir);
tot i que és recomanable que les persones que
vulguin aprofitar al màxim les possibilitats del
taller portin alguna peça de roba i tisores. Les
peces de roba que ofereixen més possibilitats
són els pantalons de texà i les camises d’home.

Cultura. Memorial Emili Bota
18 h · Teatre Cinema Municipal
“Preparant el verí del teatre” de Grup Sols Teatre
Preu entrada: 5€

Dilluns, 18 de novembre
Entitats. Esplai Gent Gran La Caixa
17 a 19 h · Esplai
Activa’t! Taller d’estimulació cognitiva

Dijous, 7 de novembre
Esports. Grup de passeig
9 h · Davant de la Casa Rosa
Grup de Passeig
Organitza: Àrea d’esports

10:30 h · Cal Ferrer de la Plaça · Sessió de
contes “Marta i la xocolata” i tallers infantils
amb Lia Bertran
11:30 h · Biblioteca · Sessió de contes “Cançons de fesols” amb Pep Puigdemont. Amb
degustació de caramels de fesols de Santa Pau
12:30 h ·Plaça de l’Ajuntament Vell · Concert - vermut amb Xavier Calvet
17 h · Hostal Restaurant Esteba · Presentació de Llibres i col·loqui amb Marc Ribas i
Jaume Fàbrega: presentació del llibre: “Brutal: les receptes de Marc Ribas” i “La Cuina
més exquisida de la Costa Brava: els Tapers”.
18 h · Concurs de cuina “La carbassa” amb
animació de “La Senyoreta” Maria Peña
21 h · Espectacle de gastropoesia i degustació
de plats de tardor amb el poeta Josep Pedrals

Diumenge, 24 de novembre

11 h · Oficina de Turisme · Visita Guiada
“Un Caldes de llegenda”
17 h · Cinema Teatre Municipal · “El cocinero de los últimos deseos”

Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Torneig de Ping Pong
Entitats. Esplai Gent Gran La Caixa
17:30 a 19:30 h · Esplai
Taller de mobilitat “Ens movem i conduïm de
forma responsable i segura”

Dilluns, 11 de novembre
Entitats. Esplai Gent Gran La Caixa

Divendres, 8 de novembre
Cultura. Conferència

Dimarts, 12 de novembre
Mercats. Mercat municipal

17 a 19 h · Esplai
Activa’t! Taller d’estimulació cognitiva

8 a 13 h · Plaça de la Selva

19:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Conferència a càrrec de Mary Nash, historiadora especialitzada en les dones. Parlarà d’Amparo
Poch: metge i anarquista i el seu entorn.

18 h · Berenem bikinis amb bona companyia!

Dissabte, 9 de novembre
Entitats. Xarxa de Dones de Caldes

Dijous, 14 de novembre
Esports. Grup de passeig

18h · Casino Municipal
Xerrada - taller: “Reprograma el subconscient
per aconseguir els teus objectius!”
La tristesa, depressió, baixa autoestima, addiccions, fòbies, pors i bloquejos provenen del
subconscient. Com el podem reprogramar per
posar-lo al nostre servei? Aprendrem a fer el
test muscular i a gravar creences potenciadores.
Impartit per Albert Torrent, facilitador i instructor del Mètode INTEGRA (www.alberttorrent.com/metode-integra).

Tardes Joves. Ca la Romana

9 h · Davant de la Casa Rosa
Grup de Passeig
Organitza: Àrea d’esports

Cultura. Memorial Emili Bota
10 h · Teatre Cinema Municipal
Concert comentat sobre “Les dones del Rock”.
Espectacle musical en dues sessions adreçat als
alumnes de les Escoles i l’Institut de Caldes.

Dimarts, 19 de novembre
Mercats. Mercat municipal

8 a 13 h · Plaça de la Selva

Tardes KreActives. Ca la Romana
Inici de les Tardes KreActives

Dijous, 21 de novembre
Esports. Grup de passeig

No t’ho perdis!

Setmana d’activitats contra la
violència masclista
Del dilluns 25 de novembre al dijous 28
Programació especial.
Organitzada per l’espai Jove Ca la Romana

Tardes Joves. Ca la Romana
17:30 h · Pati Escola Sant Esteve
Torneig d’esports no mixt organitzat per noies
de Caldes!

9 h · Davant de la Casa Rosa
Grup de Passeig
Organitza: Àrea d’esports

Dimarts, 26 de novembre
Mercats. Mercat municipal

Entitats. Esplai Gent Gran La Caixa
17:30 h a 19:30 h ·Esplai
Taller de postals de Nadal

Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Master Chef Jove. Competició de cuina per
a joves. El gust de la paraula: Cuina i Literatura.

Dijous, 28 de novembre
Tardes Joves. Ca la Romana

Divendres, 15 de novembre

10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament

Entitats. Esplai Gent Gran La Caixa
17:30 h a 19:30 h ·Esplai
Taller de postals de Nadal

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

Dissabte, 23 de novembre
Esports. CPA Caldes

Diumenge, 10 de novembre
Mercats. Fira – mercat

El 23 i 24 de novembre el club participa a les
proves d’iniciació C i B a Fontcoberta.

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Annex Casa Rosa
Ball amb Parrilla
Promoció econòmica. Fira d’oportunitats
10 a 14 h · Parc de la Sardana
Inscripcions fins el divendres 8 de novembre a
les 14h a l’Oficina de Turisme o bé a través de la
seu electrònica municipal.
Medi ambient. Taller remuda’t amb
la roba vella
10 a 14 h · Parc de la Sardana
Taller creatiu sobre reutilització de roba amb
motiu de la Setmana Europea de la Prevenció
dels Residus.
Durant la jornada de la Fira d’oportunitats,
descobriu tot un reguitzell d’idees senzilles per

BiM

De l’1 al 30 de novembre de 2019

Diumenge, 24 de novembre
Mercats. Fira – mercat

No t’ho perdis!
Donació de sang

Divendres, 15 de novembre
16:30 a 21 h · Casino Municipal

Dissabte, 16 de novembre
Cultura. Trobada de clubs de lectura
10 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia

Diumenge, 17 de novembre
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament

10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de Turisme · 3€
Amb visita guiada a l’Espai Aquae!
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Annex Casa Rosa
Ball amb Carlos Ribas
Entitats. Club excursionista
Vall de la Llèmana
Ens conduirà per les boniques terres d’aquesta
vall la nostra estimada ex-presidenta. Considerant les dates de tardor en que estarem, ha promès que ens durà “aclucalls” per a tots. Perquè

8 a 13 h · Plaça de la Selva

17 h · Club de Lectura Juvenil

Entitats. Esplai Gent Gran la Caixa
Berenar del mes

Divendres, 29 de novembre
Entitats. Casa rosa
17 h · Annex Casa Rosa
Ball Berenar amb Gemma i Lluís

Dissabte, 30 de novembre
Cultura. Presentació

12 h · Casino municipal
Presentació del llibre del caldenc Mateu Ciurana: La copa de Caldes.
Obert a tothom

Església. Missa
18:30 h · Església de Caldes
Missa anticipada del primer Diumenge d’Advent: missa familiar amb la participació de nens
i nenes i joves de la catequesi. Vine i acompanya’ns! Ens preparem pel Nadal amb el lema “la
clau del Nadal”.
Entitats. esplai Gent Gran la Caixa
Trobada de Corals a Santa Coloma de Farners,
amb la participació de La Coral de l’Esplai.

Darrerament han augmentat els actes incívics pel que fa a les deposicions de gossos en espais públics, i als abocaments incontrolats
de deixalles de gran volum (mobles, andròmines, matalassos, etc.).
Les deixalles de gran volum s’han de
dur a la deixalleria, o bé utilizar el
servei de recollida domiciliària, que
recentment s’ha ampliat a dues vegades al mes.
La recollida es fa el segon i darrer dimecres de
cada mes; fins a finals d’any, les dates de recollida seran els dies 13 i 27 de novembre, i 11 i 27
de desembre. Per concerta-la cal que els veïns i
veïnes de Caldes truquin prèviament a NORA
al tel. 872 012 018.
D’altra banda també es convenient recordar que
en cas de percebre accions incíviques cal avisar
a la Policia Local al telèfon: 619 70 45 46.
Cal recordar l’horari de la deixalleria: Matins:
de dimarts a dissabte de 10 a 13 h. Tardes:
dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 15 a
18 h.

Pel que fa a les sancions, no retirar les defecacions d’animals de la via pública comporta multes

150 €
A PA R T I R D E

L’abandonament de mobles, andròmines i restes
vegetals a la via pública pot comportar multes

200 €
A PA R T I R D E

Per altra banda, visitar la deixalleria té premi i
es poden obtenir bonificacions fiscals de fins el
15% de la taxa d’escombraries.
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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 84 01 78.
Cal Ferrer de la Plaça, entrant pel pati
Els dimarts, de 9 a 2.
POLICIA LOCAL: Tel. 972 47 09 02 · Tel. 619 704 546
policialocal@caldesdemalavella.cat.
Carrer Onze de Setembre, s/n.
CAP CALDES: Tel. 972 47 01 09 Ctra. Llagostera, 4.
TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA:
902 760 050
URGÈNCIES SANITÀRIES: 061
FARMÀCIES: (Per a més informació: www.cofgi.cat)
• Casanovas: Tel. 972 47 00 96. C. Vall·llobera, 17.
• Folch: Tel. 972 47 27 94. C. Sta. Maria, 28.
• X. Planas: Tel. 972 47 11 10. Ctra Llagostera, 29.
SERVEIS SOCIALS: Tel. 972 47 04 04.
C. Vall·llobera, 4. De dilluns a divendres, de 9 a 2.
OFICINA DE TURISME: Tel. 972 48 01 03
turisme@caldesdemalavella.cat.
C. Vall·llobera, s/n.
De 10 a 14 h de dilluns a diumenge i festius
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
Servei amb cita prèvia.
Tel. 972 48 01 03 (cada dia excepte dimecres).
Tel. 972 48 02 66 (dimecres).
solc@caldesdemalavella.cat.
CALDES FM 107.9: Tel. 972 47 13 09.
Carrer de Sant Grau, núm 19. Casa Rosa.

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

Notícies breus de Caldes de Malavella
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La Fira de l’aigua més modernista

2 anys de l’U d’Octubre

Trobada gegantera

Visita a Can Fornaca

Es fa un molt bon balanç de la fira de l’aigua,
celebrada el diumenge 6 d’octubre. Aquest any
la fira ha estat marcada en part pel toc modernista, defugint del fil conductor de la història
romana que havia teixit programacions anteriors. Així, els Guies Ufissials, dinamitzadors de
la fira, anaven vestits d’època modernista, els
tallers infantils també repassaven aquesta època, així com algunes activitats més històriques,
com és el cas de la xerrada Memòries líquides:
les dones i els safaretjos. Un dels èxits va ser el
Concurs de menjadors de calamars a la romana i bevedors d’aigua amb gas. Els Guies Ufissials van dinamitzar el concurs que, com cada

El passat 1 d’octubre es va fer un acte de record a la jornada electoral de l’U d’Octubre
de 2017 davant l’Escola Sant Esteve, on es va
poder votar el referèndum. A les 20:30 h es va
llegir un manifest i tot seguit es va fer una encesa de torxa, una per cada pres i presa política. Tot seguit es va fer una votació simbòlica,
omplint una urna amb papers que simbolitzaven butlletes. La participació va ser tan massiva que no va haver-hi prou paperetes per
tots els presents i es van haver de trencar els
papers per multiplicar el gest simbòlic. L’acte
va acabar amb la cantada de l’himne nacional
Els Segadors.

El 5 d’octubre la Colla Gegantera va sortir a
voltar pels carrers de Caldes de Malavella, i ho
va fer amb una molt bona companyia. Es celebrava la 31a trobada gegantera en la que hi van
participar els Gegants d’Anglès, els Gegants de
Breda, els Gegants de Calonge, els Gegants de
Centelles, els Gegants de Campllong, els Gegants d’Elna, els Gegants de Lloret de Mar, els
Gegants de Navarcles, els Gegants de Palau Solita, els Gegants de Platja d’Aro i els Gegants de
Vilobí d’Onyar. Després de voltar Pel poble es
va fer un ball conjunt a la Plaça Mauthausen.
Properament la Colla Gegantera de Caldes i els
Grallers Escaldats preparen la primera trobada
de capgrossos: serà el proper 17 de novembre.
No t’ho perdis!

El dimarts 8 d’octubre destacats membres del
III Congrés Internacional sobre el potencial
dels boscos en la Salut van visitar el bosc terapèutic de Can Fornaca de Caldes i van fer una
visita a la vila termal veient les restes romanes i
l’Espai AQUAE dedicat a la recerca i la didàctica de les Aigües termals i del patrimoni històric i paleontòlgic de Caldes.
Entre els visitants, que eren de països tan diversos com el Japó, Alemanya, Àustria, República
de Corea, Austràlia i els Estats Units d’Amèrica, s’hi trobaven membres de la Societat Internacional de Teràpia Forestal que es va presentar a Girona durant la celebració del congrés.A
la visita també hi van assistir l’alcalde, Salvador
Balliu, i el regidor Sergi Mir.

any, va omplir la Plaça dels Donants.
La caminada popular per la Via Verda de Caldes, també va registrar un èxit de participació
amb prop de 120 persones inscrites. Durant el
diumenge també es va poder gaudir de tallers a
la Plaça de l’aigua, de parades de productes artesans, menjar, i de parades d’entitats del poble,
a part dels establiments dels balnearis que oferien massatges gratuïts. No hi va faltar el punt
musical, amb el concert de Pop per Xics a la
tarda o el Sardaxou al matí. També hi va haver
Master Class de Swing, i altres activitats més
tradicionals caldenques com és l’exhibició del
Ball de l’Hereu Riera.

Feliç 15é aniversari Club
Patí Caldes!
Tots els equips van jugar el 20 d’octubre per celebrar el 15é aniversari de
la fundació del club.

El passat diumenge 20 d’octubre el Club Patí
Caldes va celebrar el 15é aniversari de la fundació del club. Per celebrar-ho es van oferir
partits durant tot el dia, i també es va fer la
presentació oficial de tots els equips a les 13 h.
Tot seguit es va oferir un dinar popular amb
amanida, fideuà i postres. Actualment el club
té set equips: tres prebenjamins, un benjemí,
un equip infantil, una escoleta i un aleví. Molta
sort aquesta temporada!

Per recordar
CONVOCATÒRIA D’AJUTS
SOCIALS

Ajuts d’urgència social: durant tot l’any
Ajuts per al Centre de dia: tot l’any

VOLS ANUNCIAR-TE A L’AQUAE
I A CALDES FM?
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!

trònicament a través de la seu electrònica
municipal.
Per a poder participar a la fira és obligatori
dur algun producte alimentari de primera
necessitat el mateix dia de la Fira i entregar-lo a la parada de Càritas.
Per a més informació: promocioeconomica@caldesdemalavella.cat o bé 972480103.
Amb la col·laboració de Càritas de CaldesSant Andreu Salou.

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

19a trobada de Cant Coral
Es va celebrar la 29a trobada de Cant
Coral amb la presència de la Coral
Casp i l’Orfeó Enric Morera.

El passat diumenge 20 d’octubre a les 18 h de la
tarda va tenir lloc la dinovena trobada de Cant
Coral organitzada per la Coral Cantaires de
Caldes i sota la direcció d’Assumpta Fontanals.
Les corals convidades van ser la Coral Casp,
amb la direcció de Manel Ferre i l’Orfeó Enric
Morera, amb la direcció de David Pastor. Al
llarg del concert, que va durar una hora aproximadament, es van sentir cançons tan diverses
com l’Al·leluia, Ton pare no té nas, o el Boig per
tu aquest darrer interpretat per la coral local.
Al final del concert - es van interpretar gairebé
una vintena de temes - es van fer tres cançons
conjuntament: Vaixell de gràcia de Lluis Llach,
Ave Verum de Mozart i El Cant de la Senyera
de Millet i Maragall. Després de crits espontanis d’Independència es va cantar l’himne dels
Segadors. Després totes les corals s’han trobat
al Casino per berenar conjuntament.

Torna El Gust de la Paraula

Aplec de Sant Grau

Del 22 al 24 de novembre no et perdis El Gust de
la Paraula. Aquesta és una proposta impulsada
conjuntament per l’Oficina de Turisme i per la
Biblioteca. La programació vol fondre els conceptes de cultura i gastronomia, tot oferint una
programació innovadura i gustosa per a tots els
públics i preferències. En aquesta edició hi ha
novetats, com és el club de lectura a les golfes
de l’església, un espai que no s’havia visitat mai
abans. També hi ha activitats pels més petits
que relacionen els contes amb aliments com el
iogurt, o la xocolata. Els més gourmets també
podran tastar aliments poc usuals: com els caramels de fesols de Santa Pau. Tampoc hi faltaran presentacions de llibres relacionats amb la
gastronomia, o el ja consolidat concurs de cuina
enguany amb la carbassa com a principal ingredient. El dissabte, dia central, finalitzarà amb
un espectacle de gastropoesia, i el diumenge es
clourà el Festival amb la pel·lícula “El cocinero
de los últimos deseos”. Trobareu més informació
en programes a part i en l’agenda d’aquest mateix BIM, no t’ho perdis!

Aquest any l’aplec ha celebrat totes
les activitats el cap de setmana del
13 d’octubre (dia de Sant Grau), per
fer més fàcil l’assistència a la festa de
tothom que treballa.

El divendres 11 i el dissabte 12 d’octubre es va
celebrar l’Aplec de Sant Grau. Els actes de la
festivitat van començar la tarda de divendres
on, juntament amb les jornades de Patrimoni
Europeu, es va programar una xerrada sobre
els retaules a les esglésies de Caldes. Tot seguit
es va fer el tradicional sopar, amb botifarres i
el pastís de Sant Grau.Abans de l’àpat, es va fer
la popular cerimònia per tastar el vi novell i el
bateig del pastís de la celebració. El dissabte
al matí es va oferir una missa, i tot seguit es
vam ballar sardanes amb la Cobla Foment del
Montgrí. A la tarda, després del Rés del Rosari,
es va poder fer una visita guiada a l’espai.
Aquae, que repassa la història de Caldes des
dels seus orígens i fins a l’actualitat amb l’aigua
com a fil conductor.

Empreses del municipi
participen en una trobada
d’empreses de la Plana de
la Selva
Aquesta trobada va tenir lloc el 16 d’octubre a Sils
on hi varen participar més de 40 empreses dels
municipis de Caldes de Malavella, Maçanet de la
Selva, Sils i Vidreres. Una desena de negocis del
municipi varen assistir a la trobada d’empresesnetworking que va organitzar el Consell Comarcal
de la Selva. Aquesta trobada forma part del projecte
Microxarxes de comerç local que va engegar el
Consell Comarcal de la Selva el passat mes de maig
i que vol crear un espai on es coneguin els negocis
de la zona garantint així poder fer nous contactes
i possibles col·laboracions i sinergies. Prèvia a
aquesta trobada, a Caldes se n’han organitzat un
parell d’àmbit local. La primera va tenir lloc el 21
de maig, i els empresaris del municipi varen assistir
segons el seu sector d’activitat i varen poder donar
a conèixer els seus serveis i necessitats a la resta
d’assistents. La segona, el 25 de juny, es varen posar
en comú les possibles col·laboracions arrel de les
necessitats detectades a la primera trobada amb
l’objectiu de fomentar la cooperació empresarial
entre els empresaris del mateix municipi.

Coneixes el Secrets Vies
Verdes?

Es celebra la Patrona de
la Policia Local

L’Ajuntament de Caldes s’acull al projecte Secrets de les Vies Verdes, una iniciativa mitjançant la qual es pretén promocionar i fer accessible el patrimoni cultural i natural al voltant de
les vies verdes i la Pirinexus. L’objectiu és promoure les vies verdes com a eix d’interpretació
del territori, oferint petits itineraris accessibles
des de la via verda existent per a donar a conèixer la importància del patrimoni de Caldes.
Caldes inclourà en el conveni Secrets del consorci
de les Vies Verdes de Girona dos itineraris. El primer milloraria la interpretació dels recursos del
tram urbà de la Ruta Termal per a promocionar
les Termes Romanes del Puig de Sant Grau, les
fonts d’aigua calenta termal, el Castell de Caldes,
les muralles medievals i l’Espai Aquae. El segon
desviaria els cicloturistes per la ruta circular de
BTT de Sant Maurici, que té una llargada de 8km,
per a millorar la posada en valor del Castell de la
Malavella, les impressionants columnes basàltiques i l’ermita de Sant Maurici.

El 19 d’octubre es va celebrar la Patrona de la
Policia Local. L’acte vol agraïr a tots els agents la
feina realitzada durant el passat any tot garantint la seguretat del municipi. Hi va haver reconeixements per diferents actuacions del cos de
la Policia Local, també d’altres cossos com Mossos d’Esquadra o la Policia Municipal de Girona. També es va reconèixer la tasca del nou cos
de Protecció Civil, creat fa poc al poble.
També hi ha hagut un reconeixement al civil
David Soler Alai per socòrrer a un home que
s’havia tallat amb una radial. Una part de l’acte ha volgut remarcar la tasca que fa la Policia
Local amb la campanya contra el càncer infantil impulsant els escuts solidaris #pelsvalents.
Per tot plegat també s’ha volgut felicitar al Director del Balneari Vichy Catalan, el Sr Diego
Piedra, per la seva implicació en el projecte.
Aprofitant l’avinantesa, Xavier Muñoz ha
anunciat que properament faran un nou donatiu a l’Hospital Sant Joan de Déu. Fins al
moment s’hauran lliurat 300.000€. També s’ha
anunciat que el proper 9 de febrer es farà una
nova edició de la cursa solidària #pelsvalents.

Jornades Europees del
Patrimoni

Felicitats Club Patinatge
Caldes!

Vols treballar al Parc Infantil
de Nadal?

Xerrada de benestar i
seguretat a la Llar

Intercanvi amb alumnes de
Cracòvia

Les Jornades Europees del Patrimoni són una
iniciativa del Consell d’Europa i la Comissió Europea que se celebra a tot Catalunya i és considerada l’activitat participativa més important d’Europa en relació al patrimoni cultural. Municipis
d’arreu d’Europa ofereixen aquest cap de setmana
activitats gratuïtes per difondre el patrimoni.
A Caldes de Malavella diferents xerrades a càrrec de professionals posen la vista en Caldes
com a destinació turística rellevant pel seu patrimoni. L’11 d’octubre es va oferir la xerrada sobre els Retaules a les esglésies de Caldes a càrrec
de Francesc Miralpeix, professor d’art modern
de la Udg. L’acte, que es va fer a l’Església de
Sant Grau, també es recollia en la programació
de l’aplec de Sant Grau, i va omplir l’ermita. El
dissabte 12 es va fer una visita guiada a l’espai
Aquae ubicat a l’antic castell de Caldes, a càrrec
de David Riba de Mamut Pro i professor d’Arqueologia de la Udg. Per últim es va oferir l’Itinerari Guiat: del Camp dels Ninots i les Termes
romanes a l’actualitat, també a càrrec de David
Riba, el diumenge 13 d’octubre a les 11 h .

Aquest mes d’octubre el Club Patinatge Artístic de Caldes s’ha presentat a diferents competicions i ha
obtingut molt bons resutats. Moltes
felicitats!

Hi ha plaça per 8 premonitors i per 14
monitors/es.

El passat 15 d’octubre la Polica Local i els Mossos d’Esquadra van fer
una xerrada informativa a l’Annex de
la Casa Rosa.

El passat 8 d’octubre l’Ajuntament de Caldes de
Malavella va rebre una vintena d’estudiants provinents d’un institut de Cracòvia, Polònia. Aquesta
visita és el resultat d’un intercanvi que es fa a 3r
d’ESO a l’institut caldenc, que va començar ara
fa tres cursos. L’alcalde Salvador Balliu i part de
l’equip de govern els van donar la benvinguda,
i també van fer una visita pel nucli de Caldes.
També hi van ser presents responsables d’entitats
com la Colla Gegantera, pel que els polonesos
van poder veure una mostra de la cultura local
com són els gegants. Al llarg de l’estada s’han fet
diverses excursions per descobrir l’enorn amb els
alumnes caldencs i polonesos, com a la Costa
Brava, Girona, Barcelona, entre d’altres. També han fet diferents excursions amb les famílies
d’acollida. Aquest és el segon intercanvi que es fa
amb alumnes de Cracòvia. L’any passat alumnes
de l’Institut de Caldes van fer un intercanvi amb
un Institut de Turquia, pel que properament visitaran el nostre poble. Benvinguts!

Les cadets Emma Pous i l’Ivet Alcalà van classificar-se en primera i segona posició en el
Campionat Territorial B de la Federació de Patinatge Artístic de Girona que es va celebrar el
Cap de setmana del 5 i 6 d’octubre. En total hi
havia 33 participants. En la competició de disc
curt, van fer uns discs impecables que ja les van
posicionar en segona i tercera posició. En la
competició del disc llarg van avançar Cap a la
primera i segona posició. Aquesta classificació
els obre les portes a competir en d’altres competicions. Moltes felicitats! D’altra banda la
Mireia Campo va quedar en 3a posició al Trofeu d’iniciacions celebrat a Fontcoberta el 12
d’octubre. El cap de
setmana del 19 i 20
d’octubre, a Sant Hilari Sacalm, la Bruna
Torrent i en Pau Giralt van superar les
proves d’iniciació
a i Iniciació D respectivament. Moltes
felicitats per tots els
éxits merescuts!

S’obre convocatòria per a 8 Premonitors/es de
lleure i 14 monitors/es pel Parc Infantil de Nadal
(JAN) 2019, el termini per presentar-s’hi acaba
el proper 12 de novembre del 2019.
A les persones proposades per ocupar les places
convocades se’ls atorgarà contracte de treball
temporal per obra o servei determinat, pel període comprès entre el dia 27 al 29 de desembre
de 2019, amb una durada de 25h.
La jornada de treball serà flexible d’acord amb
l’organització de l’activitat. Es contemplaran les
hores de reunió i programació.
Es fixa una retribució bruta per a tots els
conceptes i per tot el període de contractació de 134,32€ (premonitor/a) i de 214,92€
(monitor/a). Les sol·licituds per prendre part en
aquesta convocatòria s’han d’adreçar a l’Alcaldepresident, i han d’estar signades per l’aspirant.
Trobareu el model de sol·licitud a la seu electrònica de la web de l’Ajuntament. A la web de
Ca la Romana trobareu tota la informació sobre
requisits i altres informacions d’interés.

La xerrada, titulada Consells Petits per a Grans
Persones, repassava suggerències per la seguretat i el benestar a la llar, adreçat a gent gran.
Es va començar conscienciant que qualsevol de
nosaltres pot ser la víctima i que l’autor també
pot ser qualsevol. Es va debatre sobre les mesures de seguretat a la llar, aconsellant tancar
sempre la porta o connectar l’alarma, veure
per l’espiell abans d’obrir la porta, etc. Què fer
si arribem a cas ai han entrat a robar?. Sobretot no toqueu res fins que vingui la policia, si
hi són encara els autors dels fets faciliteu-los
hi la fugida i truqueu al 112. Quan sortim al
carrer o anem a comprar, intenteu dur sempre
les vostres pertinences agafades, o a prop del
vostre cos, per evitar que us les pispin. Amb
les targetes bancàries no dueu mai el número
secret anotat al darrere i restringuiu el límit de
crèdit. Entre d’altres també es va fer una llista
de les estafes més freqüents.

Felicitats Encarnación!
El divendres 25 d’octubre l’alcalde Salvador
Balliu i la regidora Gemma Alsina van visitar
a la caldenca Encarnación Bou per celebrar el
seu 100 aniversari. L’Encarnación fa 100 anys
el 7 de novembre i se li va Fer entrega d’un
ram de flors i d’una medalla centenària qeu
dona la Generalitat. Aquest any són quatre
les caldenques que han fet 100 anys. Moltes
felicitats!

Estat de l’aigua
Analítiques d’octubre

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

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 al 972 48 02 66 (Espai Jove) – 972 48
01 03 (Oficina de Turisme). Les entrevistes es
realitzen a l’Espai Jove Ca la Romana tots els
dimecres de 9:30 h a 13:30 h.

PATI OBERT

El diumenge 24 de novembre és el darrer dia
del Pati Obert. Es recuperarà l’activitat quan
torni el bon temps.

PLACES LLIURES ALS CURSOS
I TALLERS ORGANITZATS PEL
SOLC

NOVA CAMPANYA
#PELSVALENTS DE LA POLICIA
LOCAL

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

2a MARXA PELS VALENTS

Ja s’ha anunciat la data de la segona edició
de la marxa pels valents. Reserva’t la data: 9
de febrer del 2020.
Més informació i inscripcions a:
www.inscripcions.cat/pelsvalents2020

Inscripcions: a l’Oficina de turisme en horari
de dilluns a diumenge de 10 a 14h.
Places limitades.
Cursos:
Curs de manipulador d’aliments (4h)
Divendres 8 i 15 de novembre 2019 de 19 a
21h.
Preu: 9 € / Gratuït amb la presentació del
DARDO.
Curs de carretons elevadors (9h)
Part teòrica: divendres 7 de febrer 2020 en
horari de 16 a 20h
Part pràctica: dissabte 8 o dissabte 15 de
febrer 2020 en horari de 9 a 14h.
Preu: 20 € / Gratuït amb la presentació del
DARDO.
Informàtica nivell inicial (40h)
Dimarts i dijous de 15.30 a 17.30h del 21 de
gener al 26 de març de 2020.
Preu: 35 € / Gratuït amb la presentació del
DARDO.
Càpsules formatives:
Registra’t a portals web i crea el teu correu
(8h).
Dilluns de 10 a 12h del 9 al 23 de març 2020.
Gratuït.
Busca la teva primera feina (2h).
Dilluns 30 de març de 10 a 12h. Gratuït.
Com afrontar una entrevista de feina (2h).
Dilluns 27 d’abril de 10 a 12h. Gratuït.
Defineix els teus objectius professionals
(2h).
Dilluns 4 de maig de 10 a 12h. Gratuït.
Dona’t d’alta a l’IdCat Mobil (2h).
Dilluns 11 de maig de 10 a 12h. Gratuït.

INSCRIPCIONS FIRA
D’OPORTUNITATS

La fira d’oportunitats tindrà lloc el proper
diumenge 10 de novembre. Les inscripcions
s’obriran el dilluns 21 d’octubre a les 10h i
s’allargaran fins el divendres 8 de novembre a les 14h. Es podran realitzar de forma
presencial a l’Oficina de Turisme o bé elec-

SERVEI D’INTERMEDIACIÓ EN
MATÈRIA D’HABITATGE

Un any més l’Ajuntament de Caldes de
Malavella en matèria d’habitatge ,a ofert, a
les persones que ho han necessitat, un servei
proper que les ha atès i informat sobre les
opcions que tenen al seu abast i sobre quin
és el circuit més adient per defensar els seus
drets. I al mateix temps, poder disposar
d’un servei que pugui engegar els dispositius a l’abast per mobilitzar els habitatges
que romanen buits i posar-los a disposició
d’aquestes persones amb un lloguer assequible als seus ingressos.
El Servei d’Intermediació en Matèria d’Habitatge ha estat gestionat per la Fundació
SER.GI amb coordinació directa amb l’oficina dels Serveis Socials de Caldes.
Servei cofinançat amb la Diputació de
Girona
Oficina de Serveis Socials
Carrer Vall·llobera, s/n, Caldes de Malavella
Tel: 972 47 04 04
serveissocials@caldesdemalavella.cat
Telèfon servei d’habitatge: 682 527 117
Correu servei d’habitatge:
serveihabitatge@caldesdemalavella.cat

