De l’1 al 30 de novembre 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
Ajuts d’urgència social: durant tot l’any
Llar d’infants: del 2 al 15 de gener 2021
Reforç socioeducatiu de secundària: durant tot l’any
Centre de dia: durant tot l’any

PROGRAMACIÓ CA LA 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!

TALLERS GRATUÏTS ADREÇATS
A COMERCIANTS, EMPRESARIS
I EMPRENEDORS
Cal confirmar assistència a promocioeconomica@caldesdemalavella.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

PLACES LLIURES PER ALS
CURSOS DEL SOLC

Inscripcions a l’oficina de turisme o bé a
través de la seu electrònica municipal.
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

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 .

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.

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.

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 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 persones). També s’ofereixen visites i propostes
combinades per a grups escolars de visites al
ventre i tallers didàctics.

ESTABLIMENTS QUE
OFEREIXEN SERVEI PER
EMPORTAR

Consulta a la pàgina web de l’Ajuntament el
llistat d’establiments de Caldes de Malavella
que ofereixen servei per emportar i/o servei
a domicili. Ara més que mai cal potenciar el
comerç local, comprem a Caldes.

ESCOLA DE TENNIS CLUB
CALDES DE MALAVELLA

Encara ets a temps de no passar fred aquest
hivern. Escola de Tennis Club Caldes de
Malavella, l’entrenador Pere Duran MV 607
81 41 26 t’ensenyarà a fer “una bona bufanda”, a embolicar el cop, en potser les millors
pistes de terra batuda del Sud d’Europa.
Totes les tardes des de les 17h i dissabtes al
matí no dubtis en contactar-nos “prova a
viatjar amb la pilota”. Preus populars.

Diumenge, 1 de novembre
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça Ajuntament

Visites. Visita turística guiada
11 h a 12:30 h · Oficina de Turisme · 3€

Dilluns, 2 de novembre
Tardes joves. Ca la Romana
16:30 h · Petit fornet
Taller de panellets

Dimarts, 3 de novembre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dimecres, 4 de novembre
Dijous, 5 de novembre
Cultura. Sessions LP

19:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Rubén Pozo (El chico con la espina en el costado): Tropicalia, Caetano Veloso

Diumenge, 8 de novembre
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça Ajuntament

Visites. Visita turística guiada
11 h a 12:30 h · Oficina de Turisme · 3€
Entitats. Club excursionista
Montseny, el Faig Enforcat
Com daines lleugeres saltarem pels camins del
Montseny entre roures, faigs, castanyers. En
Josep Sancho ens portarà a bon port per camins
de bellesa pregona.

Dimarts, 10 de novembre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dijous, 19 de novembre
Cultura. Sessions LP

19:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Joana Serrat: Blood on the track, Bob Dylan

Divendres, 20 de novembre
Cultura. Representació teatral

19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
El Mèdium (de Josep Pedrals) a partir de textos
de Joan Perucho

Dissabte, 21 de novembre
Cultura. Visita teatralitzada
11 h · 12:30 h · Casa Rosa · 10€
Organitza: Oficina de Turisme

Diumenge, 22 de novembre
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça Ajuntament

Visites. Visita turística guiada
11 h a 12:30 · Oficina de Turisme · 3€
Entitats. Club excursionista
Camí de ronda: Cadaqués-Port de la Selva
Amb aromes de salabror i vistes de blau extens,
superarem el Cap de Creus. Ens anem acostant
a la línia fronterera. Anem per la desena etapa
de camí costaner conduïda per la infatigable
Blanca.
Cultura. El gust de la paraula
18 h · Teatre Municipal
Cinema gastronòmic: “Chocolat”. A la sortida
bombons de Bohigas.
Organitza: Àrea de Cultura

Dimarts, 24 de novembre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dijous, 12 de novembre
Cultura. Sessions LP

Dimecres, 25 de novembre
25 N, dia de la violència envers les
dones

19:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Núria Graham: Dods and loops, Stereolab

Pendent de programació. Resteu atents a les
xarxes oficials de l’Ajuntament per a més informació

Tardes joves. Ca la Romana
17 h · Casino
Taller d’autodefensa Mixte

Divendres, 27 de novembre
Cultura. Hora del conte

Divendres, 13 de novembre
Salut. Donació de sang

17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
El cistell de la Bleda. Contes verdulaires.

16.30 a 21 h · Teatre Municipal
Cal inscriure’s prèviament a donarsang.gencat.
cat

Cultura. Grup de lectura
19:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
“La nit que és dins el dia” de Silvie Rothkovic

Dissabte, 14 de novembre
Cultura. Concert Jove

Dissabte, 28 de novembre
Cultura. Teatre

Teatre Municipal
El Pony Pisador

20 h · Teatre Municipal
La Gespa de Palamós: “L’art de la Comèdia”

Diumenge, 15 de novembre
Mercats. Fira – mercat

Diumenge, 29 de novembre
Mercats. Fira – mercat

10 a 14 h · Plaça Ajuntament

10 a 14 h · Plaça Ajuntament

Visites. Visita turística guiada
11 h a 12:30 h · Oficina de Turisme · 3€

Visites. Visita turística guiada
11 h a 12:30 · Oficina de Turisme · 3€

Cultura. Teatre
18 h a 19:30 h · Teatre Municipal
Teatre “Mamaaa!”, Teiatròlics

Cultura. Cinema
18 h · Teatre Municipal
Pel·lícula Aladdín
Organitza: Àrea de Cultura

Sóc la
portanoves
del

porta a
porta

Posa’t al dia amb els meus canvis de
color

Mentre estigui de color verd,
aprofita per aprendre

Consulta els butlletins
municipals i el web
laselvarecicla.cat

Quan em torni groga,
anunciaré la data exacte
Quan em torni Blava,
ja no tindrem contenidors al
carrer
Quan em torni bruna,
ja haurem capgirat els
resultats de reciclatge

HORARI DE LA DEIXALLERIA

Del 16 de setembre al 15 de juny:
Matins: De dimarts a dissabte de 10 a 13 h.
Tardes: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 15 a 18 h.

25 DE NOVEMBRE, DIA PER
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
ENVERS LES DONES
Per seguretat s’ha decidit anul·lar actes, activitats i serveis que congreguin gent.
L’alt risc de rebrot de contagis en què ens
trobem fa actuar amb la màxima prudència
a l’espera de properes informacions.
Estem treballant en un programa d’actes a
nivell comarcal on primi la seguretat, per
aquest motiu, al tancament de l’edició del
BIM encara no està tancat.
Consell per a la igualtat de Caldes de Malavella i Ajuntament de Caldes de Malavella

BiM

L’agenda

Data d’inici prevista del servei
de recollida porta a porta

Mitjans de març de 2021
Depenent de l’estat sanitari.
Dimarts, 17 de novembre
Mercats. Mercat municipal

8 a 13 h · Plaça de la Selva

Promoció econòmica. Escape room.
14 h a 15:15 h (Grup 1)
15:45 a 17 h (Grup 2)
Escape Room comerços de Caldes. Inscriu-te a
https://bit.ly/33bOk5h

* La programació d’activitats pot patir modificacions derivades de les restriccions actuals
de la Covid-19. Qualsevol canvi s’anunciarà
als mitjans oficials de l’Ajuntament: xarxes
socials i web municipal.

MÉS INFORMACIÓ DE LA CAMPANYA

laselvarecicla@noraselva.cat | 872 012 018 | laselvarecicla.cat

Butlletí d’Informació Municipal
Novembre 2020 · Número 158 · Caldes de Malavella

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 15 a 18 h.
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS:
Tel. 872 01 20 18.
AVARIES XARXA D’AIGUA: Tel. 972 20 20 78
AVARIES XARXA ELÈCTRICA: Tel. 800 76 07 06
CORREUS: Tel. 972 47 14 20. C. Sta. Maria, 11.
RENFE: Tel. 912 320 320.
SARFA: Tel. 902 30 20 25.
TEISA: Tel. 972 20 02 75.
TAXI: Tel. 972 47 09 37 / 606 390 599.

TOTA L’ACTUALITAT MUNICIPAL DE CALDES A:
REVISTA MUNICIPAL AQUAE

Rebeu-la gratuïtament a casa:
aquae@caldesdemalavella.cat

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

Notícies breus de Caldes de Malavella
La plaga del Bernat
Marbrejat

Campanya vacunació
contra la grip

Si has notat recentment un increment de l’insecte Bernat Marbrejat pels voltants de casa
teva, compte, es tracta d’una espècie invasora.
És una nova plaga que afecta molts arbres fruiters i ornamentals, cultius hortícoles i extensius. Tot i que l’insecte no pessiga a les persones ni els animals, si es veu amenaçat, desprèn
una forta i desagradable olor. Per controlar la
plaga, es recomana recollir periòdicament els
insectes, instal·lar mosquiteres a les finestres i
tapar forats exteriors. Cal evitar els tractaments
amb insecticides a casa i, sobretot, no s’han
d’alliberar els insectes a l’exterior.
Si detectes la presència d’aquest insecte, truca
als Serveis Territorials de Girona: 972454310.

Arriba la tardor i amb ella la campanya de vacunació contra la grip, una malaltia produïda per
un virus que habitualment té major incidència
durant l’hivern. És per això que la vacunació
preventiva s’ha iniciat aquest mes d’octubre. Cal
tenir en compte que la vacuna contra la grip
prevé la malaltia causada pel virus de la grip i
té impacte en la reducció de l’hospitalització i la
mortalitat a les persones amb més risc de malaltia greu. Conseqüentment també redueix la
càrrega assistencial sobre el sistema de salut.
Per a vacunar-se, s’ha de sol·licitar cita per tal
d’evitar aglomeracions a través d’internet a
www.icsgencat.cat o bé trucant directament al
teu centre de Salut.

El projecte Rutes per Caldes
se segueix desenvolupant
tot i les restriccions

Noves mesures contra la
Covid-19

Rafel Nadal presenta Mar
d’estiu

Recentment s’ha decretat un nou paquet de
restriccions d’urgència. De moment, es mantindran les següents mesures per evitar que la segona onada ens faci retrocedir fins al març:
• Tancament perimetral de Catalunya. No es
pot ni entrar ni sortir del territori.
• Confinament perimetral per municipis durant els caps de setmana (de les 6 del matí
del divendres fins a les 6 del matí del dilluns)
• Tancament dels comerços amb superfícies
superiors a 800 metres quadrats. Els comerços més petits poden obrir sempre que
redueixin el seu aforament al 30%.
• Tancament dels centres comercials.
• Tancament total de l’activitat cultural, esportiva i extraescolars.
• Pròrroga del tancament de bars i restaurants almenys 15 dies més.
• - Les mesures referents al toc de queda conviuran amb els confinaments perimetrals:
Des dels canals oficials de l’Ajuntament s’anirà
actualitzant la informació referent a la normativa relacionada amb la pandèmia de la Covid-19.
Per aquest motiu, es demana a la població prestar atenció a la pàgina web municipal, així com
a les seves xarxes socials.

Rafel Nadal ens va presentar el seu últim
llibre Mar d’estiu el passat 2 d’octubre al
teatre municipal. Recordem que l’escriptor i
periodista, Rafael Nadal, conegut habitualment
com a Rafel Nadal, és un periodista i escriptor
català. Amb columna fixa a “La Vanguardia”, n’és
un col·laborador habitual de RAC 1, TV3 i 8TV.
El Sant Jordi del 2019 va ser l’autor més venut,
un fet molt important en el panorama literari.
Després de l’èxit inspirat en Caldes de
Malavella, El fill de l’italià, Nadal ha publicat
una novel·la que porta per nom Mar d’estiu.
Es tracta d’una “aproximació sentimental al
Mediterrani, als petits plaers de la vida, i una
invitació a observar i descobrir les històries
dels llocs i de les persones que l’habiten”.
L’acte de presentació del llibre a Caldes es va
dur a terme amb aforament limitat i respectant
les mesures de seguretat. Al final, els assistents
van poder comprar la novel·la i compartir
algunes paraules amb l’autor, el qual els hi va
signar el llibre.

El projecte Rutes per Caldes ja fa 10 anys que es
treballa a l’Escola Sant Esteve. Amb l’objectiu de
combatre el desarrelament d’alguns nens i nenes
envers el poble, es treballen diferents àmbits i aspectes municipals com a eix vertebrador.
El març del 2019 la Generalitat de Catalunya
va reconèixer el projecte per la seva innovació
educativa i enguany, malgrat la situació adversa
no s’han deixat de fer activitats. El 26 d’octubre
els alumnes de 3r van desenvolupar, de manera
online, un ple infantil, on van poder preguntar
tot allò que es va voler a l’equip de govern. A
l’altra banda de la pantalla s’hi trobava l’alcalde,
Salvador Balliu i bona part de l’equip de govern
que donaven resposta a les inquietuds dels més
petits. Aquest projecte interdisciplinari guia les
activitats de tota la setmana, des de P3 fins a 6è
i des de tots els àmbits curriculars. Aquest any,
tot i que de manera adaptada i amb menys visites presencials, es segueixen desenvolupant les
Rutes per Caldes. Entitats caldenques, empreses
i el propi ajuntament s’han bolcat en la iniciativa
i amb la idea de comunitat.

1 d’octubre
En memòria de l’1 d’octubre del 2017, en la
mateixa data però tres anys després, es va dur
a terme un acte commemoratiu i reivindicatiu
al pati de l’Escola Sant Esteve, on els caldencs
van poder tornar a votar de nou. L’acte va estar
organitzat per l’ANC Caldes de Malavella, Òmnium la Selva Interior i Caldes per la República
amb el suport de l’Ajuntament. Durant l’acte es
van poder escoltar els parlaments de les diferents entitats organitzadores i de l’alcalde, Salvador Balliu. A continuació, els assistents van
tenir l’oportunitat de tornar a votar com l’any
2017 i, finalment, es van encendre entorxes en
memòria dels presos polítics i exiliats.

Es celebra el Sopar de Sant
Grau
Un any més s’ha pogut celebrar el tradicional
Sopar del barri de Sant Grau. La vetllada va tenir lloc el dissabte 10 d’octubre a la Plaça Cruïlles, gràcies a l’organització de la Societat Gastronòmica de Caldes. En total, una vuitantena
de persones es van quedar a sopar i van poder
menjar les conegudes botifarres de Sant Grau,
en un ambient segur on es van respectar totes
les mesures de seguretat i les distàncies. A més,
el grup català Cat Rock va dinamitzar la festa
amb les seves versions de grups catalans.

Fi de la campanya
d’excavacions al Camp dels
Ninots 2020
La 18a campanya d’excavació que va començar
el 14 de setembre i va finalitzar el 2 d’octubre
a càrrec de l’IPHES (Institut Català de
Paleoecologia Humana i Evolució Social) en
el jaciment del Camp dels Ninots (Caldes de
Malavella, Girona) ha aportat gran quantitat de
restes esquelètiques d’amfibis, rèptils i peixos
que fa 3,1 milions d’anys van quedar atrapats
en un volcà. L’objectiu d’aquesta campanya s’ha
concentrat en l’excavació de la cala 9/10 del
sector de Ca n’Argilera que tan bons resultats
ha donat en els darrers anys. La campanya
s’ha desenvolupat sota la direcció dels Drs.
Jordi Agustí, Gerard Campeny i Bruno Gómez,
investigadors de l’IPHES. Hi ha participat
una dotzena de persones, entre professionals
de l’arqueologia, la paleontologia, la biologia,
la geologia i la restauració.La conservació
excepcional d’esquelets complets i en connexió
anatòmica de grans i petits vertebrats,
corresponents a espècies molt poc representades
en el registre fòssil internacional, fan del Camp
dels Ninots un patrimoni únic en el país, el qual
cal conservar, conèixer i difondre.

Els partits opinen
Un caldenc acaba en dotzè
lloc la cursa Swiss peaks
360

Benedicció de la figura de
Sant Antoni de Pàdua

L’atleta Francesc Martin Toro ha quedat en dotzè lloc de la categoria general (desè en la categoria masculina) a la cursa Swiss peaks 360,
disputada als Alps suïssos, amb un total de 314
quilòmetres de recorregut i 22.800 metres de
desnivell positiu. Francesc Martin, que actualment viu a Caldes, ha arribat avui poc abans
de les tres de la tarda a la meta de la cursa que
havia començat el dia 1 a les 00:00 amb un límit de 300 participants. El seu temps total ha
estat de 86:55:13. El guanyador ha estat l’italià Franco Colle que va arribar ahir al vespre,
per davant del suís Jonas Russi. Enhorabona,
Francesc!

El dissabte 24 d’octubre es va fer la benedicció
de la nova figura de Sant Antoni de Pàdua que
llueix a la fornícula de la Rambla Recolons. La
figura ha estat una ofrena dels caldencs Maria
Xirgu i Generós Ciurana. A l’inici de l’acte,
Mateu Ciurana va explicar la història de la figura en aquell indret, així com va homenatjar
els seus pares per la donació. A continuació,
l’alcalde, Salvador Balliu, va dedicar unes paraules a tots els veïns presents a la celebració i,
tot seguit, el mossèn Antoni Coll va procedir a
la benedicció de la figura. Generós Ciurana va
concloure l’acte agraint a tots els veïns la seva
assistència. Finalment, es va poder gaudir del
repic de campanes.

Un policia de Caldes salva
a un nadó de 7 dies

Una edició diferent de la
Fira de l’Aigua

La nit del 26 d’octubre la Policia de Caldes de
Malavella va salvar la vida a un nadó de 7 dies.
Un dels seus agents va practicar-li la maniobra
de Heimlich i va poder tornar a respirar. El
nadó va patir l’accident el dilluns i l’endemà ja
era a casa després de ser atès a l’hospital.
En Xavier és l’agent municipal que va realitzar
el salvament i explica que està satisfet de com
va acabar el servei i de la feina del seu company,
que anava amb ell al cotxe patrulla quan tot es va
desencadenar. També dona gràcies a la formació
que reben en primers auxilis i DEA, impulsada
des de l’Ajuntament i els comandaments de la
Policia Local, que va fer possible que pogués
dur a terme la maniobra. Els fets es van produir
quan en Xavier i el seu company acabaven de
fer un control i els va trucar una mare, veïna de
Can Solà, dient que el seu fill s’ofegava. Arran de
l’avís, els agents van dirigir-se amb cotxe a la localització, sense saber que es trobarien amb un
nadó de set dies. En Xavier no va dubtar cap segon, va procedir a fer-li la maniobra i de seguida
el nen va començar a plorar i respirar. Després
d’un fort ensurt, tot va acabar bé.

El 4 d’octubre s’hauria celebrat la 16a edició de
la Fira de l’Aigua i del Benestar, però enguany
només es va poder celebrar els esquitxos de la
fira. Petits esquitxos del brollador d’activitats
que normalment ens acompanya el primer
diumenge d’octubre amb l’objectiu de recuperar l’essència del nostre passat romà i modernista i així vincular-la amb el termalisme que
es viu en l’actualitat. La programació d’aquesta
edició es va adaptar a la normativa establerta
per la Generalitat, de manera que es van oferir activitats virtuals i algunes de presencials:
concursos, tallers infantils en línia, visites guiades virtuals, teatre, música, visites teatralitzades, gegants, entre altres actes. Des de l’àrea de
Turisme de l’Ajuntament es desitja fermament
que, tot i que només s’han pogut celebrar petits esquitxos de la fira, i encara que pugui ser
des de casa, els caldencs i turistes hagin gaudit
d’una programació alternativa igualment interessant, enriquidora i atractiva.

Des de l’equip de govern estem i estarem al costat dels més vulnerables en aquesta
pandèmia de la Covid. Som conscients dels inconvenients econòmics que està suposant aquesta crisi sanitària i és per això que donem suport al comerç local, al de casa.
Aquest mes s’estan sortejant 4000€ en vals de descompte per dinamitzar les compres a
establiments de Caldes. Comprem a Caldes! Darrerament hem desenvolupat un ple extraordinari on
s’han aprovat canvis i modificacions en les ordenances municipals. Les ordenances municipals coneglen
els impostos per l’any entrant, tot afavorint als bars i restaurants, que estan exemptes de pagar la taxa
de terrasses fins l’estiu vinent, entre d’altres modificacions. Per estar previnguts pel que pugui passar,
les ordenances també contemplen que les famílies no hagin de pagar quotes del Servei d’Ensenyament
Musical o de l’Escola Esportiva Municipal en cas que no es pugui prestar el servei, i en cas de desenvolupar-se classes online la quota és menor (en el cas del SEMC). Aquesta mateixa mesura també inclou la
Llar d’Infants. Les noves ordenances entren en vigor al 2021. Estem a sobre de les ocupacions il·legals.
S’ha aprovat un augment del 50% en l’IBI per aquells immobles que porten massa temps buits i que per
tant són susceptibles de ser ocupats. La situació sanitària s’està agreujant. Demanem seny, paciència i
respecte per totes les mesures de seguretat. Només amb la responsabilitat de tots i cada un de nosaltres
vencerem al virus! Quedem-nos a casa en la mesura que sigui possible.
En el ple extraordinari celebrat el passat mes d’octubre, l’equip de govern va perdre l’oportunitat de presentar unes ordenances fiscals que ajudessin de manera
real a les famílies, autònoms i comerços en aquest context de crisi per la COVID.
Es van limitar a presentar unes adaptacions tècniques de les actuals ordenances, que arriben tard i
que són totalment insuficients.
Des d’ERC vam trobar a faltar una bonificació de la taxa d’escombraries corresponent a la despesa
que no s’ha executat aquest any, ja que finalment s’ha posposat la recollida del porta a porta i les bonificacions proporcionals pels comerços que han hagut de tancar aquests mesos per la crisi sanitària.
També ens sembla totalment insuficient bonificar la taxa d’ocupació de la via pública per terrasses
de bars i establiments de Caldes fins al 30 de juny. S’hauria de proposar una bonificació per tot l’any
2021, donada l’actual situació.
Pel que fa al recàrrec en l’IBI d’un 50% d’immobles desocupats de grans tenedors, nosaltres pensem
que hauria de ser com a mínim del 100%, amb la finalitat de pressionar a aquests grans fons per millorar l’oferta de lloguer social i reduir l’ocupació delictiva.
Una altra de les propostes que vam fer al ple i que ens hagués agradat poder treballar és la flexibilització en el pagament de l’IBI, una mesura que segurament agrairien molts dels nostres veïns i veïnes.
El setembre vam celebrar el penúltim ple ordinari d’aquest 2020. Nosaltres, com intentem fer sempre, vam presentar diverses propostes que ara us intentarem explicar.
Primer de tot felicitar-nos per l’aprovació de la declaració dels Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) tal i com SOM Caldes proposava el mes de juliol. Així mateix,
per l’aprovació per unanimitat de la nostra proposta d’adhesió al manifest en contra
a la línia de Molt Alta Tensió de la Selva “la natura ens crida”. Tot i així, estem decebuts per la no
aprovació de l’adhesió a les al·legacions dels Naturalistes de Girona a la construcció d’una nova carretera que parteixi encara més la plana selvatana. La natura ens crida però només l’escoltem quan ens
interessa. En la comissió informativa vam proposar també una moció per tirar endavant una gestió
participativa del paratge de Sant Maurici (creació d’entitat gestora, modificació POUM i aprovació
Pla Especial d’Ordenació). Al final vam retirar aquesta moció perquè es van tornar a comprometre a
porta-ho a terme en breu, estarem atents. Per últim, el Consell Comarcal ens proposava aprovar una
moció genèrica en contra de les ocupacions delinqüencials. Tot i estar d’acord en el fons, creiem que
és un tema prou delicat com per ser tractat consensuadament i per això vam proposar adequar la
moció a la problemàtica de la nostra vila. No en van voler sentir ni a parlar i ens vam veure obligats
a abstenir-nos.

El mes d’octubre ha estat un mes difícil pels socialistes de Caldes de Malavella. En ha
deixat el nostre company José Fernández Celada, ex regidor del consistori Caldenc,
va encapçalar en vàries eleccions les nostres llistes i va ser una persona compromesa
amb els nostres ideals i amb el poble de Caldes.
La família dels socialistes continuarem treballant en el seu llegat, i reforcem el nostre compromís
amb el nostre programa electoral que ell ens va ajudar a formular i el que intentem portar a terme
en la nostra tasca en el Govern de l’Ajuntament: potenciar l’activitat econòmica local, millora dels
serveis socials, integració de totes les urbanitzacions en la vida social, cultural i econòmica del poble
amb millora en els serveis públics, la mobilitat (sobretot la seguretat en els accessos de totes), zones
comunes i descentralització de serveis; dotar al cos de la Policia Local de més mitjans tècnics i humans perquè puguin desenvolupar la seva tasca de seguretat en tot el municipi.
Què la terra et sigui lleu!

Nou programa de ràdio!
La biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia ha estrenat un nou programa a la
ràdio municipal Caldes FM.

La ràdio de Caldes de Malavella va estrenar la
nova temporada al setembre amb una graella
farcida de noves propostes, recentment s’hi ha
afegit un nou programa a mà de la biblioteca
municipal. Amb el títol “Solucions provisionals”, les bibliotecàries volen aprofundir en el
seu aspecte de “recomenadores”. Per aquest
motiu, cada setmana oferiran als oients un espai amb propostes lectores, cinematogràfiques
i musicals del seu fons, buscant sempre un fil
temàtic. El programa s’emetrà els dissabtes a les
10:30 i es repetirà els dimecres a les 20 h. El
podreu recuperar sempre que vulgueu a partir
dels podcasts que es troben a la pàgina web de
la biblioteca o a la mateixa web de la ràdio. El
títol del programa és un homenatge a Joaquim
Carbó, el nostre autor de capçalera, que l’any
1965 va escriure un llibre amb aquest títol i va
obtenir el premi Víctor Català.

L’Ajuntament sorteja 4.000€
en vals de compra directe
als comerços del municipi
El 21 d’octubre es va engegar la campanya comercial “Jo compro a Caldes” on una vintena
d’establiments del municipi repartiran 4.000 €
en vals de compra. Cada botiga participant en la
campanya repartirà un total de 200 € en vals, els
quals són de 5 €, 10 €, 20 € i 40 €, depenent de la
tipologia d’establiment. La campanya “Jo compro
a Caldes” és una mesura de reactivació comercial
recollida dins del “Pla de reactivació econòmica
de Caldes de Malavella per pal·liar els efectes de la
COVID-19” que l’Ajuntament de Caldes de Malavella va redactar amb l’objectiu de recuperar, dinamitzar i fer créixer l’economia municipal i que
va obtenir una subvenció de 3.000 € a la convocatòria de les subvencions per a actuacions adreçades a la reactivació del teixit comercial i econòmic dels municipis derivades de l’impacte de la
COVID-19 de la Diputació de Girona. Cal tenir
present que els vals caducaran el 15 de novembre
de 2020, portaran el nom de cada comerç adherit
a la promoció i els guanyadors només els podran
bescanviar al lloc on l’hauran adquirit.

Feliç 25è aniversari Club
Excursionista!

Es congelen les
ordenances fiscals

S’entreguen els premis del
ral·li fotogràfic

Activitat de formació a
Can Rufí

Aquest mes d’octubre el Club Excursionista de Caldes de Malavella ha
fet 25 anys de la seva primera sortida oficial.

El passat 21 d’octubre es va celebrar un ple
extraordinari en què es van aprovar les modificacions a les ordenances fiscals per l’any vinent. L’alcalde, Salvador Balliu, va explicar al
principi del ple que “aquestes modificacions
s’adapten a la situació actual que viu Caldes de
Malavella i el país en general. És per això que
no s’apuja cap impost, i fins i tot s’aplica un recàrrec en l’IBI per afavorir el dret a l’habitatge”.
El 2021 s’aplicarà un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost respecte dels immobles
d’ús residencial que es trobin permanentment
desocupats. El 31 de desembre es farà un padró
dels habitatges desocupats. El recàrrec respon
a la necessitat de protegir la funció social de la
propietat. D’altra banda altres ordenances queden congelades com són l’exempció d’ocupació
de la via pública per a bars i restaurants fins al
20 de juny del 2021.
En el cas de la Llar d’Infants o l’Escola Esportiva Municipal, entre d’altres si no es pot prestar
el servei o si el nen/a no pot fer l’activitat per
qüestions justificades, no es cobrarà el servei.
Aquestes ordenances entren en vigor al 2021.

El passat diumenge 4 d’octubre amb motiu dels
Esquitxos de la Fira de l’Aigua es va realitzar el
21è ral·li fotogràfic, el concurs de fotografia digital de Caldes de Malavella. Hi van participar
un total de 48 persones de les quals 5 no varen
presentar fotos. Després de l’anàlisi de les sèries
de fotografies presentades i de deliberació i puntuació entre els membres del Jurat, es van atorgar els premis als guanyadors. Els premis per
temàtica que es van repartir són els següents:
• El premi juvenil del tema A, d’imatges d’Art
urbà, a Biel Rodenas i Roldan.
• El premi juvenil del tema B, d’imatges de La Covid-19 i els joves, a David Buendia i Piqueras.
• Premi juvenil del tema C, d’imatges de Municipi i identitat, a Angel Arellano i Diaz.
• Premi del tema 1 (categoria adults), sobre
Portes, finestres, parets... d’inspiració minimalista, a Eva Piqueras i Vila.
• Premi del tema 2 (categoria adults), sobre
Casetes, barraquetes i pous, a Mario Ruiz
i Corto.
• Premi del tema 3 (categoria adults), sobre
Retrat de persona o persones a les fonts
d’aigua de Caldes, a David Perez i López.

El 17 d’octubre es va fer una activitat de formació
i ciència ciutadana a la Bassa de Can Rufí. Es
van explicar les millores fetes a la bassa al llarg
dels darrers 3 anys i les característiques de
l’espinós, un peix amenaçat que s’ha introduït
a la bassa per tenir un estoc de reserva. Per
acabar, es va ensenyar com fer servir una App
per mesurar l’estat de conservació de les basses.

COHERÈNCIA POLÍTICA?
Quantes promeses es fan en campanya electoral que mai arriben a fer-se realitat?
Quantes vegades els votants reclamen la realitat d’aquestes promeses? En ben poques
ocasions !!! Tothom té clar que en campanya electoral tot és vàlid...fins i tot les promeses incomplertes.
Estem cansats d’escoltar que les persones som el centre de la política d’alguns partits ! Cansats de
veure i escoltar com es dóna prioritat a necessitats que no són gens necessàries per als Caldencs
i, en canvi, ser testimonis com s’ignora i, de la manera més clara, la gran necessitat per a la nostra
localitat...UN SERVEI D’URGÈNCIA DE 24h...que recolzat per més de 1000 signatures de tots els
caldencs (ja presentades en el seu dia i de ben segur reposant en un calaix) l’equip de govern ha estat
incapaç de donar resposta. AIXÒ SÍ, SOM EL CENTRE DE LA SEVA POLÍTICA... !!!
Les vivendes socials, l’atenció a la gent gran, la incorporació del jovent al món laboral, les persones
en atur...i tantes altres deficiències han deixat de ser EL CENTRE DE LA SEVA POLÍTICA... després
de la campanya electoral.

Estat de l’aigua

En el pleno anterior se aprobó por unanimidad la moción presentada entre todos los partidos para
combatir la regulación de la ocupación ilegal. En estos momentos se ha convertido en una lacra
mafiosa muy preocupante en todo el país, donde el propio gobierno de la Generalidat y el estado
central han mirado para otro lado, olvidando los derechos fundamentales de la propiedad de los
ciudadanos. Ojalá que todos los municipios y nuestros gobiernos tomaran buena nota y se acogieran a nuestra moción en contra de la ocupación ilegal,que no es más que usurpación y allanamiento
camufladas bajo estas mafias.

La primera sortida que va realitzar l’entitat caldenca va ser Vallter-Núria, sense Gore-Tex ni
GPS, demostrant així la seva valentia. 25 anys
després, han fet el mateix recorregut per commemorar aquest especial aniversari. Al llarg de
tots aquests anys el Club ha aconseguit acumular més de 600 socis, enhorabona!
Atenció, si tens alguna fotografia del Club Excursionista, envia-la a lesfotosdelclub@gmail.
com, les aniran publicant al seu perfil d’Instagram i Twitter i a la seva pàgina web.

Analítiques d’octubre

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

