De l’1 al 31 de desembre de 2019

Per recordar
VOLS ANUNCIAR-TE A L’AQUAE
I A CALDES FM?
CONCURS D’APARADORS DE
NADAL (del 10 de desembre al 6 de
gener)

L’Ajuntament de Caldes de Malavella i
l’Associació de Comerç de Caldes amb el
suport de la Federació de comerç de la Selva
organitzen el concurs d’aparadors de Nadal.
El concurs està obert a tots els comerços i
empreses de serveis de Caldes de Malavella.
Trobareu les bases de participació a www.
caldesdemalavella.cat. Inscripcions fins el
9 de desembre a promocioeconomica@
caldesdemalavella.cat o bé al 972 48 01 03
(Oficina de Turisme).

CAMPANYA DE NADAL DE
L’ASSOCIACIÓ DE COMERÇ

Del 25 de novembre al 7 de gener del 2020
Aquest Nadal, comprar als establiments
adherits a l’Associació de comerç de Caldes
pot tenir premi! Amb cada compra a un
establiment de l’Associació demana la teva
butlleta i participa en el sorteig de 4 cistelles
de productes dels comerços associats. Les
cistelles se sortejaran els dies 06, 15, 23 i
30 de desembre. El 7 de gener se sortejarà
una targeta comerç. Més informació: www.
caldescomercial.com.
Organitza: Associació de comerç i Serveis de
Caldes de Malavella

TIÓ SOLIDARI

Pel tió solidari que hi haurà a l’església des
del 7 de desembre i fins el 6 de gener calen
sobretot productes com: llet semi desnatada
o desnatada (no sencera), oli i productes de
higiene: gel de bany i xampú.

CONVOCATÒRIA D’AJUTS
SOCIALS

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

L’ESPAI JOVE TANCAT PER
NADAL

L’Espai Jove Ca la Romana romandrà tancat
del 22 de desembre al 6 de gener, ambdós
inclosos, per a la realització del JAN i les
activitats de Nadal. Per assumptes urgents
poseu-vos en contacte amb calaromana@
caldesdemalavella.cat

PARC INFANTIL DE NADAL, JAN
Del 27 al 29 de desembre al Pavelló Municipal d’Esports no et perdis les activitats,
tallers, inflables i molt més al Parc Infantil
de Nadal de Caldes.
Organitza: Àrea de Joventut, Ajuntament de
Caldes de Malavella.
Col·labora: Joves voluntaris, Llar d’Infants
“El Ninot”, Escola Sant Esteve, Associació
Ikald Ikebana, Biblioteca Francesc Ferrer
i Guàrdia, Assumpció Moreno, Club Golf
Caldes de Malavella, Triple A joves feministes de Caldes de Malavella.
Més informació a l’agenda d’aquest mateix
BIM o al programa de Nadal.

VOLS COL·LABORAR EN LES
ACTIVITATS DE NADAL?

Si vols participar de forma voluntària al
PESSEBRE o a la CAVALCADA (totes les
edats) el 5 de gener del 2020, et pots inscriure a través del formulari que trobaràs al web
www.espaijove.caldesdemalavella.cat fins el
31 de desembre.
Si tens entre 14 i 16 anys, també pots participar de voluntari/a al JAN (Jocs i Activitats
de Nadal), els dies 27, 28 i 29 de desembre.
Et pots inscriure a Ca la Romana fins el 12
de desembre!

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE
JOGUINES CREU ROJA

Col·labora amb la campanya de Reis de
Creu Roja portant alguna joguina nova o de
segona mà en bon estat per a que cap infant
es quedi sense regal. Les joguines es podran
dur el diumenge 15 de desembre a la parada
que tindrà la Creu Roja al Mercat de Nadal
o bé a l’Oficina de Turisme del 16 al 27 de
desembre en horari de 10h a 14h (excepte
Nadal i Sant Esteve).

SOLC TANCAT PER NADAL

EL Servei d’Orientació Laboral de Caldes de
Malavella restarà tancat del 24 de desembre

2019 al 7 de gener 2020. Les entrevistes es
reprendran el dimecres 8 de gener 2020.
Per a qüestions urgents podeu posar-vos
en contacte amb el servei a través de solc@
caldesdemalavella.cat.

CALENDARI DE L’HEREU RIERA

A la venta el calendari de l’hereu Riera,
només per 3 €! El podeu trobar a molts
comerços de Caldes. Aquest any està dedicat
als edificis modernistes de la nostra vila. Ja
tens el teu?

ESPLAI GENT GRAN LA CAIXA

L’Esplai romandrà tancat el dia 7 de desembre i també els festius compresos entre el
21 i el 31 de desembre. El 20 de desembre
acaben les activitats del trimestre.

PLACES LLIURES ALS CURSOS
I TALLERS ORGANITZATS PEL
SOLC

Inscripcions: a l’Oficina de turisme en horari
de dilluns a diumenge de 10 a 14h.
Places limitades.
Cursos:

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.

NOVA CAMPANYA #PELSVALENTS
DE LA POLICIA LOCAL

Ja està en marxa 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.
A més el 9 de febrer es realitzarà la segona
marxa pels valents. Podeu inscriure-us a:
www.inscripcions.cat/pelsvalents2020

SERVEI D’INTERMEDIACIÓ EN
MATÈRIA D’HABITATGE

Un any més l’Ajuntament de Caldes de
Malavella en matèria d’habitatge ha 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 de
Malavella.
Servei cofinançat amb la Diputació de
Girona

ELECCIONS PER LA NOVA
JUNTA DE LA UE CALDES

El 26 de gener del 2020 a les 9:30 h es farà
l’elecció de la nova junta a l’aula del pavelló.
Per a més informació:
http://www.uecaldes.cat

L’agenda
Diumenge, 1 de desembre
Mercats. Fira – mercat
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
Entitats. Xarxa de dones
Acte contra la violència masclista
18 h · Teatre de Caldes
Sobre poemes de la història d’amor del segle, de
Marta Tikkanen, on s’explica la violència en el
marc de la parella. A càrrec de Teresa Gelpí.
Partit de futbol: UE Caldes A– CE Farners B
11.30 h · Camp de Futbol Estadi Vall-llobera
Partits d’hoquei sobre patins
Durant tot el cap de setmana es jugaran diversos
partits d’hoquei patins per recaptar fons per a
La Marató de TV3.
Entitats. Club Excursionista
Castell de Colltort
Dilluns, 2 de desembre
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Participa en l’espai: porta les teves propostes pel 2020

Entitats. Club Excursionista
Programació i sopar
Dissabte, 14 de desembre
Torneig de tennis
Durant tot el dia · Pistes de tennis municipals
Esports. CE Caldes
9 h · Inf Msc CE Caldes - CB Adepaf Blau
12 h · Bisbal Bàsquet - Inf Fem CE Caldes
12:30 h · CB Salt - Cadet Fem CE Caldes
16:45 h · CB Olot - Júnior Fem CE Caldes
Esports. Escola Esportiva Municipal
9 h · CE Palamós Groc - Mini Vermell EEM
9:30 h · Les Alzines B - Pre Mini Femení EEM
11 h · CB Sarrià de Ter - Mini Femení EEM
11:30 h · Bàsquet Arbúcies - Mini Blanc EEM
12 h · Pre Mini Masculí EEM - La Salle Palamós
Aleví Volei EEM - CV Figueres B
Diumenge, 15 de desembre
Entitats. Club Excursionista
7a etapa del camí de ronda: l’Estartit - l’Escala
Esports. CE Caldes
11:30 h · Júnior Msc CE Caldes - CB La Vall d’en Bas
16 h · CB Salt - Sènior Fem CE Caldes

Dimarts, 3 de desembre
Mercats. Mercat setmanal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Dimecres, 4 de desembre
Comunicació. Ràdio en directe
15 a 19 h · Balneari Vichy Catalan
Emissió en directe del programa Júlia en la
Onda, d’Onda Cero.
Dijous, 5 de desembre
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa. Grup de Passeig
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Xerrada sobre diners i consumisme
Divendres, 6 de desembre
Calgol Tast
12 h · Plaça de l’antic Ajuntament
Dissabte, 7 de desembre
Xocolatada
18.30 h · Plaça de l’Església
Missa de catequesi, entrada del tió solidari i cantada de nadales
18.30 h · Església parroquial
A continuació: encesa de llums de nadal i
actuació de dansa
Actuació de dansa a càrrec de l’Escola de dansa En
Face
Diumenge, 8 de desembre
Mercats. Fira – mercat
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
Dilluns, 9 de desembre
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Berenem bikinis
Dimarts, 10 de desembre
Mercats. Mercat setmanal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Dimecres, 11 de desembre
Tardes Joves. Ca la Romana
16 h · Torneig de Ping Pong
Conferència informativa dedicada a les
malalties minoritàries
18 h · Annex de la Casa Rosa
Quina sanitària
19 h · Annex de la Casa Rosa
Dijous, 12 de desembre
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa
Entitats. Esplai Gent Gran la Caixa
17 h · Esplai. Projecció de Las Chicas del Calendario. Obert a tothom
Pre-nadal de la gent gran
Dinar i ball amb Antoni Puigverd. Inscripcions
a la Casa Rosa durant els balls de diumenge fins
el 8 de desembre.
14 h · Restaurant El Cabrit
Divendres, 13 de desembre
Contes de nadal i taller de xapes
17.30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Concert de nadal dels alumnes de l’escola de música de Caldes
19 h · Teatre cinema municipal

No t’ho perdis!

Mercat de Nadal i La Marató
de TV3!
Durant tot el matí en diferents espais:
Termes Romanes, Carrer Pla i Deniel, Carrer de Sant Grau, Plaça de l’Aigua, Jardins
de les Termes Romanes, Plaça de l’Ermita
de Sant Grau.

13è Mercat de Nadal
Amb parades d’artesania nadalenca, regals,
alimentació i comerç local que faran possibles
les compres d’última hora per a que no ens falti
de res en aquestes dates tan assenyalades.
Mercats. Fira – mercat
Plaça de l’antic Ajuntament
Alçaquí
Parc d’aventura i diversió per a mainada de 2 a
12 anys.
Entarimat dels Jardins de les Termes Romanes
Maquillatge de fantasia!
Jardins de les Termes Romanes
Jornada de portes obertes a l’ermita
de Sant Grau
Ermita de Sant Grau
Portes obertes a l’Espai Aquae
11 a 14 h · Espai AQUAE – Castell de Caldes
Subhasta de quadres del concurs de
pintura ràpida i d’aportacions d’artistes
locals
Jardins de les Termes Romanes
Campanya de recollida de joguines
Porta una joguina nova o de segona mà a l’estand de la Creu Roja perquè cap nen i nena es
quedi sense un regal aquest Nadal!
Parada solidària de la policia local
En benefici del Sant Joan de Déu Pediatric
Cancer Center de Barcelona. També informació
i preinscripcions a la marxa solidària del 9 de
febrer 2020.
Venda de calendaris de l’hereu riera
Paradeta gegantera
Parada de venda de diferents productes
artesanals
Programació d’actes:
Visita turística guiada
La recaptació de la visita anirà destinada a La
Marató de TV3.
11 h · Oficina de Turisme Preu: 3 €
Cercavila solidària de gegants i grallers
pels carrers de caldes
A partir de les 11.30 h · Jardins de les Termes
Tastet d’escudella de nadal
A partir de les 12 h · Plaça de l’antic Ajuntament- davant del Pub Tèrmic
Audició de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona
A partir de les 12 h · Plaça de l’Ermita de Sant
Grau

Festival de Nadal del Club Patinatge
Artístic de Caldes
18 h · Pavelló Municipal
Gran quina solidària
Amb excel·lents regals.
18 a 22 h · Gimnàs del CEIP Sant Esteve
Cafè solidari
Durant totes les activitats de l’any organitzades
pel Club Excursionista de Caldes s’ha ofert als
assistents el Cafè Solidari a un preu d’1€. El cost
del cafè l’ha assumit el Club i tota la recaptació
s’ha lliurat a La Marató de TV3.

Missa del gall
23h · Església Parroquial
A continuació:
Xocolatada a la Plaça de l’Església
A càrrec del Consell Pastoral.

Dilluns, 16 de desembre
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Pati Escola Sant Esteve
Torneig de futbol mixt

Dijous, 26 de desembre
Missa de Sant Esteve
11 h · Església Parroquial
Concert de Sant Esteve
Corals infantils, juvenil i cantaires de Caldes
sota la direcció d’Assumpta Fontanals.
12 h · Església Parroquial
Cinema: El Rey León
Hi haurà crispetes i begudes a càrrec de l’AMPA
La Benaula.
18 h · Teatre cinema municipal
Quina tradicional de Sant Esteve
19 h · Casino Municipal.

Dimarts, 17 de desembre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Educació. Escoles de Caldes
Cantada de nadales de P3, P4 i P5
10 h · Església Sant Esteve
Dimecres, 18 de desembre
Educació. Escoles de Caldes
Cantada de nadales de 1r a 6è
10 h · Termes Romanes
Dijous, 19 de desembre
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa
Grup de Passeig
Educació. Escoles Sant Esteve
10 h · Escola Sant Esteve
Pessebre vivent Obert a tothom (alumnes de P3 a 6è)
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Projecció i crispetes!
Dinar de nadal de l’esplai “La Caixa”
Amb la participació de la Coral de l’Esplai. Inscripcions a l’Esplai fins el dilluns 9 de desembre.
Lloc: Hostal Esteba Restaurant
Preu: 25€.
Divendres, 20 de desembre
Església. Confessions comunitàries
20 h · Església Sant Esteve
Dissabte, 21 de desembre
Esports. CE Caldes
10:30 h ·Bisbal Bàsquet - Inf Masc CE Caldes
17:30 h · Júnior Fem CE Caldes - Bisbal Bàsquet
16 h · FE Begur - Cadet Fem CE Caldes
19 h · Escolàpies Figueres - Sènior Fem CE
Caldes
Esports. Escola Esportiva
9 h · CB Sant Narcís U10 - Pre Mini Masculí
EEM
9 h · CB Vilablareix - Mini blanc EEM
9 h · CB Sant Feliu - Mini Vermell EEM
9:30 h · CEJ Celrà Blau - Mini Femení EEM
9:30 h · CB Salt - Pre Mini Femení EEM
Caga tió solidari
Hi haurà una urna que recollirà les aportacions
per a poder fer cagar el tió. El total recaptat es
destinarà a la compra de joguines noves per a que
cap infant de Caldes es quedi sense regal aquestes
festes! Cada nen podrà fer cagar el tió un cop.
17h · Terrasseta del Casino
Taller de pastisseria nadalenca
Vine a gaudir d’un taller de pastisseria Nadalenca mentre el tió s’alimenta per cagar regals per a
tots els infants. A càrrec del Petit Fornet.
A partir de les 17 h · Terrasseta del Casino
Missa del pollet
Missa de Nadal especial per als nens i les nenes.
18.30 h · Església Parroquial
Gran concert de l’Orquestra Maravella “un nadal maravellós a Caldes”.
Únic concert de Nadal de l’Orquestra Maravella a les Comarques Gironines. Homenatge a
Francesc Mas Ros amb la participació especial d’Antoni Mas, Colla Gegantera de Caldes,
Montse Martí i Josep Vilar.
20h · Pavelló municipal
Preu: 5 € anticipada i 10 € a taquilla
Venda d’entrades anticipades a l’Oficina de Turisme, Llibreria Tau i Llibreria Solés i a taquilla,
dues hores abans de l’actuació.
Diumenge, 22 de desembre
Esports. CE Caldes
16 h · Bàsquet Vilafant - Júnior Msc CE Caldes
Mercats. Fira – mercat
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!
Cinema: Hoosiers
Projecció d’un audiovisuals de 15 anys de bàsquet
a Caldes. A continuació projecció de la pel·lícula
Hoosiers.
18 h · Teatre cinema municipal. Preu: 3 €
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Annex Casa Rosa
Esports. UE Caldes
11:30 h · UE Caldes A - CF Arbúcies A
Dimarts, 24 de desembre
Mercats. Mercat setmanal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dimecres, 25 de desembre
Església. Missa de Nadal
11:30 h · Església Sant Esteve
12 h · Església Sant Andreu Salou
Quina tradicional de nadal
19 h · Casino Municipal.

Divendres, 27 de desembre
Jan 2019 - el parc infantil de Nadal
Els dies 27 i 28 de 15 a 19 h i el dia 29 de 9.30 a
13 h · Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 3€/ dia per infant (gratuït pels menors de
2 anys).
Divendres 27 desembre
Taller i dinàmiques contra el sexisme a càrrec
de Triple A, joves feministes de Caldes
Activitats de golf a càrrec del Club Golf Caldes
Dissabte 28 desembre
Taller de Centres de Nadal a càrrec de l’Associació d’Ikald Ikebana
Activitats de golf per Club Golf Caldes de
Malavella
A les 18’30h Espectacle de clown a càrrec de
“Malabaret” de la companyia Circolate
Diumenge 29 de desembre
10:30h Vine a fer el teu sabó! a càrrec d’Assumpció Moreno. A partir de 5 anys. Places limitades,
cal inscripció prèvia dies 27, 28 i 29 de desembre a l’espai de tallers.
Dissabte, 28 de desembre
Cultura. Melodies entrellaçades
16:30 · Església Sant Esteve
Concert de Nadal a càrrec de les sopranos Sara i
Maria Bañeras Carrió. Entrada lliure.
Quina del pernil
18 h · Casino Municipal
Diumenge, 29 de desembre
Mercats. Fira – mercat
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
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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

No t’ho perdis!
Cartera Reial

Des de les 17.30 h i fins ben entrat el vespre,
els Jardins de les Termes Romanes es convertiran en zona de jocs i tallers per a tots
els infants de Caldes. A partir de les 18.30
h es preveu l’arribada de les Carteres Reials
que són les encarregades de recollir les
cartes dels més petits de la casa.
Al llarg de la tarda, a banda de tallers i jocs,
hi haurà una xocolatada popular i l’espectacle d’animació infantil Festa de l’home dels
nassos a càrrec de la Cia. Ai Carai! També
es podrà visitar el pessebre de l’Ermita de
Sant Grau.
En cas de pluja, els actes es traslladarien al
Teatre-Casino municipal.
Aquest any també podreu trobar a les llibreries Solés i Tau, als col·legis Sant Esteve
i la Benaula, a la Llar d’Infants “Ninots” i a
la Biblioteca municipal, un model de carta
als reis que serveix per poder-los demanar
tot el que vulgueu. És molt important que
escriviu amb lletra ben clara tot allò que
demaneu!
Nota important: heu d’escriure també el
vostre nom i l’adreça exacta i completa a
les cartes que feu arribar als Reis, amb la
finalitat de que Ses Majestats us puguin respondre. Els que viviu a les urbanitzacions
recordeu anotar el número de bústia.

Dilluns, 30 de desembre
Entitats. Coral Cantaires de Caldes
22 h · Balneari Prats
Concert Nadalenc
Entrada gratuïta
Dimarts, 31 de desembre
Mercats. Mercat setmanal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Missa
18.30 h · Església Parroquial
Festa de cap d’any de la Gent Gran
“Casa Rosa”
Sopar i ball a càrrec de XUS MARCOS. Inscripcions durant els balls de diumenge a la tarda fins
el 29 de desembre.
A partir de les 22 h · Annex de la Casa Rosa
Preu menú: 60 €

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

de l’Església.
A l’entorn de l’Església parroquial hi haurà
instal·lat un Pessebre Vivent que es podrà visitar
en el transcurs de la Cavalcada. Per entrar en
calor, degustació gratuïta de brou gentilesa de
Caldo Aneto.

Dimecres, 1 de gener de 2020
Missa
11.30 h · Església Parroquial
Diumenge, 5 de gener de 2020
Mercats. Fira – mercat
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!
Missa
11.30 h · Església Parroquial
Gran cavalcada de Reis
18:30 h · Recorregut: pels carrers Girona, Costa
Brava i Barcelona. Tornaran a la carretera i
seguiran per l’avinguda del Dr. Furest, la plaça
Sant Esteve, el carrer Prim i acabaran a la plaça

Missa anticipada
18.30 h · Capella de les germanes carmelites de
la Caritat
Dilluns, 6 gener de 2020
Missa
12 h · Església Sant Esteve

Notícies breus de Caldes de Malavella
300.000 € per la investigació del càncer infantil

Benvingut Nadal!

Donació de sang

El 4 de novembre al migdia representants
de les policies locals de Caldes de Malavella,
Sant Celoni i Santa Susanna, també l’alcalde
de Caldes de Malavella Salvador Balliu, es van
desplaçar fins a l’hospital Sant Joan de Déu
per fer entrega d’un xec de 300.000€ (fins ara
se n’havien entregat 200.000 i ara ja se’n sumen 100.000 més).
Aquests diners, que en un principi servien per
fer realitat l’edifici del SJD Pediatric Cancer
Center, ara serviran per a la investigació del
càncer infantil, perquè l’edifici ja està en un
estat avançat de construcció.
En la visita, que ha estat dirigida per la res-

Arriba un dels mesos més màgics de l’any! El
desembre és el mes de la màgia per excel·lència
i hi ha un ampli programa de Festes! Moltes
entitats de Caldes participen en una o d’altra
activitat, també en les activitats de La Marató
de TV3 que enguany se centren en les malalties
minoritàries. Per aquest Nadal no hi faltarà el
JAN, el Mercat de Nadal, les quines, la rebuda
de la cartera reial, el cagatió o la cavalcada de
Reis entre d’altres. Gràcies a totes les entitats
que feu possible aquest gran programa d’actes!
Podreu consultar-lo de manera reduïda en
aquest mateix Bim o en programes a part. No
t’oblidis tampoc de gaudir del Nadal amb la
Orquestra Maravella, que ofereix un únic concert de Nadal al nostre municipi. Bones festes!

Per garantir el subministrament de components sanguinis a tot Catalunya, el Banc de
Sang i Teixits realitza una gestió integral del
procés de la sang, des del punt de partida de
la donació fins al final, la transfusió. És el que
es coneix com a model “vena a vena”. Un parell
de vegades a l’any, el Banc de Sang i Teixits fa
parada al nostre municipi. El 15 de novembre
el Casino Municipal es va omplir de solidaritat
i es van sobrepassar les previsions Si ets major de 18 anys i peses més de 50 kg pots donar
sang! Es van recollir 86 bosses, 15 oferiments i
9 donants nous. La previsió era de recollir 80
bosses. Moltes gràcies per donar el millor de
vosaltres i per ajudar a salvar vides!

Nova edició de la Fira
d’Oportunitats
El passat 10 de novembre es va celebrar una
nova edició de la Fira d’Oportunitats al Parc de
la Sardana. En aquesta edició, al coincidir amb
la Setmana Europea de prevenció de residus,
el Consell comarcal va organitzar un taller de
reutilització de roba vella anomenat Remuda’t
amb la roba vella! Les persones interessades es
podien adreçar a l’espai del taller per reconvertir una peça de roba vella en una altra peça de
vestir, fer un complement divertit o bé un ornament curiós per a la llar.
A la Fira d’oportunitats s’hi van poder trobar
articles de tot tipus, i també Càritas va recollir
una gran quantitat de menjar de primera necessitat. Es van recollir gairebé 180 kg de menjar, entre els quals s’hi trobaven brics de llet,
oli, pasta i conserves. En total hi van participar
46 parades, una xifra similar a l’edició anterior
que va tenir lloc el passat mes de juny.

Acaba el Memorial Emili Bota
Els alumnes caldencs aprenen sobre la història del rock amb la darrera
obra programada del cicle de teatre
amateur Memorial Emili Bota.

El 18 de novembre va acabar el Memorial Emili
Bota. La darrera actuació va ser exclusiva pels
alumnes dels centres educatius de Caldes. Es
va poder veure un espectacle que repassava el
paper de les dones en el món del rock amb “Les
dones i el Rock” interpretat per Nuri Mancebo,
Marc Marquès, Miquel Brugués, Sebastià Saurina i Fly Moll.
El Memorial ja va començar a finals d’octubre
amb l’obra: L’electe de Ramon Madaula (WC
Teatre d’Arbúcies). Durant aquestes setmanes
també s’han pogut gaudir d’obres com “Preparant el verí del teatre” (Sols teatre), “Aquí no
paga ni Déu” de Dario Fo (Inestable Ceretana
de Puigcerdà), o “Mentiders” d’Anthony Neilson (La Guspira Teatre de Cassà de la Selva).
Totes les obres de teatre s’han ofert a preus
molt populars per tal de difondre i fer accessible el teatre i els grups de teatre amateurs.

ponsable de captació de fons de l’Hospital
Gloria Garcia, s’han pogut veure imatges de
com avancen les obres i s’ha explicat als assistents cap a on es destinen els diners per la
investigació.
En la visita també hi havia Marta Teresa Pons:
sub-directora general de Coordinació de la
Policia de Catalunya; i el responsable de la policia local de Cambrils (el divendres les Policies Locals de Caldes de Malavella, Sant Celoni
i Santa Susanna reben una distinció en aquesta localitat per la iniciativa solidària); i de la
policia local de Dénia, a Alacant, que acaba de
sumar-se al projecte recentment.

Els partits opinen
Primera trobada de
capgrossos
Els carrers de Caldes de Malavella es van omplir de vida, balls i gegantons el passat diumenge 17 de novembre! Es va celebrar la primera
edició de la trobada de capgrossos. La trobada,
impulsada per la Colla Gegantera de Caldes de
Malavella i els Grallers Escaldats, va comptar
amb la presència de 46 capgrossos, dos gegantons de Sant Feliu i els gegantons locals. Hi
van participar colles provinents de Sils, Santa
Coloma de Farners, Riudarenes, Sant Feliu de
Guíxols i Bescanó. En acabar la trobada es va
realitzar un ball on hi van participar totes les
colles.

Gran recapte d’aliments
El Gran Recapte es va celebrar entre
el 22 i el 24 de novembre als supermercats caldencs.

El Gran Recapte es va celebrar entre el 22 i el
24 de novembre. Càritas de Caldes de Malavella
i Sant Andreu Salou han organitzat, juntament
amb el Banc dels Aliments, un any més el Gran
recapte al nostre municipi. El Gran Recapte, que
és una activitat estesa a tot el territori català,
vol recollir aliments de primera necessitat per
a les famílies que pateixen vulnerabilitat social. Sobretot es van demanar productes com oli,
llet semidesnatada, llet vegetal, pasta de fideus i
macarrons, llenties en gra, xampú, gel de bany
i sabó líquid de roba. Hi van participar els supermercats Condis, Dia i Novavenda. En total
es van recaptar 2.995 kg. Tot un èxit!
Gràcies per la vostra solidaritat!!

Caldes en temps de
guerres: 1936 - 1945

Millores al pavelló per fer
front al canvi climàtic

Més de 200 persones a la
trobada de clubs de lectura

Nova edició del projecte
Eduquem en valors

Diumenge 17 de novembre es va inaugurar
la nova ruta, que ha estat possible gràcies a
la col·laboració de la Institució del Memorial
Democràtic, i a la tasca que s’ha fet des de
l’Oficina de Turisme.
A les 11 h, abans de fer la visita, prop de 150
persones es van trobar davant de l’Oficina
de Turisme per sentir al Sr. Jordi Martinoy
(Delegat dels Serveis Territorials de Justícia a
Girona), l’alcalde Salvador Balliu, el regidor de
turisme Sergi Mir, i l’escriptor Rafel Nadal.
La ruta surt de l’Oficina de Turisme, passa per la
Biblioteca, la Fonda Fabrellas, els estenedors de
la Font de la Mina, el que havia estat el Balneari
Soler, la Rambla Recolons, la Plaça de l’església,
el Balneari Prats, el Vichy Catalán i l’Estació de
Tren. A cada un d’aquestes localitzacions s’hi
ha situat un plafó informatiu amb informació
històrica sobre què va passar a Caldes entre la
Guerra Civil Espanyola i la II Guerra Mundial.
La visita guiada està inclosa en el programa
“Som Cultura” del Club de Cultura del Patronat
de Turisme Costa Brava – Pirineu de Girona.

Recentment s’han fetmillores a la zona
esportiva. S’ha col·locat una barana
perimetral de protecció al camp de futbol
que delimita la part nordest del camp, s’ha
substituït l’enllumenat del pavelló esportiu per
un tipus LED, passant de consumir 13000W a
5000W. També s’ha posat en marxa una nova
caldera de biomassa, aquesta s’alimenta de
fusta reciclada de boscos de la zona, i escalfa
el pavelló i elsvestuaris. També s’ha preparat
la connexió per escalfar també el Polivalent
i en un futur, l’aigua dels vestuaris de la
piscina municipal. Aquesta instal·lació també
escalfa l’aiguacalenta i suposa la valorització
de productes fusters de petit diàmetre o
baixa qualitat, biomassa forestal primària,
procedents d’actuació de gestió forestal que
difícilment tenen mercat fora de l’àmbit
bioenergètic. Fins s’utilitzava una caldera de
gasoil. Amb aquestes accions, i en el marc del
Pacte d’Alcaldes que va dur a aprovar el Pla
d’Acció de l’energia sostenible, l’Ajuntament vol
emprendre mesures respectuoses amb el medi
ambient per fer front al canvi climàtic.

200 persones participen a la trobada de Clubs
de lectura que va acollir Caldes de Malavella el
passat 16 de novembre. La trobada va comentar el llibre de Rafel Nadal: El Fill de l’Italià. En
acabar el comentari de l’obra es van fer la pre estrena de la nova ruta turística “Caldes en temps
de guerres 1936 – 1945” i també es van poder
tornar a viure les visites teatralitzades que es fan
a l’estiu que enguany portaven com a títol “Caldes capital d’Europa”. Aquesta trobada de clubs
de lectura ha estat possible gràcies al Servei de
Biblioteques de la Diputació de Girona. En total hi van participar 16 clubs de lectura provinents de: Anglès, Arbúcies, Blanes, Caldes de
Malavella, Calonge, Campdevànol, Cassà de la
Selva, Castelló d’Empúries, Hostalric, Riudellots
de la Selva, Roses, Salvador Allende de Girona,
Sils, Tossa de Mar, Vidreres i Vilobí d’Onyar. Es
van poder sentir els parlaments del diputat Jordi
Camps, de l’alcalde Salvador Balliu i de Carme
Renedo, directora dels Serveis Territorials de
Cultura de la Generalitat a Girona, i Elena Redó,
cap del Servei de Biblioteques de la Diputació.

L’any passat l’Escola Esportiva Municipal de
Caldes (EEM), impulsada per l’empresa Tot Oci,
va voler engegar el projecte Eduquem En Valors de la mà de l’Ajuntament de Caldes. Aquest
és un projecte transversal que implica tots els
agents de l’EEM, des de jugadors i jugadores,
familiars, entrenadors, públic… Es vol donar
exemple a les grades, reconèixer conductes d’esforç i fomentar el respecte amb els fills i filles.
Gràcies al treball i a la intervenció d’una psicòloga esportiva aportada per l’Ajuntament el projecte ha evolucionat i enguany es centra,sobretot,
en l’esforç i el respecte.
S’han preparat nous materials entre els quals
s’hi troba la Llibreta de Valors que, tal i com
assegura el referent de l’empresa Tot Oci Josep
Maria Jou: “les llibretes estan vives i tenen vàries funcions, entre d’altres donar als entrenadors
informació, i desenvolupar l’autoconeixement
dels nens i nenes”. El projecte va presentar-se el
dijous 14 davant dels pares, i el divendres 15 de
novembre a la tarda es va presentar davant dels
jugadors i jugadores. Tot desenvolupant també
noves dinàmiques de pertanyença al grup.

La Benaula treballa
l’empatia

Millores a la zona esportiva i
al Bosc de les Monges

Pas endavant en la nova
escola de música

Trobada d’escoles de
bàsquet

25N: Dia contra la
violència masclista

La Benaula coordina un projecte que treballa
l’empatia i ensenya l’alumnat a posar-se en la
pell de persones amb dificultats com ara la ceguesa, la mobilitat reduïda, les malalties mentals o aquelles que són pròpies de fer-se gran.
Els alumnes de 6è ara s’introdueixen en la
ceguesa; una realitat que coneixerà de primera mà a través del director de l’ONCE a Girona. Durant aquest primer trimestre, a l’escola
s’ha treballat l’empatia de diferents maneres i
s’han creat fòrums per fomentar el debat.
La mobilitat reduïda centrarà la feina del segon
trimestre, durant el qual està previst escriure
cartes a infants que estan ingressats en centres
hospitalaris, entre altres iniciatives.
Finalment, a l’últim trimestre es crearan grups
internacionals sobre les diferents discapacitats;
es farà una activitat amb la Fundació Cruyff, dedicada a infants amb algun tipus de necessitat;
es tractarà la situació de persones amb dificultats d’aprenentatge o amb sordesa, i es treballarà
per lluitar contra els estereotips i les etiquetes.

Són actuacions que s’han fet a mitjans de novembre per millorar les
instal·lacions de la zona esportiva.
També s’han posat uns nous jocs al
Bosc de les Monges.

En el ple del dilluns 25 de novembre es va aprovar per majoria absoluta (PSC i Junts per Caldes i l’abstenció de la resta) l’aprovació de l’expedient de contractació del Projecte d’Obres
Escola de Música i Adults. Amb aquest punt
aprovat les obres podrien licitar-se la primavera vinent essent l’escola cada vegada més una
realitat. El pressupost base de la licitació és de
1.115.350,76€ (sense IVA). També es va aprovar per unanimitat l’adhesió al Consorci de la
Costa Brava-Entitat Local de l’Aigua. Aquest,
adscrit a la Diputació de Girona, gestiona la
prestació dels serveis públics d’abastament
d’aigua potable i de tractament d’aigües residuals dels municipis consorciats. Amb aquesta adhesió Caldes es garanteix l’abastament
d’aigua en moments de necessitat per davant
d’altres municipis que no estan consorciats.
Per unanimitat es va aprovar l’ordenança per
a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica. Es dona una
subvenció del 50% a qui instal·li plaques fotovoltaiques en l’impost de l’IBI durant 5 anys i
també es bonifica l’ICIO un 95%.

L’Escola Esportiva Municipal de Caldes de Malavella, amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Caldes de Malavella, el Consell Esportiu de la
Selva i la RT de Girona de la FCBQ, va organitzar dissabte 22 de novembre la tradicional trobada d’Escoles de bàsquet de tardor a Caldes de
Malavella. La jornada va acollir 22 equips i 250
esportistes de 5 a 7 anys, reunint al poliesportiu
municipal quasi un miler de persones atès la
gran presència de familiars que no es volien perdre l’estrena dels més petits. Cada equip va jugar
2 partits de 3 períodes de 8’ segons l’horari assignat prèviament a l’inici.
La trobada va comptar amb la visita de 2 personatges molt coneguts per la mainada. En Mickey
Mouse i l’Olaf de Frozzen. Van irrompre al camp
de joc, van saludar els més petits i després es van
fotografiar acompanyats dels qui ho volien al
photocall del club.
Des de l’EEM es vol agrair la col·laboració de tots
els tècnics i acompanyants en el seguiment de les
consideracions prèvies que van permetre gaudir
d’una excel·lent matinal d’il·lusió i bàsquet, complint l’horari previst. Fins la propera.

A Caldes de Malavella es va llegir un manifest
el mateix dia a les 18 h de la tarda i es va
col·locar a la plaça U d’Octubre una cadira amb
una espelma per cada víctima de la violència
masclista. L’Espai Jove Ca la Romana també va
preparar activitats durant tota la setmana per
fomentar la reflexió sobre aquesta qüestió entre
els joves.

El Gust de la Paraula
Del 22 al 24 de novembre es va celebrar la cinquena edició de El Gust de la Paraula. El Festival, que combina gastronomia i literatura, ja
arrancava el dijous amb la sessió de Master Xef
Júnior pels joves més tastaolletes, en una activitat organitzada per Ca la Romana. El divendres
la programació va continuar amb el taller de iogurts per mainada al Balneari Prats i tot després
es va traslladar el Club de lectura en un espai
poc usual: les golfes de l’església Sant Esteve.
En acabar la sessió amb Albert Planelles es va
sopar a les mateixes golfes i es va visitar l’espai.
Els plats forts arribaven dissabte: tallers i contes
infantils de tot tipus, activitats musicals i vermut... A la tarda el protagonisme se’l va endur
la presentació de llibres amb Jaume Fàbrega i el
concurs de cuina amb la carbassa com a ingredient principal. La nit va acabar molt bé, amb
un recital gastropoètic a càrrec de Josep Pedrals
a l’Hostal Esteba. El diumenge es va fer una visita guiada tot resseguint les principals llegendes
caldenques. A la tarda hi havia preparades sessions de cinema amb “el cocinero de los últimos
deseos”. Bon appetit!

S’ha volgut millorar la impermeabilització de
part de la coberta del pavelló municipal per evitar
degoters que es produeixen quan hi ha episodis
de pluja intensa o continuada. Aquesta actuació
ha tingut un cost de 3.393,28€. També s’estan fent
millores en la pavimentació de les dues pistes de
tennis. S’ha col·locat un paviment de gespa artificial i s’ha millorat el drenatge superficial. El projecte té un import de licitació de 44.492,86€ IVA
inclòs i s’executa en un termini de tres setmanes.
També s’ha instal·lat recentment un parc infantil
al Bosc de les Monges. S’ha construït una àrea de
jocs que inclou dues zones. En aquest espai s’hi
han col·locat uns jocs per a nens i nens de fins
a 12 anys. Properament s’hi col·locaran bancs,
papereres i taules de pícnic. Aquesta zona s’utilitzarà dins l’horari lectiu per l’escola, i fora d’aquest
estarà obert a tothom.

La caldera de biomassa que escalfa el pavelló i el polivalent està en marxa. Aquesta
és una gran notícia perquè permet a les nostres instal·lacions esportives fer un salt
qualitatiu en confort, a més de tractar-se d’una instal·lació que funciona amb biomassa
forestal local i sostenible. Aquesta caldera també està preparada per escalfar l’aigua dels
vestuaris de la piscina en un futur. També lligat a un millor confort i un consum menor s’ha canviat
l’enllumenat del pavelló, passant a tenir una lluminària LED que ens permet estalviar. Pel que fa
el polivalent podem anunciar que els tràmits per ampliar-lo, tot fent una graderia i vestuaris nous
avancen a bon ritme. A la zona esportiva també s’han fet altres millores, s’han arreglat les goteres de
la coberta, o s’han refet les pistes de tennis entre d’altres.
Aquest mes hem aprovat una licitació per tirar endavant una gran obra: la nova Escola de música que
es situarà a les antigues cases dels mestres, oferint un equipament complementari també pels centres
educatius com el Sant Esteve. Al parc de les monges s’hi han posat jocs nous, un nou parc que servirà
per l’escola la Benaula en horari lectiu i que fora d’aquest serà un nou espai lúdic per mainada obert a
tot el poble. Quant a l’institut el 3 de desembre s’obriran els sobres de la licitació per saber l’empresa
que començarà les obres, i al març podrem començar a veure moviment.
Des de Junts per Caldes de Malavella seguim treballant, amb il·lusió i constància, compromesos amb
el benestar i la millora de qualitat de vida de tots els caldencs i caldenques.
No ens podem estar, aquests dies de felicitar-vos les festes nadalenques, i animar-vos a participar en
tots els actes programats gràcies a la feina de moltíssimes entitats implicades. Moltes gràcies!

Esquerra Republicana vol que l’Ajuntament de Caldes de Malavella impulsi
la creació d’un Consell Municipal de Salut, un òrgan participatiu que actualment ja està en funcionament en diversos municipis catalans. Hi ha diversos
elements de complexitat a Caldes que creiem que fan necessària la creació d’aquest Consell de
Salut. Pensem sobretot en la demografia del poble i la dispersió de la població, pràcticament la
meitat de les veïnes i veïns de Caldes viuen a les urbanitzacions i veïnats.
Davant d’aquesta realitat, el Consell Municipal de Salut permetria disposar d’un espai on veïns,
associacions, grups municipals i professionals de l’àrea podrien compartir informació i debatre
necessitats i estratègies, treballant per la prevenció, sensibilització i promoció de la salut.
Hem presentat aquesta proposta al plenari municipal i també una altra moció perquè no s’utilitzin herbicides que continguin glisofat pel perill que suposa pel medi ambient i per adoptar
també mesures per protegir la salut de les persones.
Després de dos mesos sense poder adreçar-nos a vosaltres volem explicar moltes
coses. Dies abans del ple de setembre ens vam reunir amb la resta de grups a l’oposició per tal de consensuar les mocions que presentaríem conjuntament. Dues de
les mocions que havíem preparat, la millora, adequació o reobertura dels camins
públics i la creació d’una comissió per la millora del nomenclàtor dels carrers i la
senyalització de les masies, van ser aprovades per unanimitat. En canvi, la moció sobre el servei
d’urgències 24 hores i l’estudi de la seva viabilitat, tot i l’acord inicial, només va ser aprovada per
En comú-podem i per Som Caldes. En el ple es va titllar la proposta de demagoga però no creiem pas que ho sigui. Si el que es proposava no pot ser per motius econòmics, perquè estan en
contra d’un estudi que justifiqui la seva postura? En el ple se’ns va dir que ens convocarien a una
reunió per explicar-nos-ho, estem esperant.
Al Ple extraordinari per tal d’aprovar l’increment de taxes per al 2020. Un increment d’un 20%
del casal d’estiu, un 15% de les escombraries, un 7% de l’IAE o un 5% de la contribució. Hi vam
votar en contra. No creiem que les economies familiars passin per tant bon moment com per
a assumir aquests sobrecostos però en tot cas, després de governar més de 8 anys això s’hauria
d’haver fet de manera progressiva.
Al nostre grup municipal ens trobareu treballant. Treballant per la millora real
de les condicions de vida dels nostres veïns.
A petició de les tècniques de Serveis Socials, aquestes treballadores que estan en
contacte amb les persones més desfavorides de Caldes, van creure la conveniència de modificar i fer canvis en l’ordenança de Serveis Socials per augmentar el
llindar per accedir a les prestacions de Serveis Socials. I així ho vam portar al Ple. S’han tramitat les beques dels serveis de música, escola municipal d’esports, menjador, activitats extraescolars, excursions escolars... amb famílies més beneficiades al augmentar aquest llindar.
D’acord amb tots els agents implicats estem intentant millorar el mercat setmanal i la Fira
mercat de diumenges, perquè donin una resposta més adequada i eficaç a les necessitats dels
caldencs/es i ajudin a la consolidació del teixit comercial i hoteler del nostre municipi.
Sense oblidar-nos del nostre programa electoral com a compromís amb la ciutadania, lluitem
per la millora dels serveis, un reforç a la seguretat, la connectivitat entre els barris i urbanitzacions amb el centre del poble, la rotonda del Llac del Cigne...
Des de l’Àrea de Promoció econòmica estem treballant perquè en les dates tan especials pels
nens i nenes de Caldes no hi hagi cap sense joguina amb l’ajuda inestimable de l’Associació de
Comerç de Caldes i totes les entitats que ens ajuden a fer un Nadal solidari.
Bones Festes!!
Volem aprofitar aquest espai per agrair als Caldencs els 541 vots de confiança
rebuts el proppassat 10 de novembre, poden tenir la seguretat que no els defraudarem. Amb aquests vots hem col·laborat a tenir en el congrés una diputada per
Girona. El nostre objectiu és i serà aconseguir unes condicions de vida dignes
per a tots els que vivim a Caldes. Per aquest motiu donem suport a la recollida de
signatures que s’està fent a la nostra vila per tal de poder recuperar el servei d’urgències (24h)
del CAP. I ho fem convençuts que es pot aconseguir. Algú titlla aquesta campanya de “demagògia”.
És demagògia voler aconseguir la independència de Catalunya? Sabem que és difícil, però no
impossible i en canvi determinades forces polítiques i un munt de gent ho continuem intentant.
Som conscients que en el cas d’una urgència mèdica el temps és un factor important. Haver-se
de traslladar a Cassà és una pèrdua de temps i un agreujament de l’afectació. I en molt casos
acabem en el “Santa Caterina”. Això no és demagògia, és una realitat.
És demagògia estar en contra de la pujada d’impostos que ha plantejat l’equip de govern de
l’Ajuntament? ¿Feia demagògia el Sr. Balliu quan en el debat electoral, amb la resta de forces polítiques, va dir textualment: “Nosaltres estem tancats a la pujada d’impostos”? Només cal escoltar el debat gravat en els minuts 35 al 37 i podrà comprovar el que diem. Si tal com auguren els
pronòstics s’acosta una altra crisi econòmica, la pujada d’impostos no ajuda gens a les persones
més desafavorides, ans al contrari.

Estat de l’aigua
Analítiques de novembre

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

Degut a que el nou regidor de Ciutadans encara no ha pres possessió del càrrec, en aquest Butlletí
no hi ha text d’aquest partit.

