De l’1 al 31 de desembre de 2020

Per recordar

CALENDARI D’AJUTS SOCIALS

Ajuts d’urgència social: durant tot l’any
Reforç socioeducatiu de secundària: durant
tot l’any
Centre de dia: durant tot l’any

CONCURS D’APARADORS DE
NADAL

Del 10 de desembre 2020 al 6 de gener
2021
L’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de Caldes amb el suport de l’Associació de comerç de Caldes i la Federació
de comerç de la Selva organitzen una nova
edició del concurs d’aparadors de Nadal.
El concurs està obert a tots els comerços i
empreses de Serveis de Caldes de Malavella.
Enguany hi ha en joc 1.000,00€ en premis!!!!
Inscripcions fins el dia 9 de desembre a promocioeconomica@caldesdemalavella.cat .
Consulteu les bases reguladores del concurs
d’aparadors a www.caldesdemalavella.cat.

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

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.

EL SOLC TANCA PER
VACANCES DE NADAL

El Servei d’Orientació Laboral no realitzarà
entrevistes els dimecres 23, 30 de desembre
i el 6 de gener 2021. Podeu demanar cita
prèvia pel dimecres 13 de gener a solc@
caldesdemalavella.cat .

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE
JOGUINES NOVES

Del 14 al 30 de desembre 2020
Col·labora amb la campanya de Reis de Creu
Roja portant alguna joguina nova (*), no bèl·
lica i no sexista.
Les joguines que es recullin seran repartides
entre les famílies de Caldes que ho necessitin.
Punts de recollida de joguines: Oficina de
Turisme, Comissaria de la Policia local i
durant el Mercat de Nadal del dia 12 de
desembre.
Organitza: Creu Roja Llagostera amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Caldes de
Malavella.
(*) A causa de la situació provocada per
la COVID19, enguany només s’accepten
joguines noves.

L’agenda
Dimarts, 1 de desembre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dijous, 3 de desembre
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa
Organitza l’Àrea d’Esports

Divendres, 4 de desembre
Cultura. Circuit de Lied del
Montseny

19h · Balneari Vichy Catalan
Del Brasil a Catalunya. Entre cançons i Danses.
Clausio Suzin.

Dissabte, 5 de desembre
Encesa de llums de Nadal

18 h · Retransmissió en directe per les xarxes de
l’Ajuntament

8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dijous, 17 de desembre
Esports. Grup de passeig

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

Cultura. Grup de lectura
19:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
“Èdip Rei de Sòfocles” amb Jaume Pòrtulas

Dijous, 10 de desembre
Esports. Grup de passeig

Dissabte, 19 de desembre
Cultura. Hora del conte

9:30 h · Davant de la Casa Rosa
Organitza l’Àrea d’Esports

Dissabte, 12 de desembre
Mercat de Nadal

10 h a 19 h · Plaça de la Selva
Amb parades d’artesania nadalenca, regals,
alimentació i comerç local que faran possibles
les compres de Nadal per a que no ens falti de
res en aquestes dates tan assenyalades.
Amb la presència de Creu Roja duent a terme la
recollida de joguines noves per a la Campanya
de Reis.

Reunió de programació

12 h · Pati de la Biblioteca Francesc Ferrer i
Guàrdia
“Per Nadal cap nen sense regal!” amb Meri Yanes
*En cas de pluja o mal temps es desplaçarà
l’activitat al Casino Municipal

Diumenge, 20 de desembre
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça Ajuntament

Visites. Visita turística guiada
11 h a 12:30 h · Oficina de turisme · 3€
Cultura. Marató de TV3
Programa a part

Dimarts, 22 de desembre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dijous, 24 de desembre
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa
Organitza l’Àrea d’Esports

Taller de decoració de bastons
16 h a 19 h · Plaça de l’Església
En aquest taller els infants podran personalitzar
i decorar amb diferents materials el bastó per a
cagar el tió. Atenent les mesures d’higiene provocades per la COVID-19, cada infant haurà de dur
el seu propi bastó. Taller a càrrec de Pim Pam.
Recomanem que assistiu dins la franja horària
que us indiqui el tiquet per a cagar el tió. Aforament limitat.
Organitza: Ajuntament de Caldes de Malavella.

Cultura. Cinema
18 h · Teatre Municipal
Pel·lícula Toy Story - 4
Organitza: Àrea de Cultura

Diumenge, 27 de desembre
Mercats. Fira – mercat

Dimarts, 29 de desembre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

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

El passat 24 de novembre, en plena
Setmana Europea de la Prevenció
de Residus, la portanoves del porta
a porta va ser presentada de forma
simultània a Caldes, Sils i Hostalric,
els tres municipis de la comarca de
la Selva on tenim programat instaurar el porta a porta a principis
de 2021 en poques setmanes de
diferència.

Caga tió solidari
16 h · Terrasseta del Casino
Aquest any, els infants hauran de dur el seu
propi bastó per cagar el tió solidari! Abans de
fer-ho, el podran decorar en el taller de decoració de bastons que s’ha preparat.
Els tiquets per a cagar el tió es podran aconseguir als establiments adherits a la campanya
“El Nadal a Caldes”. Trobareu el llistat d’establiments a www.caldesdemalavella.cat i els
identificareu per l’acreditació que tindran als
seus aparadors.
El dissabte 12, hi haurà una urna que recollirà
les aportacions voluntàries per a poder cagar el
tió. El total recaptat es destinarà a la compra de
joguines noves per a que cap infant de Caldes es
quedi sense regal aquestes festes.
Cada infant només podrà fer cagar el tió un cop.
A fi d’evitar aglomeracions, recomanem que
assistiu dins la franja horària que us indiqui el
vostre tiquet. Es reservaran alguns tiquets que es
podran obtenir el mateix dia. Aforament limitat.
Organitza: Embarrakaldats amb el suport de

Nadal. JAN
De 15 a 19h · Pavelló municipal d’esports

Dimecres, 30 de desembre
Cultura. Cinema Juvenil

19 h · Teatre Municipal
Pel·lícula Star Wars - L’ascens de Skywalker
Organitza: Àrea de Cultura

Nadal. JAN
De 15 a 19h · Pavelló municipal d’esports

Dijous, 31 de desembre
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa
Organitza l’Àrea d’Esports

Atenció nens i nenes de Caldes de Malavella!
Des de l’Ajuntament s’està en contacte amb
Orient per organitzar l’arribada de Ses Majestats els Reis Mags. No patiu que aquest any,
malgrat les restriccions, també faran parada a
Caldes! Estigueu molt atents i atentes!

cats exclusivament als seus veïns i
veïnes. Posteriorment, a partir de
mitjan gener, es procedirà de la
mateixa manera a Can Carbonell i
Aigües Bones, per aquest ordre.
La campanya als veïnats ve marcada per l’entrega a les bústies d’una
circular de màxima importància,
ja que és necessària per recollir el
kit de reciclatge. Les llars que no
tenen bústia, o no l’hagin rebut,
poden recollir-la a la deixalleria,
descarregar-la des del web laselvarecicla.cat o consultar-la a les
cartelleres de cada veïnat i emplenar-la directament amb la còpia
que es lliurarà al punt de repartiment. Però sobretot que ningú no
reclami aquesta carta fins que no
apareguin a la urbanització les banderoles i cartells que es col·locaran
juntament amb la bustiada.

LES CASES DE PAGÈS I
DISSEMINADES TENEN UNA
VISITA PARTICULARITZADA

11:30 h · Església Sant Esteve

De 15 a 19h · Pavelló municipal d’esports

SERVEI DE CREACIÓ
D’EMPRESES

Presentació de la
portanoves

Dissabte, 26 de desembre
Nadal. Missa

Dilluns, 28 de desembre
Nadal. JAN

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 .

La portanoves del porta a porta
ja ens ho ha avançat. Si no hi ha
res de nou, a mitjans del mes de
març comencem la recollida porta
a porta. Per aquest motiu, tots hem
d’estar alerta ja que de seguida que
s’esdevingui el canvi de color voldrà dir que ja tenim la data exacta.

11:30 h · Església Sant Esteve

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

SERVEI D’ORIENTACIÓ
LABORAL DE CALDES

COMPTE ENRERE
AMB LA
PORTANOVES DEL
PORTA A PORTA

Divendres, 25 de desembre
Nadal. Missa

10 a 14 h · Plaça Ajuntament

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
PORTA A PORTA

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

Dimarts, 15 de desembre
Mercats. Mercat municipal

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

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!

NECESSITES FER UNA
CONSULTA AL CAP?

Visites. Visita turística guiada
11 h a 12:30 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Club excursionista
Volcà de la Crosa i naixement de l’Onyar
Matinal pels entorns del volcà amb el cràter més gran
de la península Ibèrica i dels més grans d’Europa.

Divendres, 18 de desembre
Entitats. Club Excursionista

10 a 14 h · Plaça Ajuntament

BiM

10 h a 14 h · Plaça Ajuntament

9:30 h · Davant de la Casa Rosa
Organitza l’Àrea d’Esports

PROGRAMACIÓ CA LA ROMANA

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.

Diumenge, 13 de desembre
Mercats. Fira – mercat

Diumenge, 6 de desembre
Mercats. Fira – mercat

ON ACONSEGUIR TIQUETS PER
AL CAGA TIÓ SOLIDARI?

En aquests establiments podreu obtenir
el tiquet* per al caga tió solidari que se
celebrarà el proper dissabte 12 de desembre de 16 a 19 h a la Terrasseta del Casino
Municipal:
Agrobotiga Agri-best, Autoescola Malavella,
Capellera Joiers, Carnisseria Emili Esteva,
Carns Anna Garcia, Dietètica de Caldes, El
Duetto, Farmàcia Xènia Planas, La Gata Maula
Vermuteria, Llibreria Solés, Llibreria Tau,
Mapfre Caldes, Neda pool, Pastisseria Buhigas,
Petit fornet, Pim pam, Pub Tèrmic, Restaurant
Franciac, Solucions i Uetus veterinaris
(*) Cada tiquet dóna dret a cagar el tió un
cop i a participar al taller de decoració de
bastons que tindrà lloc el mateix dissabte 12
de desembre a la Plaça de l’Església.

l’Ajuntament de Caldes de Malavella i la col·
laboració de Creu Roja Llagostera.
*Totes les activitats estan subjectes a la normativa del PROCICAT.*

ELS VEÏNATS DE FRANCIAC,
AIGÜES BONES, CAN
CARBONELL i LLAC DEL CIGNE
ESTRENEN EL SEU SERVEI DE
FORMA AVANÇADA

Aquests quatre veïnats són els
sectors de Caldes que, per ara, no
instauren la recollida porta a porta
i el seu nou servei consisteix en el
tancament dels contenidors dins
d’un recinte d’obertura electrònica,
que porta un xip relacionat amb
l’adreça de cada llar. Per tal de
dedicar una atenció més particularitzada a cada veïnat, des del mes
de novembre fins al mes de febrer
de l’any vinent s’estaran duent a
terme sessions informatives i de
repartiment del kit de reciclatge
començant per Franciac, que ja
ha finalitzat la seva campanya el
passat 28 de novembre, i seguint
per Aigües Bones, que l’encetarà el
proper divendres 11 de desembre
amb dos caps de setmana dedi-

MÉS INFORMACIÓ DE LA CAMPANYA

Les cases disseminades també
avancen la campanya informativa
amb la visita de l’agent ambiental
durant aquest mes de desembre.
En aquesta visita, alhora que s’informa del nou servei, es lliurarà
en mà, a qui es trobi a casa, el
dispositiu d’obertura i la resta de
material informatiu del nou servei.
Les cases de pagès que no hagin
rebut aquesta visita o no es trobin
una circular fixada a la porta de
casa, poden demanar-la a la deixalleria o acudir directament a l’oficina d’atenció al públic habilitada
a Aigües Bones a partir del 27 de
desembre, on se’ls entregarà el kit
de reciclatge.

OFICINA D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
A CAN BERNARDÍ D’AIGÜES
BONES

Del 27 de desembre a 14 de març,
s’obrirà una oficina d’atenció al
públic a la masia de Can Bernardí
d’Aigües Bones, cada diumenge de
15 a 17 h de la tarda, per atendre les
consultes de tots els residents dels
veïnats anteriors i cases de pagès,
a mesura que es van encetant els
seus respectius serveis.

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

Butlletí d’Informació Municipal
Desembre 2020 · Número 159 · Caldes de Malavella

Serveis i adreces d’interès
OFICINES MUNICIPALS
Tel. 972 47 00 05
ajuntament@caldesdemalavella.cat.
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.

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 DE RECAPTACIÓ
Tel. 972 84 01 78.
Cal Ferrer de la Plaça, entrant pel pati
Els dimarts, de 9 a 1 del migdia

SERVEI D’ORIENTACIÓ
LABORAL DE CALDES
Servei amb cità prèvia.
Tel. 972 48 01 03 (cada dia excepte dimecres).
Tel. 972 48 02 66 (dimecres)
solc@caldesdemalavella.cat

POLICIA LOCAL
Tel. 972 47 09 02 · Tel. 619 704 546
policialocal@caldesdemalavella.cat
CAP DE CALDES
Tel. 972 47 01 09
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
serveissocials@caldesdemalavella.cat .
C. Vall·llobera, 4.
De dilluns a divendres, de 9 a 2.

CALDES FM 107.9
Tel. 972 47 13 09.
caldesfm@caldesdemalavella.cat
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Tel. 972 47 23 50
biblioteca@caldesdemalavella.cat
Dilluns: de 16 a 20.30h De dimarts a
divendres: de 10.30 a 14h i de 16 a 20.30h
Dissabtes: de 10 a 14h
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
Casa Rosa. Dimarts i dijous, de 10 a 12.

ESCOLA SANT ESTEVE
Tel. 972 47 23 44
b7000676@xtec.cat
ESCOLA LA BENAULA
Tel. 972 48 00 56
b7008781@xtec.cat
SES CALDES
Tel. 972 48 02 25 b7008651@xtec.cat
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.
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

ZONA ESPORTIVA
Tel. 670 062 315

TEISA
Tel. 972 20 02 75

LLAR D’INFANTS NINOTS
Tel. 972 47 10 38
b7008183@xtec.cat

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
Arriba el Nadal i la Marató
a Caldes de Malavella

Es superen les previsions
en la donació de sang!

El desembre està marcat per les dates nadalenques i per la Marató, que enguany destina els
diners a la investigació de la Covid19. La regidoria de festes i la resta d’àrees de l’Ajuntament,
així com la Gent de Reis, han estat treballant de
valent per oferir una programació de Nadal que
respecti les normatives vigents. Amb tot la programació que es proposa en aquest BIM podria
patir modificacions degut a l’evolució de la pandèmia. Per estar al corrent de les novetats i de
l’evolució de la programació consulteu les xarxes
oficials de l’Ajuntament i la web municipal. Us
animem a dipositar les vostres cartes a la bústia
reial que arribarà des d’Orient, a participar en
les activitats programades que són segures i a
gaudir de la màgia del Nadal!

Per garantir el subministrament de components
sanguinis a tot Catalunya, el Banc de Sang i Teixits realitza una gestió integral del procés de la
sang, des del punt de partida de la donació fins
al final, la transfusió. És el que es coneix com a
model “vena a vena”. Un parell de vegades a l’any,
el Banc de Sang i Teixits fa parada al nostre municipi. El 13 de novembre el Casino Municipal es va
omplir de solidaritat i es van sobrepassar les previsions. Es van recollir 94 bosses, 27 oferiments, 6
donants nous i 6 donants de moll d’os. La previsió
era de recollir 80 bosses. La donació es va fer al
Casino seguint tota normativa de seguretat i amb
presa de temperatura i cita prèvia per poder accedir al recinte. Moltes gràcies!

25N, Dia Internacional de
l’eliminació de la violència
envers les dones

Som Vila amb caràcter!

El passat dimecres 25 de novembre es va celebrar el Dia internacional de l’Eliminació envers les dones. Per raons sanitàries no es van
celebrar actes multitudinaris com s’ha fet altres
anys, però l’Ajuntament va fer públic el manifest de la jornada, impulsat per l’institut Català
de les dones. El manifest el va llegir la regidora
d’igualtat, Ana Belén López Soto. Per la seva
banda. L’Espai Jove Ca la Romana també ha
participat en l’acte impulsant una activitat on
els participants van poder estampar una samarreta amb lemes contra la violència masclista. Els interesssats/des van poder proposar
lemes a través de les xarxes socials. Hi van participar una quinzena de persones. Des de les
xarxes socials de l’Espai Jove també es va llegir
el manifest entre diferents joves. Les activitats
del PAES i les Tardes Kreactives també s’hi van
implicar. D’altra banda el consistori també va
adherir-se a la campanya del Consell Comarcal de la Selva, que oferia una xerrada el mateix
25N a les 10 h amb la sociòloga Laura. Bordera.

El 20 de novembre es va realitzar l’acte online de
presentació de les noves destinacions guardonades per l’Agència Catalana de Tursime, entre
elles Caldes de Malavella, que ha estat certificada amb el distintiu de “Vila amb Caràcter”.
Caldes com a destinació és rica en patrimoni, ja
que compta amb l’existència de 6 Béns Culturals
d’Interès Nacional (BCIN) amb projectes executats de socialització. Entre tots els equipaments
i recursos patrimonials que es defineixen per
complir altes exigències de conservació se’n destaquen per la seva rellevància històrica i social:
les termes romanes i l’espai Aquae. També són
BCIN els llenços de muralles medievals amb les
torres i el Jaciment paleontològic El Camp dels
Ninots.
Amb gran vocació turística vinculada al termalisme, al benestar i al mindful travel, definitivament Caldes també compleix amb els criteris
de vocació de ciutat, de futur, de paisatge urbà i
d’accessibilitat que l’Agència Catalana de Turisme exigeix a tots els seus afiliats.

Les obres de l’escola
de música avancen
favorablement
A l’espai del costat de l’escola Sant Esteve, allà
on hi havia les antigues cases dels mestres, s’hi
està construint un nou equipament per acollir
el Servei d’Ensenyament Musical de Caldes, a
més d’altres serveis per oferir formació i espais
per les entitats. L’estructura de l’edifici ja està
acabada i s’han començat. Les tasques de paleteria. Aquesta escola de música tindrà un auditori amb cabuda per a més de 80 persones, i
serà un complement educatiu també per les escoles de Caldes. També disposarà d’un auditori
exterior. L’edificació, totalment insonoritzada,
estarà preparada per a ser ampliada amb una
planta superior en un futur si s’escau.

En marxa les obres
d’ampliació de la comissaria
de la Policia Local
Ja està en marxa la reforma i ampliació de l’edifici
aïllat destinat a la Comissaria de la Policia
Municipal, situat en una parcel·la d’equipaments
municipals annexa a les actuals dependències
municipals. L’ampliació de la comissaria de la
Policia Local farà que l’equipament passi dels
69,70 m2 actuals, a 106 m2, comptant l’ampliació
del porxo i els serveis.
Per donar un suport a la seguretat del municipi
també s’ha iniciat una col·laboració entre les
policies locals de Llagostera i Cassà de la Selva. A
més, per augmentar la seguretat al poble també
s’instal·laran 13 càmeres de seguretat. Aquestes
càmeres detectaran les matrícules dels vehicles
que accedeixin al municipi per processar la
informació directament amb les llistes negres
de la policia, per tal de tenir constància de
quins vehicles amb antecedents delictius entren
al poble i poder actuar a temps abans que es
cometi qualsevol infracció.
Amb totes aquestes millores el cos de policia
local de Caldes de Malavella estarà més preparat
per atendre les necessitats que demana una
població de prop de 60km2 i 8.000 habitants.

Els partits opinen

Reportatge “Ens submergim a Caldes”

Recorda el límit de velocitat
a les vies verdes

El programa Soroll de Ràdio Girona (Cadena SER) va visitar Caldes de Malavella i amb
un reportatges de 30 minuts ens explica què
s’hi pot trobar, que s’hi cou i quines propostes
ofereix el municipi com a destinació turística.
En el reportatge,, que va acompanyat d’una entrevista amb l’alcalde podeu sentir propostes
relacionades amb el termalisme, sobre les diferents rutes disponibles per fer. També tenen un
paper destacat en el reportatge les entitats com
la colla gegantera i el Club excursionista, que
enguany està d’aniversari. En el programa també es pot descobrir el camp dels ninots i el jaciment paleontològic, així com l’Espai Aquae.
Trobaràs els enllaços a tots els reportatges a la
web de www.visitcaldes.cat.

Les vies verdes són vies de circulació exclusives
per a trànsit no motoritzat, sobretot per vianants i ciclistes. En alguns trams, especialment
prop de nuclis de població, s’avisa que és un
traçat compartit amb vehicles i tots els usuaris
han d’extremar les precaucions. Al llarg de la
ruta els usuaris troben cartells amb el recordatori de la limitació de velocitat. La velocitat de
les bicis i altres vehicles amb assistència elèctrica (no 100% elèctrics) està limitada a 20 km/
hora en bona part de la ruta i a 10 km/hora en
els encreuaments.
Des del Consorci de les Vies verdes de Girona i
des de les diverses administracions locals associades, es recorda que la seguretat dels usuaris
només la podem garantir entre tots.

El nou Institut cada vegada
més a prop

S’organitza un cicle de
tallers per a empresaris,
comerciants i emprenedors

A principis del 2020 es va començar a construir
el nou Institut de Caldes de Malavella. La
construcció d’aquest nou institut permetrà
completar la oferta formativa al municipi en
condicions. Fins ara l’Institut es trobava ubicat
a uns barracons al davant de l’Escola la Benaula,
però amb les obres en funcionament i avançant a
pas ferm el proper curs 2021-2022 els estudiants ja
es podrien desplaçar al nou centre educatiu. Fins
ara les tasques s’havien enraderit dues setmanes
degut a les aturades forçoses per la Covid19, però
la previsió és que l’Institut s’acabi de construir
a finals de juliol per poder fer el trasllat per
iniciar ja les classes al nou edifici el curs vinent.
De moment les obres ja es veuen avançades i a
principis de desembre ja es col·locaran les parets
exteriors de l’edifici. Després es procedirà a fer les
obres de la part interior.
Aquesta obra té un cost de prop de 4MEUR i se
situa en un terreny d’uns 8000 metres quadrats.
Tindrà dos edificis units per un passadís central
i tindrà una capacitat per uns 270 alumnes
d’ESO, que són els que té actualment la localitat.

“Caldenc, fes el turista a
Caldes”

Jove, aquest Nadal treballa
al JAN!

Aquest Nadal regala
solidaritat

Es presenta La Portanoves
del Porta a Porta!

El sector del turisme, restauració i comerç viuen des de fa més de mig any un moment especialment complicat derivat d’aquesta crisi.
L’entramat econòmic de Caldes ha viscut i viu
dins d’aquesta nova realitat una temporada estranya amb un impacte que certament és negatiu, ja que el turisme, i en general el sector
dels serveis, és una important font d’ingressos i
d’activitat econòmica a Caldes.
A causa de les noves restriccions i on es contempla el confinament municipal/perimetral
durant els caps de setmana, l’Àrea de Turisme
de l’Ajuntament de Caldes de Malavella ha engegat una nova iniciativa: convertir els mateixos caldencs en turistes en el seu propi poble,
partint de la normativa en què els turistes i en
general tots els excursionistes de fora el nostre
municipi no ens poden visitar.
La campanya es va iniciar el divendres 30 d’octubre amb publicacions a les xarxes socials de
l’Àrea de Turisme amb diferents propostes.
Paral·lelament s’està treballant amb una nova
campanya enfocada de cares a l’hivern per donar visibilitat a totes les activitats i continuar
fent crida al turista de proximitat.

Els propers 28, 29 i 30 de desembre es celebrarà
el JAN a Caldes de Malavella, el parc infantil de
nadal, i es busquen caldencs i caldenques joves
que vulguin fer de monitors/es, premonitors/es o
de voluntaris/es! Si t’interessa trobaràs tota la informació a la web de l’Ajuntament o a la de l’Espai
Jove Ca la Romana, també a les diferents xarxes
socials. Tens temps d’inscriure’t a través de la seu
electrònica de l’Ajuntament fins el 7 de desembre
els premonitors/es i fins el 17 de desembre els voluntaris/es. En el cas dels monitors/es el termini
acaba el 5 de desembre! En total es busquen 14
monitores de lleure (retribució de 219,76€), 8
premonitors/es de lleure (retribució de 137,36€)
i els voluntaris/es que s’animin! La jornada laboral entre els tres dies és de 25 hores. Els requisits
són, en el cas de monitor/a de lleure, tenir més de
18 anys, tenir la titulació de monitor/a de lleure,
tenir la ESO i el nivell C de català. En el cas de
premonitor/a de lleure només cal ser major de 16
anys i no superar els 18, tenir la ESO i el nivell C
de català. Pel que fa els voluntaris es busquen caldencs i caldenques d’entre 14 i 16 anys. Anima’t,
t’ho passaràs genial!

La Portanoves del Porta a Porta és un element
informatiu per mantenir informats als ciutadans i ciutadanes del compte enrere cap a la
implantació del nou servei de recollida de residus porta a porta. Es va presentar oficialment
el passat dimarts, 24 de novembre a la Plaça de
la Selva durant el mercat municipal. Com que
són tres municipis que es troben en la mateixa
situació: Caldes de Malavella, Hostalric i Sils, la
presentació es va fer simultàniament a les tres
poblacions. En la presentació de Caldes hi ha
estat present l’alcalde, Salvador Balliu, també
el regidor de Medi Ambient, Pere Oliveras, a
més de les regidores de festes, Gemma Alsina i
educació i salut, Àngela Frigolé. Una gent mediambiental durant al matí donava a conèixer
informació del nou sistema de recollida i del
mateix Portanoves que anirà adaptant el seu
color i el missatge al moment concret en què
es trobi la campanya ciutadana fins a fixar data
concreta del canvi. La presentació s’ha fet en
el marc de la setmana Europea de la Prevenció
de Residus.

La Portanoves del Porta a Porta és un element
informatiu per mantenir informats als ciutadans i ciutadanes del compte enrere cap a la
implantació del nou servei de recollida de residus porta a porta. Es va presentar oficialment
el passat dimarts, 24 de novembre a la Plaça de
la Selva durant el mercat municipal. Com que
són tres municipis que es troben en la mateixa
situació: Caldes de Malavella, Hostalric i Sils, la
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el regidor de Medi Ambient, Pere Oliveras, a
més de les regidores de festes, Gemma Alsina i
educació i salut, Àngela Frigolé. Una gent mediambiental durant al matí donava a conèixer
informació del nou sistema de recollida i del
mateix Portanoves que anirà adaptant el seu
color i el missatge al moment concret en què
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el marc de la setmana Europea de la Prevenció
de Residus.

Aquest mes de novembre l’Àrea de Promoció
econòmica ha organitzat un cicle de tallers online i gratuïts dirigit a comerciants, empresaris
i emprenedors de Caldes amb l’objectiu de promoure l’ús de les noves tecnologies per a millor
la competitivitat dels negocis.
En total s’han impartit tres tallers:
• Facebook Ads: Com fer anuncis a Facebook i Instagram (6 h) on s’han detallat els
mètodes de creació d’anuncis aquestes xarxes socials per aprendre a segmentar i escollir el públic objectiu segons què es pretén
aconseguir.
• El taller WhatsApp Business (4 h) on s’ha
treballat la configuració del perfil d’empresa
de WhatsApp i totes les seves funcionalitats
i avantatges.
• El darrer taller ha estat Google My Business: Anuncia el teu negoci local a Google
(4 h) on s’han tractat les eines per donar
d’alta els negocis en aquesta plataforma per
a millorar el posicionament.
Tots els tallers han tingut lloc en sessions de 2 h
mitjançant la plataforma Meets de Google en
horari de 14.30 h a 16.30 h.
En total hi ha participat una quinzena de persones que han valorat positivament el contingut
de les formacions.

La Colla Gegantera
de Caldes amaga els
capgrossos!
El passat 8 de novembre s’hauria celebrat la 2a
trobada de capgrossos. Tenint en compte les restriccions donades per la pandèmia actual no es
va poder dur a terme, ni tampoc la mostra de
balls amb els capgrossos. Davant d’aquesta situació, la Colla Gegantera de Caldes de Malavella
no volia que els infants es quedessin sense cap
activitat, tenien clar que volien implicar els més
petits d’alguna manera i conservar l’essència de
la trobada. Així doncs, se’ls va ocórrer la idea de
fer un concurs repartint els capgrossos i el cavallet arreu dels equipaments municipals.
El concurs consistia a buscar cinc capgrossos i
el cavallet, que es podien veure des del carrer.
Un cop es trobava un capgròs, s’havia de dir
correctament el seu nom i a quin lloc es trobava
enviant un missatge a través de les xarxes socials a la Colla Gegantera. Entre totes les respostes
correctes es va desenvolupar un sorteig i el guanyador va obtenir una figura de cartó-pedra del
capgròs Julius. També es va obsequiar a tots els
participants amb una samarreta de la colla.

L’Escuderia Malavella
participa al 26 Rally La
Nucía
El passat 6 de novembre es va disputar el 26 Rallye La Nucía, a La Nucía (Alacant), última prova puntuable del Campionat d’Espanya de ral·lis
per a vehicles històrics (velocitat i regularitat).
Hi van prendre part dos equips caldencs de
l’Escuderia Malavella en la categoria de Regularitat Històrics. Per una banda, en Toni Verdaguer i la Meius Mora, amb el Porsche 944
Turbo, que van aconseguir la segona posició
del ral·li (a sols 6 dècimes de segon del guanyador) i la segona del campionat. Per altra banda,
en Pepe Lopez Sobrado acompanyat per Javier
Roca, amb el Porsche 944 Turbo, que van aconseguir finalitzar el ral·li en una bona tercera
posició i quarts del campionat.

El Club Excursionista
proposa rutes locals
El Club Excursionista de Caldes proposa una
sèrie de rutes locals que poden fer-se durant el
cap de setmana tot mantenint l’aïllament perimetral dins del municipi. El missatge que ens
fan arribar és el següent:
“Per a aquests propers caps de setmana de
confinament municipal, us oferim diverses
propostes per a conèixer el terme municipal
de Caldes. Visiteu Camins de Caldes a la web
del club excursionista. Hi trobareu itineraris
circulars o lineals, de tres fins a trenta quilòmetres, amb la seva explicació i mapa. Només
un dels circuits, el camí de Caldes a Llagostera,
surt del terme municipal”.
Per als que feu esport individualment, adjuntem el mapa esquemàtic amb els municipis termeners amb Caldes de Malavella.
D’altra banda, l’Oficina de Turisme de Caldes
de Malavella també proposa una gran varietat de propostes per realitzar a Caldes durant
el confinament. Consulteu més informació a
la pàgina web de l’Oficina de Turisme: www.
visitcaldes.cat

Enfilem el final del 2020 amb un regust agredolç. Ha estat un any dur per tothom en
el qual ens ha tocat ser forts, donar el millor de nosaltres i mostrar el nostre compromís amb els veïns i veïnes de Caldes. Ara ens arriben unes dates assenyalades amb les
fetes nadalenques i de cap d’any. Són festes que sempre són motiu de joia i felicitat, per
gaudir-ne amb família i amics, però aquest any hem de ser més prudents que mai. Hem de tenir molt
presents les mesures restrictives de la Covid per evitar una tercera onada.
Caldes de Malavella és un poble que mai s’atura i sempre és ple d’activitats. Tot i que ara hem hagut
de ralentir a la força l’activitat, volem donar les gràcies a totes les entitats que segueixen treballant de
valent pel poble. També volem agrair a totes les persones, que d’una manera o una altra, estan ajudant.
És ara, en aquests moments, que hem de mostrar-nos més resilients i que tothom doni exemple de
respecte i bon veïnatge.
Aprofitem tots plegats aquest temps difícils de confinament per conèixer més encara el nostre poble,
feu el turista per Caldes o exploreu les rutes que se’ns proposen dins del municipi.
Des de Junts per Caldes us volem desitjar que passeu unes festes nadalenques càlides i segures en
companyia de qui més us estimeu.
Bones festes!
Hi ha decisions que determinen com serà el nostre futur, el futur del nostre poble i el de tots els veïns i veïnes que en formem part. I ara, quan vivim una greu
crisi, no només sanitària i econòmica, sinó també social, necessitem més que mai
ser valents i solidaris, no podem deixar ningú enrere. I des del món local, de nou, toca treballar.
Som els que estem més a prop de les persones, de cadascú de vosaltres.
Hem vist com aquests darrers mesos cada cop hi ha més famílies que necessiten ajuda. Ara és el moment de posar tots els recursos al servei dels que més estan patint, ajudant-los en les seves necessitats
més bàsiques: amb ajuts directes al consum i a l’habitatge. I ho hem de tenir molt en compte en els
pressupostos municipals de l’any que ve. Creiem que ara no és moment de grans inversions ni d’obres
noves, com la recent licitació de l’arranjament de la rotonda de la carretera de Llagostera, unes obres
que estaven pressupostades per 75.000€, i que ja en el seu dia ens va semblar un disbarat.
Ara és el moment de ser agosarats, de posar tots els nostres recursos, endeutant-nos si cal, perquè
ens puguem recuperar totes i tots. Hem de tenir un pressupost municipal al servei del poble, els
romanents i estalvis que hem aconseguit s’han de posar a la nostra disposició per fer polítiques
socials, de recuperació econòmica i de dinamització cultural.
Ara és el moment d’estar al costat de les persones.
S’acaba aquest 2020 marcat per la pandèmia que a causat una crisi sanitària, econòmica
i social sense precedents. Des de l’ajuntament hem anat repetint que ajudarem en tot
el que es pugui però, des del nostre punt de vista, no s’està fent prou. Fa un mes celebrarem un ple extraordinari per a congelar les taxes. Això es ven com una gran mesura
per ajudar a empreses i famílies però ens deixem de dir que fa menys d’un any moltes d’aquestes taxes
(escombraries, contribució, impost de circulació...) es van apujar en percentatges que feia molts anys
que no veiem.
Quan mostrem la nostra disconformitat i proposem altres mesures ens diuen que fem demagògia i
que els diners han de sortir d’algun lloc. Nosaltres creiem que cal ser imaginatius, cal estalviar d’altres partides i aparcar projectes que en aquests moments no tenen cap sentit i, sobretot, cal escoltar
tothom cosa que no estan gens acostumats a fer. Des de SOM Caldes no deixarem d’oferir-nos per a
col·laborar en tot allò que faci falta.
Per acabar us volem demanar molta responsabilitat en aquests temps difícils, la lluita contra el virus
és responsabilitat de tots, així mateix desitjar-vos unes bones festes i que el 2021 sigui molt millor que
aquest 2020.
S’apropa el Nadal. I aquest serà un Nadal molt difícil per moltes famílies. Algunes
perquè en aquest any han perdut algun ésser estimat i d’altres perquè aquesta pandèmia ha acabat amb la seva economia familiar, i també famílies que no es podran
retrobar en aquestes dates, després de mesos molt complicats. A totes elles des del
nostre grup els volem enviar el nostre escalf i el nostre recolzament.
Però com no ens volem quedar només en paraules buides estem treballant en polítiques de recuperació econòmica i d’ocupació de manera concertada amb els agents econòmics
i socials del territori, alhora que portem a terme mesures de caire social en dos àmbits que són
fonamentals l’habitatge (des de l’ajuntament s’acaba d’adquirir el primer pis per polítiques socials) i
en la dignitat dels usuaris de benestar social treballant transversalment en el treball social, de salut i
d’inserció laboral, que creiem que és el que és necessita en aquest àmbit.
En aquest any que acaba tant difícil per a tothom volem agrair la feina feta al personal de l’Ajuntament, a la Policia per haver estat en tot moment, als voluntaris de Protecció Civil per arribar on cap
altre arribava, als voluntaris de Càritas, al personal de neteja de les instal·lacions, i també a tots els
ciutadans i entitats de Caldes que han mostrat la seva responsabilitat davant la situació de greu crisi
sanitària. Moltes gràcies a tots i Bon Nadal i Feliç Any Nou 2021.

Moltes gràcies!
Gràcies als membres de Protecció Civil
de Caldes de Malavella, també a tots els
voluntaris/es i de la Policia Local, per vetllar
per la seguretat dels caldencs i caldenques dia
darrere dia, com ara en la celebració de Tots
Sants, que van treballar al llarg del cap de
setmana perquè tothom pogués gaudir d’una
festivitat segura, tenint cura en tot moment de
l’aforament al cementiri, entre altres tasques.
Gràcies!

Llegamos a diciembre y las consecuencias de la pandemia siguen ahí. Estamos peor que en marzo y
el Gobierno central sigue inamovible y sin soluciones. Es incongruente permanecer en casa bajo toque de queda pero poder ir a trabajar enlatados en metros y trenes. Desde los ayuntamientos pedimos ese superávit secuestrado por el Gobierno para ayudar a pymes autónomos y gente necesitada.

Estat de l’aigua
Analítiques de novembre

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

Un mísero 20% no es suficiente. Si los ciudadanos nos tenemos que sacrificar también lo debe hacer
el Gobierno central en pro de la población. Aunque sean tiempos difíciles desde ciudadanos les
queremos desear lo mejor en estas fechas.

