De l’1 al 30 de setembre de 2020

Per recordar

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
Cementiri / Guals / Ocupació Subsòl /
Escombraries (2n semestre 2020) /Mercat
setmanal (2n semestre 2020) / Clavegueram
(3r trimestre 2020): Setembre – Octubre

CALENDARI D’AJUTS SOCIALS

Activitats d’educació i esports permanents
(Extraescolars): de l’1 al 15 de setembre
Sortides escolars 2020: Del 14 al 30 de
setembre
Reforç socioeducatiu de secundària: durant tot l’any
Centre de dia: durant tot l’any

EN MARXA L’OPERACIÓ
SETEMBRE

S’estén a tot el territori la prohibició de les
reunions i trobades de més de 10 persones
en l’àmbit públic i privat i es recomana
que es disminueixi l’activitat social per
reduir la corba de contagis, per tal que tothom pugui tornar al seu lloc de treball i els
nens puguin tornar a les escoles el mes de
setembre.
Les recomanacions per evitar el contagi de la
COVID-19 són:
• Renteu-vos les mans freqüentment
• Mantingueu la distància de seguretat
amb altres persones
• Poseu-vos la mascareta
• Tapeu-vos la boca i el nas en tossir o
esternudar
• Eviteu tocar-vos la boca, el nas i els ulls
sense rentar-vos abans les mans
• Si no us trobeu bé, quedeu-vos a casa
• En el cas que tingueu símptomes, contacteu amb el centre d’atenció primària
del poble o truqueu al 061

SERVEI D’ORIENTACIÓ
LABORAL DE CALDES

A partir del dimecres 2 de setembre torna
el Servei d’Orientació Laboral de Caldes.
Podeu demanar cita prèvia a solc@caldesdemalavella.cat o bé als telèfons 972 480 103
(Oficina de Turisme) o al 972 480 266 (Espai
Jove). Les entrevistes es realitzen a l’Espai
Jove “Ca la Romana” tots els dimecres de
9:30 a 13:30 h .

PERÍODE
D’INSCRIPCIONS CURSOS DE
FORMACIÓ OCUPACIONAL

Anglès, informàtica, manipulador d’aliments, carretons elevadors, com fer tràmits
des de casa amb l’IdCat Mòbil?, Aplicacions
mòbils per a la cerca de feina.
Inscripcions: A partir del dia 14 de setembre a l’Oficina de Turisme o bé a través de la
seu electrònica municipal https://caldesdemalavella.eadministracio.cat/
Més informació solc@caldesdemalavella.cat

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

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
PORTA A PORTA

El Servei de Recollida de Voluminosos es fa
el darrer dimecres i segon dimecres de cada
mes. Cal prèvia sol·licitud a Nora (872 012
018). Es pot sol·licitar fins a les 17:30 del
dia abans. Hi ha un límit de 25 sol·licituds
a cada servei, en cas de sobre passar les sol·
licituds s’hauran d’esperar fins a la propera
recollida.

HORARI D’ESTIU DE LA
DEIXALLERIA

Del 16 de juny al 15 de setembre
Matins: de dimarts a dissabte de 10 a 13 h
Tardes: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 17 a 20 h .

APUNTA’T A LA UE CALDES!

Des de la Unió Esportiva Caldes es prepara

amb la màxima il·lusió la temporada vinent,
les inscripcions estan obertes per acollir
nous jugadors i jugadores, a partir de 4 anys,
que vulguin formar part de la família de
la Unió. El primer mes de prova és gratuït! Informa’t-en a info@uecaldes.com i als
telèfons 636 719 331 (David) i 670 637 308
(Xevi)

L’agenda
Dimarts, 1 de setembre

Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Dissabte, 5 de setembre

Medi Ambient. Porta a Porta
10 h · Parc de la Sardana
Punt informatiu sobre el Porta a Porta

No t’ho perdis!
Aplec de la sardana

VINE A PATINAR!

Vols venir a patinar amb el CPA Caldes?
Vine a provar-ho tots els dilluns del mes
de setembre, de 17:15 h a 19:15 h al Pavelló
Municipal. Si no tens patins el Club te’ls
deixarà. T’hi esperem!
Telèfon de contacte: 696 82 74 74

NECESSITES FER UNA
CONSULTA AL CAP?

Si necessites anar al CAP, si no saps com
contactar-hi, si vols fer una eConsulta... tingues present que s’ha eliminat la possibilitat
de demanar cita per Internet. En lloc d’això
s’ha establert una via de comunicació amb el
CAP perquè els metges es posin en contacte
amb tu. Cal que entris a www.ias.cat, Aneu a
“Demaneu hora de visita al CAP” i introduïu el vostre CIP. Al requadre podeu afegir
una explicació general del què necessites.
Si teniu hora presencial arribeu a l’hora, no
abans; el pacient hi ha d’anar sol (menors o
persones amb dificultat de mobilitat o amb
demència poden anar acompanyats); respecteu la distància de seguretat; porteu mascareta quirúrgica i renteu-vos bé les mans.

COMPTE AMB EL MOSQUIT
TIGRE!

Tal com diu l’ordenança municipal, cadascú
és responsable de mantenir correctament
els espais privats per tal d’evitar les condicions de proliferació del mosquit tigre:
eliminar els objectes que puguin acumular
aigua o buidar-los sovint, tapar o posar teles
mosquiteres en dipòsits d’aigua pel reg,
evitar l’acumulació d’escombraries, netejar
de fulles les canaleres, revisar embornals,
piques, desaigües, etc., posar cap per avall
carretons, remolcs, etc., controlar l’aigua de
fonts ornamentals.
Des de l’ajuntament es demana als veïns de
Caldes de Malavella que repassin els consells
de prevenció de proliferació d’aquest mosquit
que tantes molèsties ocasiona. Tal com diu la
campanya, que no n’hi hagi depèn de tu!

ORGANITZACIÓ D’ESPAIS
MUNICIPALS DEGUT A LA
COVID19

Durant el mes de juliol s’han fet diverses
reunions amb les entitats municipals. A les
trobades se les va informar de la situació
actual derivada de la Covid19. Des de la
Generalitat s’ha demanat quina disposició hi
ha de locals municipals. Degut a la situació
actual i previsible dels propers mesos, doncs,
no es poden oferir espais municipals a les
entitats, tal i com és habitual. Es va acordar
amb les entitats establir canals de comunicació oberts per tal de poder donar resposta
a les seves necessitats d’espais per poder desenvolupar les activitats de tardor – hivern,
sempre complint amb la normativa vigent i
de distanciament social i prevenció.

VISITA L’ESPAI AQUAE

L’Espai Aquae estarà obert d’octubre a maig
de dimecres a dissabte de 0 a 13 h i de 17 a
19 h i els diumenges i festius de 10 a 13 h .
De juny a setembre l’espai obrirà de dimecres a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
i els dissabtes, diumenges i festius de 10 a
13 h. L’entrada té un cost de 3€, i la reduïda
de 2€ (mainada de 6 a 12 anys, amb Carnet
Jove, jubilats o grups de més de 15 persones). També s’ofereixen visites i propostes
combinades per a grups escolars de visites al
ventre i tallers didàctics.

VINE A L’ESCOLA DE MÚSICA

Gaudeix de la música de manera divertida
amb la metodologia Delacroze, viu la música
a través de jocs que afavoreixen el desenvolupament global de l’infant. El primer mes
gratuït pels alumnes de 3, 4, 5 i 6 anys.

Entitats. Agrupació Sardanista
17:15 · Ball de gegants a càrrec de la Colla Gegantera i els Grallers Escaldats
17:30 h · Aplec de la sardana amb concert de
cobla amb les Bisbal Jove i la Ciutat de Girona
Al Parc de la Sardana
Organitza: Agrupació Sardanista de Caldes amb
el patrocini de l’Ajuntament

Diumenge, 6 de setembre
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de Turisme · 3€
Entitats. Club Excursionista
La Clàssica Travessa Vallter-Núria
I aquí va començar tot, el 16 de setembre de
1995 (ara fa 25 anys) una colla de valentes i
valents, 11 adults, 1 nen i un gos, conduits per
en Pep Palos, varen fer la travessa que seria la
llavor per al naixement el mes d’octubre del
Club Excursionista de Caldes de Malavella.
Sortida amb bus, caldrà apuntar-s’hi.
Dimarts, 8 de setembre

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

No t’ho perdis!
Diada de Catalunya

Dijous, 10 de setembre

Especial cinema
21:30 h · Teatre cinema municipal
“BARCELONA, 1714”
Entrada gratuïta
Organitza: Ajuntament de Caldes de Malavella.

Divendres, 11 de setembre

Caminada a Terra Negra, aplec de germanor
8 h · Parc de la Sardana
Quedada per dur els vehicles al Molí de la Selva i
sortir caminant des d’allà. Apta per a mainada a
partir de 6 anys. Més informació a la web www.
clubexcusionistacaldesdemalavella.cat.
Organitza: Club Excursionista de Caldes de
Malavella.
10 h · Terra Negra
A la confluència dels termes municipals de
Llagostera, Vidreres, Tossa de Mar i Caldes
de Malavella (Ctra. de Tossa, Km. 5), esmorzar popular promogut aquest any per Caldes de
Malavella.
Organitza: Ajuntaments de Tossa de Mar, Llagostera, Vidreres i Caldes de Malavella.
11:30 h · Monument de la rotonda Onze de
Setembre i Av Països Catalans
Interpretació dels segadors, del cant de la Senyera i lectura del manifest.
Organitza: Ajuntament de Caldes de Malavella,
Coral “Cantaires de Caldes” i Agrupacions polítiques locals i entitats del poble.
18 h · Parc de la sardana
Acte reivindicatiu sobre les entitats sobiranistes
Organitza: Secció Local de l’ANC, Òmnium
Cultural i Caldes per la República
Col·labora: l’Ajuntament de Caldes de Malavella
Especial cinema
20 h · Teatre cinema municipal
“BARCELONA, 1714”
Entrada gratuïta
Organitza: Ajuntament de Caldes de Malavella.

Dissabte, 12 de setembre

Cultura. Xerrada
12 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Xerrada a càrrec de Marc Martínez sobre tot el
que va envoltar la construcció de l’edifici de la
Biblioteva, inauguratun 12 de setembre de fa
100 anys.
Visites. Visita teatralitzada
11 h · Sortida des de la Casa Rosa
10 € entrada general – reduïda 5 € (De 6 a12 anys)
Entrades a www.ticketara.com
Diumenge, 13 de setembre
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça Ajuntament

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de Turisme · 3€
Dimarts, 15 de setembre

Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Divendres, 18 de setembre

Cultura. Club de lectura
19:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Comentem l’obra de W.G.Sebald “Es emigrats” (Edicions 62, 2001). Trad. Anna Soler
Horta, amb Albert Mestres
Diumenge, 20 de setembre

Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de Turisme · 3€
Cultura. Cinema
17 h · Teatre Cinema Municipal
19 h · Teatre Cinema Municipal
Frozen 2. Entrada gratuïta

Caldes: fent passos cap al
porta a porta
Continuem amb el projecte municipal que ens portarà al canvi de model de
recollida de residus a la tardor

QUÈ HEM
FET AQUEST
ESTIU?
Aquest estiu s’han dut a terme un bon nombre d’accions comunicatives que
han permès rebre i contestar de primera mà totes les vostres inquietuds sobre
el nou servei.
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Dimarts, 22 de setembre

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

PUNTS
INFORMATIUS

Diada de Sant Maurici

10 h · Sortida en grup (tradicional pujada a
peu,) xino-xano, fins a l’ermita de Sant Maurici.
La pujada es farà esgraonada i amb mesures de
seguretat. Cal que tothom es porti l’esmorzar i
beguda.
11:30 h · Ofici Solemne en honor a Sant Maurici.
Al final de la Missa es cantarà els tradicionals
Goigs de Sant Maurici.
17 h · La Cobla Ciutat de Girona interpretarà
CONCERT DE SARDANES. A mitja part del
concert hi haurà una petita mostra del tradicional Ball de l’Hereu Riera.
Donada la situació i els efectes del Coronavirus, aquest any no hi haurà Arrossada popular
col·lectiva, servei de bar ni venda de ciris per al
sant.Tampoc es permetrà fer foc en cap espai el
paratge.
Patrocina: Ajuntament de Caldes de Malavella.
Amb el suport: Agrupació de Sardanistes, Amics de l’Hereu Riera i Consell Pastoral
Parroquial,
Col·labora: El Bar Nou Joker més de 50 anys.

Divendres, 25 de setembre

Entitats. Club Excursionista
Reunió de programació
Ràpid, tothom a programar que el món s’acaba,
veniu i proposeu idees, ara és el moment.
Dissabte, 26 de setembre

Cultura. Teatre
20 h · Teatre municipal
Veus que no veus, de la Companyia Pepa Plana (públic adult)
Ateses les mesures excepcionals preses per tal
de fer front al Covid-19, no es permetrà l’entrada a la sala un cop començada la funció.
Diumenge, 27 de setembre

Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de Turisme · 3€
Entitats. Club Excursionista
La Primera, Pedraforca (25 anys d’excursions)
Sortida amb alguna grimpada, no apta per
a persones amb vertigen. Condueix en Pere
Serrats. El 7 d’octubre de 1995 és la primera
sortida oficial del Club. 20 valentes i valents
varen pujar a aquest emblemàtic cim, tots els
participants en guarden un grat record. No és
fins al gener de 1996 que tenim constància de
la primera programació escrita. S’omplia un full
amb la proposta de sortida i uns dies abans se’n
penjaven còpies pel poble.
Dimarts, 29 de setembre

Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Medi Ambient. Porta a Porta
19 h · Sala de plens
Xerrada informativa sobre el Porta a Porta
adreçada als presidents de comunitats de blocs i
gestores de finques.

Butlletí d’Informació Municipal
Setembre 2020 · Número 156 · Caldes de Malavella

Es pot consultar el contingut de les xerrades a la població i al comerç i les
principals consultes efectuades pels assistents als audiovisuals que trobareu
al web de l’ajuntament o laselvarecicla.cat

XERRADES
PER
SETEMBRE

No t’ho perdis!

BiM
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DISSABTE

Primera xerrada presencial dirigida a la població el dissabte dia
5 a les 10 h al Parc de la Sardana.

DIMARTS

A les 19 h a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Xerrada més es·
pecífica dirigida als presidents de les comunitats de blocs de
pisos i gestores de finques que vulguin conèixer més de pri·
mera mà les particularitats del servei. L’Ajuntament convidarà
a les comunitats i gestores de les quals disposi de dades a les
oficines municipals, però igualment, tots els representants de
blocs i gestores de fora que operin al poble estan convidats a
la sessió i se’ls agrairà la seva presència.

RECULL
DE
PREGUNTES
En el BIM del mes d’agost trobareu les primeres FAQS resoltes, que fan refe·
rència sobretot al QUÈ, COM i QUAN del nou servei i als primers QUÈ PASSA
A SI... què us van preocupar.
Què passa si, el cubell és massa petit per a la meva generació
diària?
Les llars que constatin que els cubells se li emplenen abans d’hora,
després dels primers dies de servei, es poden posar en contacte
amb el telèfon de la campanya 637 330 969 de 9 a 14 h de dilluns
a divendres, per trobar la millor solució per cada cas.
Què passa si, necessito més d’un dispositiu per entrar al recinte
de contenidors?
Qualsevol llar que vulgui copia del dispositiu podrà adquirir la se·
gona unitat al preu de 2 € durant el repartiment dels cubells o sol·
licitar-la més endavant a l’empresa NORA 872 012 018.
Què passa si, no separo prou bé?
Tothom es fa la mateixa pregunta abans de començar el porta a
porta i tothom acaba separant molt bé. Tot i així cal tenir present
que, malgrat es tracti d’un descuit ocasional, el servei de recollida
no es podrà endur els materials mal separats o que no pertoquin
al servei d’aquell dia, ja que es perjudicaria la feina feta entre tots.
Què passa si, no s’adapta al nou servei per què no vol?
Una cosa són les petites confusions que hem comentat abans i
l’altra no voler esforçar-se prou o no utilitzar el servei municipal.
Fins i tot l’ús excessiu de l’àrea d’emergència sense causa justifica·
da és considerat un mal ús ja que el servei preferent i obligatori és
el porta a porta. Tots aquests casos seran considerats infraccions
i seran derivats al servei d’inspecció i sanció del Consell Comar·
cal.
Què passa si, algú no s’adapta al nou servei per què no pot?
En el cas de segones residències o altres llars amb incompatibilitat
d’horaris justificada hauran de presentar una instància al Consell
Comarcal un cop ja s’hagi començat el servei.

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 1 del migdia.
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.
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. 670 062 315. 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 17 a 20 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
Cap contagi derivat del
DesFase’t
L’objectiu principal del DesFase’t 2020 no era
omplir Caldes de Malavella de gent, sinó oferir
una programació rica i diversa, però sobretot
segura per tots els caldencs i caldenques.
La programació del DesFase’t es va poder desenvolupar del 25 de juliol al 3 d’agost amb èxit,
tenint en compte que les setmanes posteriors no
es va detectar cap contagi nou degut a la Festa.
Des de la regidoria de festes es vol agrair la tasca
feta als Joves Intrèpids i a les entitats, a Joventut
i a la resta de regidories, a tots els voluntaris i
voluntàries, a la Policia Local i a Protecció Civil,
a la Brigada i a tots els caldencs i caldenques per
fer possible aquesta festa, gràcies!

Prop de 1000 persones
gaudeixen dels Glopets
d’estiu
Els Glopets d’estiu van acabar el passat divendres 28 d’agost amb la projecció de cinema La
Mia i el Lleó Blanc. Des de principis de juliol
s’han pogut gaudir d’actes de tot tipus i per a
tots els públics, des de projeccions de cinema,
teatre, contes, o concerts com el de Ferran Palau i el d’Indira Ferrer i Antoni Mas. En total
haurien passat pels 9 actes programats prop de
1000 persones. Per garantir les mesures de seguretat les activitats s’han desenvolupat en espais oberts i amplis, que han permés garantir les
distàncies de seguretat. Per accedir a les activitats calia reservar entrada gratuïta prèviament.

Vols formar-te al municipi?

Activitats esportives d’estiu

En el fullet de l’oferta formativa municipal del
curs 2020-2021 hi pots trobar les formacions
i activitats que s’organitzen des de les àrees de
joventut, cultura, esports, educació i promoció econòmica. La pots consultar a la web de
l’Ajuntament o amb els fullets impresos.
En l’àmbit de la cultura, s’hi pot trobar informació sobre l’aula de teatre i l’escola de música. Pel
que fa esports, el fullet informa de tota l’oferta
de l’Escola esportiva municipal i el Servei d’activitat física municipal. També hi podem trobar
l’oferta formativa de l’àrea de joventut amb els
cursos de monitor/a i premonitor/ora de lleure, un curs de scotters i les Tardes KreActives,
així com els tallers dirigits a comerciants, empresaris i emprenedors organitzats per l’àrea de
promoció econòmica. També cursos organitzats
pel Servei d’Orientació Laboral de Caldes per tal
de proporcionar eines que facilitin la inserció laboral. Per completar la informació de l’oferta
formativa, s’hi inclou la informació de la llar
d’infants “Ninots” , el calendari d’ajuts socials
i les taxes municipals. Totes les activitats estan
subjectes a la normativa sanitària vigent.

Després d’un llarg confinament, sense escola ni
espai de trobada, l’Ajuntament ha garantit una
oferta d’estiu seguint les directrius i els protocols
de la DG de Joventut amb la direcció del PROCICAT.
Amb grups de convivència de 10 participants sense compartir espais i activitats, circuits segurs de mobilitat a cada instal·lació,
personal de suport per a les tasques de seguretat, higiene i control de temperatura abans
d’accedir, adaptació d’activitats per a garantir el
distanciament físic, i potenciant l’educació emocional i la participació dels infants, més del 80%
de la programació diària ha estat a l’aire lliure.
La participació, en el context actual, ha estat
superior a la mitjana que les entitats patronals
del sector han publicat per tot Catalunya. Entre
ambdues activitats (Matins de Jocs i Estades Esportives) hem comptabilitzat 130 inscripcions
amb una mitjana diària de 115 infants el mes de
juliol, i 24 a l’agost.
La UE Caldes també ha fet el seu casal a l’agost,
amb una mitjana de 25 nens cada setmana.

Estiu ple d’activitats per
joves!

Nova web biblioteca

Ja estem acabant l’estiu, tot i que ha sigut una
situació estranya per totes des de l’Àrea de Joventut hem continuat amb les activitats que teníem plantejades, tot i que adaptant-nos constantment a les mesures sanitàries.
Les joves del poble han participat en el Casal
Jove, fent gimcanes, jocs d’aigua, excursions a
Water World i a la platja, una acampada a Franciac i organitzant també les seves activitats.
Dins del DESFASE’T com a novetat es van realitzar diverses activitats: un Taller de Graffiti,
emmarcat dins el Projecte de Cul Inquiet de
l’Oficina Jove de la Selva a l’Skatepark on van
participar una desena de joves. El mateix dia, a
la Pineda les Pubilles i Hereus 2019 van organitzar un Trivial, on van participar les candidates d’aquest any i se’ls feien preguntes sobre el
poble i se’ls feien passar proves.
Gràcies a totes per fer-ho possible, seguim amb
moltes ganes i projectes per treballar amb i per
a les joves de Caldes de Malavella.

Consultar l’horari de la biblioteca, buscar si
aquesta té un cert llibre, accedir a les novetats,
llegir una notícia sobre Caldes publicada fa
una setmana, buscar l’adreça d’una altra biblioteca... Tot això i molt més es pot fer des de
la nova web de la biblioteca que, estructurada
de manera senzilla i intuïtiva, permet localitzar
ràpidament la informació que s’està buscant.
Des de la seva pàgina d’inici es pot accedir a les
diferents seccions i, a més, també s’hi troben
accessos ràpids, que permeten accedir immediatament al cercador del catàleg, a les novetats, a les últimes notícies,...
Des de la web també es pot accedir tant al bloc
de la biblioteca com al de d’altres biblioteques
o el de l’AMPLI (que conté notícies i informacions musicals); així com també al Regira, un
repositori documental on s’hi troben digitalitzats, entre altres, tots els números de l’Aquae.
La nova web, a més, és accessible des de qualsevol dispositiu, oferint per tant una navegabilitat adequada tant si s’hi accedeix des d’un
mòbil, des d’una tauleta o des d’un ordinador.

Campanya d’identificació i
esterilització d’animals

Mossèn Antoni, nomenat
nou rector de Caldes

A partir del 14 de setembre s’implantarà el xip
ANICOM de forma gratuïta (o el xip AIAC a
25€) i s’aplicarà un 25% de descompte en esterilitzacions i castracions de gats i gossos. És condició indispensable identificar i censar o tenir
censat l’animal a l’Ajuntament de Caldes. Cal
concertar cita prèvia al centre veterinari a partir
del 14 de setembre i en el moment de la inscripció caldrà fer el pagament complet. S’admetran
animals fins a esgotar la partida pressupostària
assignada i l’Ajuntament es reserva el dret de
desestimar aquells casos en que no es compleixi
l’ordenança municipal. Organitza Uetus Veterinaris, amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Caldes i el Consell Comarcal de la Selva.

Mossèn Antoni Coll i Casals és el nou rector
de Caldes de Malavella i de Sant Andreu Salou.
El bisbe de Girona, Francesc Pardo, va signar
el passat 17 d’agost aquests nomenaments. A
més, el Mn. Antoni Coll també va ser nomenat
com a capellà col·laborador del Servei religiós
de l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta
de Girona. En la missa de Tots Sants del proper
1 de novembre, el Bisbe de Girona presidirà
l’eucaristia a l’església de Caldes a les 11:30 h. El
17 de setembre es desenvoluparà una cerimònia a la Cúria diocesana, i serà a partir de llavors que seran oficials els seus nomenaments.

Es neteja la riera al seu pas
pel Llac del Cigne

36è Memorial Mestre Mas
Ros

Aquest estiu s’ha dut a terme la neteja de la
riera de la urbanització del Llac del Cigne.
L’actuació ha estat gràcies a l’esforç de la
Junta de Conservació i els veïns de la mateixa
urbanització. Feia gairebé trenta anys que no
es netejava la riera de Santa Maria, per tant,
era una obra necessària per la seguretat i pel
sanejament de la mateixa riera, per evitar
inundacions i possibles desperfectes en cas
de pluges sobtades. També ajuda a controlar
el naixement de mosquits tigre. Després de
la insistència per part del veïnat, finalment,
s’ha pogut realitzar l’actuació a finals de
juliol, que s’ha efectuat al tros de riera que
es troba entre el camí de Sant Sebastià i
la depuradora. A part d’aquesta acció, des
del 24 d’agost fins al dia 27, es van realitzar
obres d’asfaltat i manteniment a la mateixa
urbanització, en concret, als carrers Empordà,
Guilleries, Serrallonga, La Selva i Casanovas.
A més, la primera setmana de setembre es
farà neteja del clavegueram a gran part de la
urbanització del Llac del Cigne.

El dissabte 22 d’agost es va celebrar la trentasisena edició del Memorial Mestre Mas Ros. El
públic va poder gaudir d’un concert de sardanes
compostes pel mestre Francesc Mas Ros al bell
mig de la plaça que porta el seu nom. L’audició
va ser a càrrec de la Cobla Ciutat de Terrassa,
que va tocar peces de música com Teresa,
Malavella o Poble de Caldes. A la mitja part
l’hereu de Caldes, acompanyat de representants
de l’Ajuntament, de l’Agrupació de sardanistes
i de la família, van fer l’ofrena al costat del
monument del compositor. A més, el nebot de
Mas Ros va regalar un quadre en què estava
pintat el seu oncle a l’Agrupació Sardanista,
agraint-los el seu esforç per difondre i mantenir
la cultura sardanista.
L’acte es va dur a terme respectant les mesures
preventives de la COVID-19, com són l’ús
de la mascareta obligatori, el manteniment
de la distància de seguretat i la higiene. El
president de l’Agrupació de Sardanistes, Josep
Canaleta, assegura que la celebració va ser tot
un èxit, tant pel nombre d’assistents, com per
l’ordre que es va mantenir en tot moment.

Es restaura el mural del
pati de la Biblioteca

Tingues cura de la teva
franja perimetral

Durant aquest mes d’agost, Arturo Solari ha
estat arreglant el mural del pati de la biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia de Caldes perquè torni a lluir com anys enrere. A finals de
l’any passat, l’artista es va adreçar a l’Ajuntament per proposar-li la restauració necessària
del mural que ell mateix va pintar l’any 2008.
Tot seguit, l’Ajuntament va aprovar l’actuació,
però a causa del confinament provocat per la
pandèmia de la COVID-19 no s’ha pogut dur
a terme fins ara.
L’obra porta el nom Els secrets de la natura, ja
que tracta tot allò que s’amaga darrere els animals i la vegetació, en aquest sentit, observant
el mur de dreta a esquerra es pot comprovar
que es fa especial incís a les teories evolucionistes i a la concepció circular del temps. Solari també afirma que es tracta d’una reflexió
personal i espiritual. Finalment, l’autor explica
que a l’hora d’iniciar el projecte es va quedar
sorprès de la facilitat i l’entusiasme que hi van
posar des de l’Ajuntament i la mateixa directora
de la biblioteca, fet que agraeix profundament.

El 19 d’agost un incendi a Caldes va afectar una
superfície de 6,43 hectàrees, segons informen
els Agents Rurals. S’hi van desplaçar 43 dotacions terrestres dels bombers i nou d’aèries
per controlar-lo. Aquest incendi ha estat el més
important de l’estiu a les comarques gironines
quant a la superfície afectada.
Cal mantenir les franges perimetrals contra
incendis forestals netes per tal de millorar la
seguretat de les persones, habitatges i infraestructures, i disminuir el risc de propagació d’un
incendi. En habitatges aïllats i edificacions cal
crear una franja de protecció de com a mínim
25 m al voltant de les edificacions, amb la vegetació aclarida. També s’ha de desbrossar el sotabosc i aclarir la densitat dels arbres, deixant 6 m
entre ells. Per a més informació consulteu la web
de la Generalitat: agricultura.gencat.cat. L’Ajuntament cada estiu fa tasques de manteniment de
neteja de franges perimetrals i lleres en espais
públics, però cal la col·laboració de tots i totes
per evitar un situació no desitjada!

Els partits opinen
El Porta a Porta es
desenvoluparà al primer
trimestre del 2021

Il·lustració, pintura i
fotografia en la mostra “3
artistes de Caldes”

El Consell Comarcal implantarà el nou sistema
de gestió de residus porta a porta a Caldes de
Malavella durant el primer trimestre de 2021.
Si bé aquest nou sistema s’havia de posar en
funcionament aquesta tardor, des de l’ens selvatà s’ha pres la decisió d’endarrerir la posada
en funcionament del porta a porta atesa la situació que estem vivint aquest any. De totes maneres es segueixen duent a terme les sessions
informatives. Aquest estiu s’han fet xerrades al
nucli, al Tourist Club, a Malavella Parl, a Can
Carbonell, al Llac del Cigne, a Aigües Bones, a
Can Solà Gros i a Franciac.
Properament es faran altres xerrades, el 5 i el 29, seguint l’agenda específicada en aquest mateix BIM.

El passat 21 d’agost a les 20 h es va donar el
tret de sortida a la nova mostra “3 artistes de
Caldes” que es va allargar fins el 30 d’agost. En
la presentació hi van ser presents els 3 artistes:
Cristina Picazo (il·lustradora), Joan Tauleria
(pintor) i Jordi Massa (fotògraf). També hi van
ser presents l’alcalde, Salvador Balliu; el regidor
de cultura, Dani Sancho; i el comissari i artista
Josep Maria Solà. L’alcalde va voler remarcar la
riquesa artística del poble en el seu parlament:
“fa més de 10 anys que es fa cada any aquesta
mostra, i creiem que seria impossible trobar 3
artistes nous vinculats amb Caldes cada vegada, però sempre ens en sortim, hi ha molt
talent artístic al nostre municipi”. En acabar els
parlaments es va fer un piscolabis amb tastets
individuals pels assistents.

Donació de sang
Sabies que durant l’estiu les donacions de sang
baixen a Catalunya un 30% degut al canvi d’hàbits de la població? A més en els darrers mesos
s’han disparat les intervencions quirúrgiques i
de les patologies relacionades amb la sang con
són els trasplantament de moll d’òs. Calen més
donants per afrontar les intervencions i els trasplantaments ajornats! No deixis de donar sang
i teixits durant els mesos d’estiu. A Caldes de
Malavella es va fer la donació de sang d’agost
el passat dijous dia 27. La donació es va fer al
Pavelló Polivalent per poder disposar de més
espai i respectar les mesures en matèria de prevenció de la Covid19. Abans calia reservar cita
a www.donarsang.gencat.cat En total es van recollir 66 bosses de sang, 13 oferiments i 9 donants novells. La previsió era fer 80 bosses de
sang. Aquest estiu el Banc de Sang ha engegat la
campanya #etsIMPRESCINDIBLE per fer més
visible la importància del donant de sang i especialment en situacions de crisi com la que vivim.
Recorda que la sang té una durada limitada, i
per això cada dia calen entre 800 i 1.000 donacions de sang a Catalunya. Anima’t!

Aquesta tardor també hi ha
visites teatralitzades

Ha estat un estiu atípic. Tot i així des de l’Ajuntament hem treballat de valent perquè
infants i joves puguin gaudir de l’estiu després de mesos confinats i sense escola ni
punts de trobada. S’han seguit totes les normatives vigents en matèria de seguretat i a
hores d’ara podem dir que la pràctica de lleure aquest estiu no ha comportat cap rebrot
al nostre municipi.
En el seu moment ens vam arriscar també, oferint una programació alternativa a la Festa Major, el
DesFase’t. Amb molta precaució i mesures de seguretat, el nostre municipi va donar suport a la cultura i també al comerç local. No hi ha hagut cap rebrot a causa de la festa.
Amb tot, ens cal seguir prudents. Tenim per davant uns mesos incerts i complicats amb la represa de
l’activitat. Ens cal, més que mai, extremar les mesures de protecció davant la Covid-19. A més de la ja
coneguda fòrmula mans + mascareta + distància, evitem la vida social i relacionem-nos estrictament
amb el nostre grup de convivència, no ens podem permetre una segona onada!
Des de l’equip de govern som conscients del rastre que ha deixat, i que deixarà, la crisi econòmica
derivada de la pandèmia. Aquest mes de setembre acaba el termini per sol·licitar l’ajuda d’autònoms i
empreses. Seguirem analitzant les conseqüències econòmiques de la Covid, per adaptar el pressupost
i seguir ajudant als caldencs i als caldenques. Seguim al vostre costat!

Vivim moments difícils, i en vindran més... Una crisi sanitària, però també econòmica i social. Aquests darrers mesos hem vist com creixia el nombre de treballadors afectats per ERTO i la destrucció de llocs de treball a causa d’aquesta

pandèmia.
I de nou som els ajuntaments, l’administració més propera a la ciutadania, els que haurem de fer front
a aquesta crisi, estant al costat de les nostres veïnes i veïns. Per aquest motiu fem una crida perquè el
nostre ajuntament es rebel·li contra les disposicions de l’Estat Espanyol i tornem a reclamar el lliure
ús dels nostres estalvis. No som una banca de l’Estat, som la millor eina per atendre les necessitats de
la ciutadania, especialment en un context d’emergència social i econòmica com el que estem vivint.
Hem demanat repetidament la llibertat i autonomia dels ajuntaments per poder utilitzar els nostres
romanents d’acord amb les necessitats de les persones i derogar la llei que ens obliga a fer un esforç,
amb un objectiu final: que l’estat es pugui seguir endeutant a costa nostra, i ara ho tornen a intentar
amb una nova ensarronada.
Vindran temps difícils, els dies més durs de la crisi econòmica encara han de venir, i hem de posar tots
els recursos per ajudar als que més ho necessiten. No podem deixar ningú enrere.

Les visites teatralitzades s’allarguen a la tardor.
L’àrea de turisme de l’Ajuntament de Caldes ha
decidit allargar en 5 sessions més el passeig teatralitzat pel Puig de Sant Grau.
A causa de les mesures de contenció de la
Covid-19 l’aforament es va veure molt limitat en les sessions de l’estiu, així que per a poder
arribar al mateix públic que en temporades anteriors, s’han allargat les visites fins a principis
de desembre.
Podrem reviure com usaven els romans les
Termes Romanes, com vivien els caldencs a redós de la vila emmurallada, com es va iniciar la
indústria de l’embotellament, llegendes de Caldes, i tot, com sempre, amb l’humor incomparable dels personatges de la Remei i en Fonsu.
Le sessions se celebraran els dies 12 de setembre, 4 i 12 d’octubre, 21 de novembre i 5 de desembre. Se sortirà a les 11h des de la Casa Rosa
excepte el dia 4 d’octubre que serà a les 17h.
Entrades a ticketara.com

Ja hem passat l’agost i amb ell les dates de la Festa Major que tot i anul·lada hem celebrat
com hem pogut. Des d’aquí la nostra enhorabona a les regidories i entitats implicades
i especialment als Joves Intrèpids per l’èxit del Desfase’t que ha estat una gran iniciativa
cultural a la vegada que sanitàriament segura.
A finals de juliol el ple aprovà per unanimitat la moció que presentàrem per exigir a
les administracions competents la millora dels enllaços de les diferents carreteres amb els nuclis de
Caldes (Llac del Cigne, carrer Ponent, Aigües Bones...). En aquest mateix ple volíem presentar una
moció per a la catalogació de Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) però la vam retirar ja que el govern es va comprometre a presentar-la més endavant conjuntament. Per acabar, també vam presentar
una moció per a trobar una solució de caire municipal al problema de gestió dels menjadors escolars
però no va tenir èxit, van tornar a prevaler els interessos partidistes.
Fa temps que se’n parla i ja ho tenim aquí, el ‘govern més progressista de la història d’Espanya’ sostreu
als ajuntaments el seu superàvit. Volem mostrar aquí, tot i que serveixi de ben poc, la nostra total
oposició a aquest espoli.
S’acosta la diada de la nostra Festa Petita, no sabem com la podrem celebrar però, en tot cas, bon Sant
Maurici a tothom!!!!

Sol·licitud per a subvenció
a autònoms i empreses

Inici activitats esportives
municipals

Encara es pot sol·licitar la subvenció per a
autònoms i empreses locals per a fer front a
l’impacte econòmic causat per la COVID-19,
segons les bases reguladores que varen ser
aprovades per Ple el passat 25 de maig.
Les sol·licituds s’han de presentar únicament
de forma telemàtica a través de la seu electrònica municipal en els tràmits previstos a l’efecte: https://caldesdemalavella.eadministracio.cat
Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions: Les persones físiques (donades d’alta al
RETA o a les Mútues alternatives de la Seguretat Social el dia de la declaració de l’estat d’alarma, 14 de març de 2020), o jurídiques, tenir la
seu social, delegació o centre de treball al municipi de Caldes de Malavella, haver suspès la
seva activitat, total o parcialment, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma o
bé, haver tingut pèrdues econòmiques a causa
de l’esmentada crisi durant els mesos de març i
abril de 2020 en comparació al mateix període
en l’any 2019, tenir un màxim de 100 treballadors/es en el moment de la declaració de l’estat
d’alarma.
L’Ajuntament de Caldes atorgarà a cada beneficiari 300€ en cas d’autònoms i 500€ en cas
d’empreses.
Trobareu les bases integres de la subvenció
a www.caldesdemalavella.cat . El termini acaba
el 30 de setembre

Ja us podeu apuntar a l’ampli ventall d’activitats
que l’Ajuntament oferta a través del SAFM
(Servei d’Activitat Física Municipal). D’entre la
oferta hi ha activitats com pilates, estiraments,
GAC, TBC, Body Fitball entre d’altres. Per tan
sols 20€ al mes pots gaudir de l’esport! Per a més
informació i inscripcions adreceu-vos a la web
municipal. Pels més petits, de P3 a 6è, també
hi ha l’Escola Esportiva Municipal (EEM).
Mitjançant el joc la mainada assoleix un bon
domini corporal per realitzar qualsevol activitat
motriu. Aquest any s’estrena la modalitat
d’atletisme! A més es fa especial atenció en els
valors amb el projecte #Eduquemenvalors. No
et quedis sense fer esport!

Caldes un poble d’ocupes amb passivitat...
La seguretat dels Caldencs és el més important per a l’equip de govern. Això és
una frase feta i no pas un fet. La realitat és llunyana a aquesta afirmació. Dia rere
dia s’estan ocupant vivendes, tant a les urbanitzacions com al centre del poble sense
que es prenguin mesures adients per tal d’evitar-ho. La gran majoria del ocupes són
persones que no respecten les mínimes lleis de convivència i que creen un malestar generalitzat entre la resta del veïnatge: sorolls inadequats a tothora, velocitat excessiva amb els
vehicles, amenaces a qui els crida l’atenció.Amb aquesta situació els caldencs afectats se senten indefensos, no tenen mitjans per a poder-ho evitar i temen per la seva integritat. Davant d’això que fa
l’equip de govern? No gaire més que res. L’equip policial és insuficient per a poder-hi plantar cara i es
demana als veïns que no els facin la vida fàcil i així obligar-los a marxar. Moltes d’aquestes vivendes
pertanyen a bancs... perquè no es fan totes les gestions necessàries per tal que els bancs els puguin
fer fora? Tenim previst presentar una moció al setembre, tot i saber que l’equip de govern té majoria i que serà rebutjada. Una manera més de demostrar que la seguretat dels Caldencs no és el més
important per a l’equip de govern.... Potser anem errats i s’aprova... i l’equip de govern comença a
actuar contra els incívics.

Estat de l’aigua
Analítiques d’agost

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

Arriba setembre, el virus encara hi és entre nosaltres, i les darreres xifres ens situen
en el que anomenen una segona onada, pel que iniciem el curs escolar amb molta
preocupació per part de tota la comunitat educativa. Estarem atents a tot el que puguem fer per garantir la seguretat de tots els alumnes/as, professorat, monitoratge, ...
Fa uns mesos es va fer una modificació del Pressupost Municipal, augmentant la
partida destinada a Serveis Socials. Som conscients, i així ho vam dir, que la situació més difícil vindria
en el segon semestre de l’any, on les informacions sobre atur, ertos, tancament d’empreses són molt
preocupants. I treballem des de Serveis Socials per estar a l’alçada de les circumstàncies. També des de
Promoció Econòmica, recolzant el comerç local, a les petites i mitjanes empreses que tenim al municipi amb les campanyes que s’estan duent a terme com el TastaCaldes i els ajuts. Sense deixar els serveis
que fins ara es venien donant: suport a empreses, creació d’empreses, servei local d’ocupació.
Intentem no paralitzar l’activitat de l’ajuntament, tot i donant prioritat a la salut pública. Som conscients que hem de seguir gaudint de la cultura, les festes, ... i que les obres i projectes s’han de dur a
terme. En tot cas, sempre amb les mesures de sanitat necessàries per garantir la seguretat. Sobretot,
ara més que mai: cuideu-vos, cuidem-nos.

El grup de Ciutadans no ha enviat el text de partit per poder-lo posar al BIM, disculpin les molèsties

