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Diada de
Catalunya
Tot i l’anulació per motius de seguretat de l’Aplec
a Terra Negra, a les 11:30 h, però es va fer la lectura del manifest i es van cantar cançons al monument de la rotonda de l’Av. Països Catalans, on
també es van fer ofrenes florals. A la tarda es va
fer l’acte reivindicatiu de les entitats sobiranistes
al Parc de la Sardana, amb aforament limitat i
inscripció prèvia. En la trobada es van sentir els
manifestos de l’ANC Caldes, d’Òmnium, de Caldes per la República, dels representants polítics
i l’historiador Joan Llinàs va parlar dels fets del
1714. Mateu Ciurana va llegir un poema de jacint
Verdaguer i l’acte va finalitzar amb música de la
mà del grup Reflexes.
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Tornada a l’escola
i millores als
centres educatius
El passat 14 de setembre va començar un curs
escolar marcat per les restriccions sanitàries. Els
alumnes, després de 6 mesos, van poder tornar a
les aules. Ho van fer per entrades separades, ordenadament i amb mascareta. Un cop dins es prenia
la temperatura a cada nen/a. Un any més durant
els mesos d’estiu s’han fet millores als centres escolars: a la Llar d’infants s’han pintat les parets,
sostres interiors, portes de pas i armaris. A la Sant
Esteve es van pintar les parets interiors i portes
de pas de l’edifici d’ampliació i l’històric. També
s’han instal·lat tanques per restringir el trànsit i
garantir la seguretat en les entrades i sortides de
l’escola. Bon curs!
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Celebrem Sant
Maurici
El passat dimarts 22 de setembre es va celebrar el
176è aplec de Sant Maurici tot i que amb les restriccions sanitàries la programació va ser inferior
a l’habitual. Tot respectant les mesures, els grups
reduïts, la distància social i les mascaretes, al matí
es va pujar a peu des del nucli i fins a l’ermita.
Un cop a dalt es va celebrar la missa en honor al
Sant. A la tarda, i deixant de banda l’arrossada i
altres activitats tradicionals, es van sentir sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona. També es va
veure una breu demostració del Ball de l’Hereu
Riera. Feliç Sant Maurici!
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El Conseller
Puigneró visita la
comarca
El passat 21 de setembre Salvador Balliu va rebre
al conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, en la visita que va fer
a Brunyola. El conseller va visitar la comarca per
presentar el projecte d’estesa de la fibra òptica que
ha d’unir Vidreres amb la Vall d’en Bas en dues
etapes. Aquests dos trams que suposen prop de
30km de fibra òptica i una despesa de 2.450.000€
estan pendents de licitació. La Generalitat de Catalunya invertirà 50MEUR en els propers 2 anys,
4 dels quals es destinen a la comarca de la Selva.
Aquest desplegament és important per fer arribar la fibra òptica a llocs on les grans companyies
de telefonia no hi mostren interés, fent accessible
així la tecnologia arreu.
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Torna la revista
Aquae!

Reviu el Carnaval
i el Nadal!
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verses que han passat a Caldes des de l’inici del
confinament i fins els esquitxos de la Fira de l’Aigua d’enguany. Recull també una gran varietat de
punts de vista al voltant de la Covid19. Com sempre ha estat preparada amb molt d’afecte pel consell de redacció i per totes les entitats per tal de recollir tota l’actualitat, vivències i experiències que
passen al terme municipal Caldes. Recorda que
pots formar part del Consell de redacció si t’agrada escriure i vols provar una experiència diferent!
Si no reps la revista a casa també pots demanar la
teva subscripció gratuïta a aquae@caldesdemalavella.cat
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Donació d’un
quadre de Lídia
Masllorens al
CAP de Caldes
El passat 19 de setembre es va fer l’acte d’entrega de la donació d’un quadre de la pintora local
Lídia Masllorens al CAP de Caldes de Malavella,
Gerard Masllorens. En l’acte hi van ser presents,
a més de l’alcalde Salvador Balliu i les regidores
Àngela Frigolé i Gemma Alsina, la Dra. Sara Rodríguez, la directora d’atenció primària de l’IAS
Girona; el Dr. Josep Figa, director de l’EAP de
Cassà de la Selva; el Dr. Miquel Carreras, gerent
del CatSalut Girona i la mare de l’artista, Pilar
Vilar. Després dels parlaments es va fer una fotografia al costat de l’obra. L’artista ha volgut fer
aquesta donació en agraïment al cos sanitari que
ha vetllat pels caldencs i caldenques durant la Covid19.
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El projecte Tasta
Caldes s’allarga
a les visites
teatralitzades de
la tardor
Enguany, totes les sessions de les visites teatralitzades finalitzaran amb una degustació de productes locals. Aquesta acció promocional pretén
donar a conèixer el patrimoni cultural gastronòmic que ofereixen els comerços del municipi i
així crear sinergies entre el sector comercial i el
turisme. Atenent la situació sanitària i les mesures de seguretat i higiene per evitar la propagació
de la COVID19, els tastets s’han preparat amb
caixes i bosses individuals que els usuaris de les
visites teatralitzades es podran endur a casa o bé
podran consumir als jardins del Balneari Prats,
que és l’espai on finalitzarà el recorregut de les visites teatralitzades d’enguany.
La temporada de tardor de les visites teatralitzades
s’allargarà fins el 5 de desembre i els productes que
es podran degustar seran embotits artesans de les
diferents carnisseries del municipi i una cervesa
ecològica i vegana d’una empresa del municipi.
Durant la temporada d’estiu, s’han ofert productes dolços de totes les fleques del municipi.
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La Diputació
de Girona
subvenciona
un projecte de
dinamització
comercial
L’Ajuntament de Caldes de Malavella ha rebut una
subvenció de 3.000,00€ per a poder executar un
seguit d’actuacions de reactivació del teixit comercial i econòmic derivades de l’impacte de la
COVID-19.
La principal actuació és la campanya comercial
“Jo compro a Caldes” que consisteix en repartir vals de compra als establiments del municipi
que s’adhereixin a la campanya amb l’objectiu de
que cada establiment pugui sortejar-los entre la
seva clientela, premiant així la fidelitat dels seus
clients. En els propers dies es començarà a treballar amb els comerços que hi estan interessats per
tal de definir les dates de la campanya.
A banda d’aquesta acció dels vals de compra que
iniciarà properament, gràcies a la subvenció també s’ha pogut dur a terme la filmació d’un espot
promocional de suport al comerç local i la reproducció d’unes bosses que en breu sortiran a
la llum.
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Concert a la
fresca per tancar
l’estiu
El passat 28 d’agost es va celebrar al Parc de la
Sardana el concert jove a la fresca per acomiadar
l’estiu de la millor manera. L’acte, a càrrec de l’espai jove Ca la Romana, va començar amb el Micro Obert, on joves caldencs van mostrar les seves habilitats damunt de l’escenari. Tot seguit la
Jordina i en Martí van tocar algunes cançons amb
guitarra i veu i, a continuació, vam poder sentir el
grup local Reflexes que ens van tocar temes acústics i versions amb piano, percussió i veu. Entremig de la celebració es va fer un sopar de carmanyola per passar una bona estona entre joves. La
pluja, però no va permetre que es fes el concert
del Pony Pisador que clausurava la jornada.
Al llarg del concert a la fresca es van respectar
totes les mesures de seguretat establertes per la
Generalitat de Catalunya en tot moment: distància de seguretat, ús de la mascareta, higiene i aforament limitat.
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71è aplec de la
Sardana
La tarda del 5 de setembre es va celebrar el
71è aplec de la sardana al Parc de la Sardana
de Caldes. L’acte organitzat per l’Agrupació
Sardanista del poble va començar amb el ball dels
gegants a càrrec de la Colla Gegantera i Grallers
Escaldats i, a continuació, es va poder gaudir d’un
concert de cobla per part de les cobles la Bisbal
Jove i la Ciutat de Girona. Entre l’acte es va
homenatjar a Montserrat Pujolar, compositora de
cobles com La dansa dels gegants o Amb l’esperit
vibrant, que enguany també ha rebut la creu de Sant
Jordi de la Generalitat de Catalunya. En acabar,
també es va obsequiar Sigfrid Galvany, protagonista
de l’aplec 2018.L’activitat va acabar essent tot un
èxit, tot i la restricció de no poder ballar durant
el concert, el públic va poder passar una bona
estona gaudint de la nostra cultura. Com en la resta
d’actes, durant la celebració es van seguir totes les
normes per a la prevenció de la COVID-19.
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En marxa la
campanya d’excavació
del Camp dels Ninots!
Malgrat la pandèmia provocada per la COVID que
estem vivint, la 18a campanya d’excavació del jaciment Pliocè del Camp dels Ninots ha arrencat a
mitjans de setembre i es perllongarà fins al 2 d’octubre. Per garantir les mesures sanitàries, s’ha reduït
el nombre de participants i s’ha ampliat la superfície d’excavació.L’equip està format per experts de
diferents centres de recerca i universitats, i estudiants del Màster Erasmus Mundus d’Arqueologia del
Quaternari i Evolució Humana. L’objectiu d’aquest
any és excavar la Cala 9/10 de Can Argilera que tan
bons resultats ha donat en els darrers anys.
A més, enguany és la primera campanya que es desenvolupa el treball de camp en aquest jaciment
amb el centre d’Interpretació, l’Espai Aquae, ja
funcionant. Cal tenir en compte que una part l’Espai Aquae està dedicat a la recerca, ja que la planta
superior de l’edifici està destinada a l’alberg i treball
de l’equip del jaciment del Camp dels Ninots.
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Arriben els
esquitxos de la
Fira de l’aigua!
El 4 d’octubre no es celebrarà la 16a Fira de l’Aigua
i del Benestar, es celebraran esquitxos de la Fira
de l’Aigua. L’àrea de turisme de l’Ajuntament ha
preparat una programació adaptada per recuperar l’essència del nostre passat romà i modernista
i així vincular-la amb el termalisme que es viu en
l’actualitat. Així doncs, el programa s’ha dividit
en activitats virtuals i en presencials, sempre sotmeses a l’evolució de la pandèmia i a les normatives vigents. Entre els diferents actes que es duran
a terme hi trobem tallers infantils en línia, visites
guiades virtuals, teatre, música, visita teatralitzada i gegants.
Pel regidor de turisme Sergi Mir “des de l’Ajuntament desitgem fermament que, encara que només es puguin celebrar petits esquitxos de la fira
i encara que hagi de ser des de casa, volem que
els caldencs i turistes puguin gaudir d’una programació alternativa igualment interessant, enriquidora i atractiva”.
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Arrenca la
temporada
teatral
Les entrades de la temporada teatral de Caldes ja
estan a la venda. Un total de 7 actuacions diverses
i per a públics variats conformen la programació
d’enguany. La temporada ha arrencat aquest 26 de
setembre i s’allargarà fins a finals de novembre.
Aquest 2020 es podrà gaudir de companyies variades i de teatre amateur a preus simbòlics, que
oscil·len entre els 3 i els 10 €. Per al regidor de
cultura Daniel Sancho, “volem que els teatres dels
pobles també s’omplin de cultura i que l’extensió
d’un municipi o el preu de les entrades no siguin
impediments per consumir cultura de qualitat.”
També ha afegit que “Amb aquesta programació
fa anys que l’Ajuntament aposta per la cultura tot
oferint el teatre municipal a grups de teatre amateurs que volen mostrar el que saben fer”.
A causa de les mesures de la Covid les entrades
es distribueixen preferiblement de manera anticipada per evitar aglomeracions a l’entrada i per
evitar el flux de gent no es permetrà l’entrada al
teatre un cop començada la funció. També s’haurà de dur mascareta sempre.
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L’edifici de la
Biblioteca fa 100
anys!
El passat dissabte 12 de setembre feia 100 anys de
la inauguració de l’edifici que acull actualment la
Biblioteca Municipal. Per recordar l’efemèride, es
va fer un acte al mateix espai i a la mateixa hora,
a les 12h, que el 12 de setembre de 1920 es va
inaugurar l’edifici que llavors acollia una escola
moderna per a nois gràcies a l’aportació de Pla i
Daniel. En l’acte el regidor de cultura Dani Sancho va introduir a l’investigador local Marc Martínez que va parlar de com es va desenvolupar
l’acte d’inauguració 100 anys enrere, va fer una
breu ressenya a la biografia de Pla i Daniel i es
va parlar de l’escola que acollia l’edifici. En l’acte
també hi van ser presents familiars d’industrials
de l’obra i fins i tot hi va participar Carme Serra, que havia estudiat a l’escola de noies situada
a l’edifici annex. En acabar l’acte la bibliotecària
Mercè Barnadas va llegir unes paraules.
Al pati de l’edifici, que és on es va fer la commemoració, es van poder veure materials educatius
que es conserven de l’època, així com reculls de
premsa que parlen de com d’important va ser la
inauguració al 1920.
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S’eliminen nius
de vespa velutina
A principis de setembre es van retirar diversos
nius de vespa asiàtica i velutina i es va procedir
a la seva destrucció. Un dels nius es trobava en
una torre elèctrica i per poder-lo treure es va haver de tallar la llum temporalment. La vespa asiàtica és una vespa invasora originària d’Àsia que
darrerament s’està fent molt coneguda per la preocupació que genera entre la població. Pel que
fa a la salut humana, tot i no tractar-se d’una espècie especialment agressiva per l’home, pot reaccionar de forma virulenta en cas d’amenaces
al niu amb atacs col·lectius. Tot i que les picades
són doloroses, no són més perilloses que les de la
vespa autòctona, excepte en persones al·lèrgiques
o si es produeixen picades múltiples.
És molt important retirar els nius de vespa velutina ja que és a la tardor quan les vespes reina produeixen noves reines fundadores de nius que fan
que la població d’aquest insecte invesor es multipliqui. Des de l’Ajuntament de Caldes s’està molt
pendent de la proliferació de l’insecte i s’han fet
diverses actuacions al llarg de l’estiu per reduir-ne
els nius.
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S’endureixen les
mesures per fer
front a la Covid19
El 26 de setembre es van aplicar noves mesures
per contenir els brots aplicables a tot Catalunya.
Es prohibeixen les trobades i reunions de més de
6 persones, tant en l’àmbit privat com públic. Si
es fan en espais públics no es permet el consum
ni d’aliments ni de begudes. En restaurants, bars i
terrasses es limita a 6 persones per taula, mantenint la distància mínima entre taules. No es troben incloses en aquestes restriccions les activitats
laborals, de culte i actes religiosos, les activitats
docents, de lleure infantil i juvenil i d’intervenció educativa, els mitjans de transport públic, les
activitats culturals, d’arts escèniques i musicals,
cinema o exposicions, les activitats esportives,
com ara piscines descobertes, gimnasos i instal·lacions esportives, l’obertura de biblioteques,
arxius, museus i monuments. Les persones que
tinguin símptomes compatibles amb la Covid no
poden participar en trobades ni reunions i s’han
de mantenir i extremar les mesures de protecció:
mans, mascareta, distància social i grups estables
de convivència.
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Conveni de
col·laboració
entre les policies
de Caldes, Cassà
i Llagostera
El dilluns 28 de setembre al vespre, després de la
trobada a la Plaça U d’Octubre de 2017 que volia
mostrar el rebuig a la inhabilitació del MH President de la Generalitat Quim Torra, s’ha celebrat
el ple telemàtic de caràcter ordinari.
Un dels punts que s’ha aprovat per unanimitat ha
estat l’aprovació del conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Caldes de Malavella, Cassà de la Selva i Llagostera per a la prestació dels
serveis de Policia Local.
L’objectiu de la col·laboració és optimitzar la prestació del servei policial amb la finalitat d’incrementar els nivells d’operativitat, eficàcia i eficiència dels seus serveis, refermant-se en el principi
que l’administració ha de cercar sempre l’eficàcia
dels recursos públics i la cooperació administrativa per prestar un millor servei als ciutadans. El
Cos de Policia de Caldes de Malavella està format
per un sergent, 2 caporals i 9 agents; el de Cassà
de la Selva està format per 1 sotsinspector, 1 sergent, 3 caporals i 14 agents; i el cos de Llagostera
consta d’1 sergent, 2 caporals i 14 agents.
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Missa per
celebrar la
Festa Major de
Franciac
És tradició que a mitjans de setembre es celebri
la Festa Major de Franciac. Aquest any però, i degut a la Covid, no s’ha pogut celebrar la festivitat.
Amb tot s’ha volgut mantenir l’acte de la missa,
que va celebrar-se el passat diumenge, 20 de setembre. Esperem poder-la celebrar com de costum l’any vinent!

CALENDARI DEL CONTRIBUENT

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

C A L E N D A R I D ’A J U T S S O C I A L S

Reforç socioeducatiu de secundària: durant tot l’any
Centre de dia: durant tot l’any

A L FA B E T I T Z AC I Ó E N C ATA L À

Els dilluns i els dimecres de 10 a 12 h al 1r pis de la Casa
Rosa s’imparteix des del 14 d’octubre i fins el 9 de de·
sembre (32 hores). El curs és gratuït, però cal inscripció
prèvia a Serveis Socials.

PROGR AMACIÓ CA L A ROMANA

Consulta la programació de l’Espai Jove Ca la Romana
a les xarxes socials oficials de l’espai jove!
Jovent de Caldes, no us perdeu la varietat d’activitats
programades, pensades per a tots i totes!

TA L L E R S G R AT U Ï T S A D R E Ç AT S
A COMERCIANTS, EMPRESARIS I
EMPRENEDORS

Cal confirmar assistència a promocioeconomica@cal·
desdemalavella.cat
Facebook Ads. Com fer anuncis a Facebook i
Instagram (6h)
Dilluns 9, dimecres 11 i divendres 13 de novembre
2020 de 14.30 a 16.30 h
WhatsApp Business (4h)
Dilluns 16 i dimecres 18 de novembre 2020 de 14.30 a
16.30
Google My Business: Anuncia el teu negoci local a Google (4h)
Dilluns 23 i dijous 26 de novembre 2020 de 14.30
a 16.30 h

PL ACES LLIURES PER ALS CURSOS
DEL SOLC

Inscripcions a l’oficina de turisme o bé a través de la seu
electrònica municipal.
Aplicacions mòbils per a la cerca de feina. Quines
són i com utilitzar-les.
Dimecres 14 d’octubre de 10 a 12h.
Gratuït
Curs de manipulador d’aliments (4h)
Grup 1: Dijous 12 i divendres 13 de novembre 2020 de
19 a 21h.
Grup 2: Dijous 19 i divendres 20 de novembre 2020 de
19 a 21h.
Preu: 9 €/ gratuït amb el DARDO
Com fer tràmits des de casa amb l’IdCat Mobil
Dimarts 24 de novembre 2020 de 18 a 19.30h.
Gratuït
Informàtica des de zero (40h)
Del 19 gener al 25 de març del 2021
Dimarts i dijous de 15.30 a 17.30h
Preu: 35 € / gratuït amb el DARDO
Curs de carretons elevadors (9h)
Part teòrica: Divendres 5 de febrer 2021 de 16 a 20h.
Part pràctica: A escollir entre el dissabte 6 de febrer o el
dissabte 13 de febrer 2021 de 9 a 14h.
Preu: 20 € /gratuït amb el DARDO

S E RV E I D ’ O R I E N TAC I Ó L A B O R A L
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 re·
alitzen a l’Espai Jove “Ca la Romana” tots els dimecres
de 9:30 a 13:30 h .

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 Turis·
me) o bé a promocioeconomica@caldesdemalavella.
cat

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
P O R TA A P O R TA

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’hau·
ran d’esperar fins a la propera recollida.

A P U N TA’ T A L A U E C A L D E S !

Des de la Unió Esportiva Caldes es prepara amb la mà·
xima 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)

N E C E S S I T E S F E R U N A C O N S U LTA
AL CAP?

Si necessites anar al CAP, si no saps com contactar-hi,
si vols fer una eConsulta... tingues present que s’ha eli·
minat 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 afe·
gir 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 mo·
bilitat o amb demència poden anar acompanyats); res·
pecteu la distància de seguretat; porteu mascareta qui·
rúrgica i renteu-vos bé les mans.
O R G A N I T Z A C I Ó D ’ E S PA I S
M U N I C I PA L S D E G U T A L A
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 lo·
cals municipals. Degut a la situació actual i previsible dels
propers mesos, doncs, no es poden oferir espais muni·
cipals 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.

CURS D’IKEBANA

L’Associació IKALD de Caldes de Malavella ofereix di·
ferents cursos:
Curs d’Ikebana: cada primer divendres de cada mes
(d’octubre a juny) de 16 a 18 i de 18 a 20 h. El curs va co·
mençar el 2 de setembre al Local de l’associació IKALD.
Curs de ceràmica: cada divendres d’octubre a desem·
bre de 16 a 18 h. El curs va començar el 9 de setembre
al Local de l’associació IKALD.
Per a més informació: 972 47 03 19 (Dolors Taberner)

V I S I TA L’ E S PA I A Q U A E

L’Espai Aquae estarà obert d’octubre a maig de dime·
cres a dissabte de 10 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 perso·
nes). També s’ofereixen visites i propostes combinades
per a grups escolars de visites al ventre i tallers didàctics.

V I N E A L’ E S C O L A D E M Ú S I C A

Gaudeix de la música de manera divertida amb la me·
todologia 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.

O B R E S A L’ E S P L A I G E N T G R A N L A
CAIXA

L’Esplai Gent Gran la Caixa rebrà diverses millores que co·
mençaran el 21 de setembre i s’allargaran fins el 28 d’octubre.

E L S

PA RT I TS

O P I N E N

L’equip de govern està fent una aposta clara per intensificar la seguretat al municipi.
Ja es poden veure les obres de l’ampliació de la comissaria de la Policia Local en marxa i en breus
també es podran veure les càmares que llegeixen
matrícules i que evitaran que delinqüents entrin
com si res al nostre municipi.
La voluntat de fer més segur el nostre poble, però,
va més enllà. És per això que es tira endavant una
col·laboració entre les policies locals de Caldes
de Malavella, Llagostera i Cassà de la Selva, per tal
d’unificar esforços i optimitzar la prestació del servei policial per incrementar l’efectivitat i l’operativitat dels cossos de seguretat locals.
Lligat també a la seguretat ciutadana un tema que
ens preocupa molt a tots són les ocupacions. Hi estem a sobre, tant de les que es fan amb fins delinqüencials com de les que es fan per necessitat. Per
aquestes darreres l’Ajuntament està treballant en la
posada a punt de diferents pisos al nucli del poble
que serviran d’habitatge social.
Per acabar demanem molta prudència i seny amb
les mesures sanitàries, és de vital importància per
a tots i totes de ser responsables per evitar que es
repeteixin situacions com les de la passada onada
de contagis.
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Fa mesos que anem veient com el nostre poble, els
carrers i les places, però també indrets emblemàtics com Sant Maurici, cada cop estan més bruts i
deixats... Aquestes darreres setmanes molts veïns i
veïnes ens han fet arribar imatges amb preocupació i tristesa, i nosaltres n’hem fet ressò a través de
les xarxes socials. També hem observat com s’han
endarrerrit les tasques de desbrossament i neteja de
Sant Maurici, tan del propi espai i del seu entorn,
com de la propietat privada que forma part del conjunt (teules que cauen, finestres i portes trencades,
etc.), que recordem que actualment és propietat del
Sr. Balliu.
Si aquests darrers mesos heu pujat a Sant Maurici,
segur que molts heu tingut la sensació d’abandonament... Tot i que, malauradament, aquesta mateixa sensació la tenim en molts espais del poble.
Per tot això vam demanar a l’equip de govern que es
prenguessin les mesures necessàries perquè l’Ajuntament faci el manteniment del paratge de Sant
Maurici, incloent-hi les tasques de prevenció i millores de la senyalització i de l’entorn per tal que es
pugui visitar i gaudir del paratge, dels espais i del
patrimoni amb total seguretat. Sabem que han estat mesos complicats a causa de la crisi que vivim,
i que patim també l’incivisme de moltes persones,
però en cap cas podem permetre veure com el nostre poble cada cop està més brut.
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S’acaba l’estiu amb la celebració, com hem pogut,
de la nostra Festa Petita i comença una tardor que
s’augura difícil, un començament de les escoles tant
complicat com necessari pel creixement dels nostres infants i joves. Entenem que l’administració i
els docents es trobin desbordats però és l’hora de
ser creatius i mirar de normalitzar un curs que, després de mig any, es fa imprescindible. Des de l’ajuntament cal posar tots els recursos necessaris per a
facilitar la tasca als educadors i a les famílies i que es
realitzin el major nombre d’activitats extraescolars
que sigui possible. A banda de les famílies, els altres
grans damnificats per aquesta crisi són els treballadors, els autònoms i les empreses. L’ajuntament
ha d’estar al seu costat més que mai agilitzant les
gestions i sent efectius amb allò que vam prometre
(ajudes, subvencions, creació de nous serveis, aplaçaments...).
Per últim us volem explicar que, des de SOM Caldes, continuem treballant dia a dia per fer arribar al
ple tot allò que ens vam comprometre. Per qualsevol cosa, ja sabeu on som i mirarem de fer allò que
estigui al nostre abast per a representar-vos. Aquest
últim mes hem presentat dues sol•licituds a l’Ajuntament. La primera, perquè Caldes es negui a transferir el superàvit al govern espanyol i la segona per
adherir-nos al manifest de la plataforma en contra
de la línia de Molt Alta Tensió (MAT) de la Selva “
la natura ens crida”.
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Catalunya en aquests moments està en una situación de pandemia molt complicada. Al gran nucli
urbà que suposa Salt i Girona tenim un rebrot molt
important, i hem de ser conscients que molts dels
veïns i veines de Caldes treballen, estudien, van als
metges i fan gestions a diari en aquests municipis,
demanem a tothom la máxima prudència (mascareta, neteja de mans i distancia social). Ens hem
de cuidar!
Des de les nostres regidories continuem treballan
centrant-nos en dos fronts:
Reforçar els Serveis Socials dotant de més recursos per arribar a tothom que ho pugui necesitar.
Des de Promoció Econòmica posant en marxa una
campanya de suport al comerç local, seguint la tramitació de les subvencions a les empreses caldenques, recolzant des del servei local d’ocupació la
formació dels nostres joves, properament és farà
el curs de monitor en el lleure. A més s’ha iniciat
la nostra programació de cursos que es fan cada
any amb alguna innovació i properament farem
un curs d’alfabetització en català.
Com no ens pot parar la pandemia, continuem treballant amb totes les administracions implicades
per temes que portem molt de temps lluitant rotonda del Llac del Cigne, la seguretat, neteja dels
nostres boscos.
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Desde ciudadanos cs. criticamos la mala gestión
llevada a cabo por el gobierno central así como
los gobiernos autonómicos en la previsión de covid-19.No se ha aprendido nada y lo estamos padeciendo con el aumento de los contagios, que no
solo afecta a las personas longevas sino que esta
afectando a todas las edades y ahora veremos que
pasará en los colegios, siempre se ha dicho que vale
más prevenir que curar “tomemos buena nota”.
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