Del 15 de novembre al 15 de desembre

Per recordar
CONVOCATÒRIA AJUTS SOCIALS
Ajuts per reforç socioeducatiu i secundaria:
de l’ 01/10/18 al 30/05/19
Subvenció de les places per al centre de dia:
durant tot l’any
Ajuts d’urgència social: Durant tot l’any
GRUP DE PASSEIG
Els dijous a les 9:30 h davant de la Casa Rosa.
Organitza: Àrea d’esports.
BALL DE LA CASA ROSA
Cada diumenge a les 17:30 h hi ha ball a la
Casa Rosa. Un divendres al mes hi ha el ball
berenar. Trobareu més informació al casal de
la gent gran de la Casa Rosa.
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
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL
DE CALDES DE MALAVELLA
Demana cita prèvia a solc@caldesdemalavella.cat o als 972 48 02 66 (Espai Jove) / 972 48
01 03 (Oficina de Turisme). Les entrevistes es
realitzen a l’Espai Jove “Ca la Romana” tots
els dimecres de 9.30h a 13.30h.
PATI OBERT
El proper diumenge 2 de desembre, serà el
darrer dia del PATI OBERT d’aquest any 2018,
fins a la propera temporada! T’esperem de
16’30h a 19’30h amb activitats especials i berenar per a tothom! Organitza: Ca la Romana
VOLS COL·LABORAR EN LES ACTIVITATS DE NADAL?
Si vols participar de forma voluntària al PESSEBRE o a la CAVALCADA (totes les edats)
el 5 de gener del 2019, et pots inscriure a través del formulari que trobaràs al web www.
caldesdemalavella.cat fins el 2 de gener.
Si tens entre 14 i 16 anys, també pots participar de voluntari/a al JAN (Jocs i Activitats
de Nadal), els dies 27, 28 i 29 de desembre.
Et pots inscriure a Ca la Romana fins el 14
de desembre!
CAMPANYA DE RECOLLIDA DE JOGUINES DE CREU ROJA – LLAGOSTERA
Col·labora amb la campanya de Reis de Creu

Roja portant alguna joguina nova o de segona mà en bon estat per a que cap infant es
quedi sense regal. Les joguines es podran dur
el diumenge 16 de desembre a la parada que
tindrà la Creu Roja al Mercat de Nadal o bé a
l’Oficina de Turisme del 17 al 28 de desembre
en horari de 10h a 14h (excepte Nadal i Sant
Esteve).
CONCURS D’APARADORS DE NADAL
Obert a comerços i empreses del municipi.
La decoració ha d’estar vigent del 10 de desembre al 6 de gener 2019.
Inscripcions fins el 9 de desembre a promocioeconomica@caldesdemalavella.cat . Bases
disponibles a la web de l’Ajuntament.
Amb la col·laboració de l’Associació de comerç i serveis de Caldes de Malavella.
GRAN RECAPTE D’ALIMENTS
Els dies 30 de novembre, 1 i 2 de desembre es
fa el gran recapte d’aliments a Caldes de Malavella. Es necessiten voluntaris. Interessats
contacteu amb Imma Vicens al 652 818 831.
CÁRITAS BUSCA VOLUNTARIS
Des de Cáritas Caldes de Malavella i Sant
Andreu Salou necessitem persones voluntàries que vulguin formar part de l’equip.
Necessitem col·laboració quizenalment amb
el Servei de Aliments els dimecres i els dijous
de 16 a 19 hores. Es faran dos grups, uns voluntaris col·laboraran els dimecres i els altres
els dijous cada quinze dies.
També necessitem voluntaris pel dimecres
al matí quinzenalment en horari de 9:30 a
12:30 h.
Interessats contacteu amb Cáritas a través
dels telèfons: 676887228 o 652818831. Moltes gràcies!
SORTIDA DE NADAL ESPLAI SANT
ESTEVE
Del 26 de novembre al 2 de desembre s’obren
les preinscripcions per la Sortida de Nadal
que serà del 2 al 4 de gener.
TALLER “AJUTS PER AL COMERÇ
I EMPRESES DE SERVEIS DE CALDES DE MALAVELLA
El proper 27 de novembre de 14:30 h a 16:30
h a l’aula del pavelló es farà el taller “Ajuts per
al comerç i empreses de serveis de Caldes de
Malavella”. Vine a conèixer en què et pot ajudar el servei de dinamització empresarial:
Cal confirmació d’assistència a promocioeconomica@caldesdemalavella.cat o bé al telèfon 634 260 559.

L’agenda
Dijous, 15 de novembre
Entitats. Esplai Gent Gran La Caixa
17 h · Esplai · Cine fòrum: “En el estanque Dorado”
Medi Ambient. Xerrada
19:30 h · Sala de plens
“Parlem de residus” a càrrec dels tècnics del
Consell Comarcal de la Selva i NORA SA.
Vine a conèixer els reptes catalans i europeus en
matèria de residus i les estratègies que es can escampant arreu per aplicar el criteri indiscutible
de ”qui contamina paga”. Al final de la xerrada
es farà el sorteig de l’enquesta del reciclatge.
Divendres, 16 de novembre
Cultura. Formació
17 h a 20 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia · Curs: telèfons mòbils
Dissabte, 17 de novembre
Esports. UE Caldes
18 h · Estadi Vall Llobera
UE Caldes B 4ª catalana – CF Verges A
Cultura. Memorial Emili Bota
20 h · Teatre municipal
“Fot el camp” de Ramon Caralt i Natàlia P
Sánchez, interpretat pel grup Carisma Teatre de
Caldes de Malavella. Preu: 6€.
Diumenge, 18 de novembre
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Colla gegantera
10 h · Pavelló de Vidreres
Trobada gegantera
11 h · Inici cercavila
Esports. UE Caldes
11:30 h · Estadi Vall Llobera
UE Caldes A 2ª catalana – UE Can Gibert A
Dilluns, 19 de novembre
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Ca la Romana · Tarda de pel·lícula i crispetes!
Dimecres, 21 de novembre
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Casino
Taller de rebosteria (pastissos, galetes i més!)
Tardes Joves. Ca la Romana
17 a 19 h · Ca la Romana
2ª Sessió de formació en “Coeducació i igualtat
de gènere”. Inscripció prèvia i places limitades a
Ca la Romana.
Divendres, 23 de novembre
Cultura. Club de lectura
19:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
“El ventríloc” de Joan Brossa
Dissabte, 24 de novembre

Dia de la patrona i 10è
aniversari de la policia local

11 h · Teatre · Esteu tots convidats a l’aniversari
de la policia local. En motiu del dia de la patrona
es farà repartiment de medalles i felicitacions.
També es veurà un vídeo especial d’aniversari.

JORNADES DE CUINA I LITERATURA
JORNADES GASTRONÒMIQUES DE TARDOR

Divendres, 23 de novembre
17 h · Taller infantil de llaminadures saludables
18:30 h · Sessió del conte “l’ou de l’eriço” i
altres contes de castanyes amb David Planas
19:30 h · Club de lectura “Em van fer menjar un llibre” amb Glòria Bordons
Dissabte, 24 de novembre
10:30 h ·Taller Little Chef “Decorem magdalenes” amb Kids&Us
11:30 h · Sessió del conte “La vaca que va
pondre un ou” amb l’actriu Mireia Peña
12:30 h · Vermut amb castanyes
Espectacle de narració oral per a joves i
adults amb contes de Rodoreda “Amiga
Mercè” amb Teresa Puig
17 h · Tertúlia – cafè amb Gotes literàries,
presentació de llibres amb Empar Moliner i
Jaume Fàbrega
18:30 h · Concurs de cuina de tardor “La
castanya”
20 h · Degustació de formatges, fruits secs i
vins i espectacle de cabaret gastronòmic
22 h · Concert de rumba catalana amb el grup
“Cara bruta” i degustació de bracets de gitano
Diumenge, 25 de novembre
11 h · Visita guiada especial “Un Caldes de
llegenda”
12:30 h · Estrena del curt “En venda” de
Mateu Ciurana
17 h · Cinema: Ratatuille
Dilluns, 26 de novembre
17 h · Taller de pasta de full
Dimarts, 27 de novembre
17 h · Projecció de les gravacions “Cuina
sense pares”
Programes apart.

Diumenge, 25 de novembre

25N: Dia de la violència
contra les dones

18 h · Casino · Tarda d’activitats i dinàmiques
de sensibilització” A càrrec de Triple A, joves
feministes de Caldes de Malavella; Raquel
Ruiz (psicòloga dels SIAD Caldes); Cristina
Vila (tècnica d’igualtat de Igualtat Creativa);
Xarxa de Dones.
Entitats. Club excursionista
Sortida a la Vall de la Llémena.
La nostra presidenta emèrita, la Isabel, ens portarà per indrets insospitats d’aquesta bonica vall.
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · Gratuït
Amb degustació gratuïta de galetes de
la Bruixa Malavella i productes Vichy Catalán.

Dimarts, 27 de novembre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Formació. Promoció econòmica
14:30 h a 16:30 h · Aula del pavelló municipal
Taller “Ajuts per al comerç i empreses de serveis
de Caldes de Malavella” Confirmeu assistència a
promocioeconomica@caldesdemalavella.cat o bé al
telèfon 634 260 559.
Dijous, 29 de novembre
Entitats. Esplai Gent Gran La Caixa
17 h · Esplai · Berenar del mes
Pati Obert. Ca la Romana
17 h · Pati Escola Sant Esteve · Va d’esports: jornada esportiva, vine amb el teu equip!
Dissabte, 1 de desembre
Esports. UE Caldes
18 h · Estadi Vall Llobera
UE Caldes B 4ª catalana - AE Monells A
Diumenge, 2 de desembre
Entitats. Club excursionista
Tanquem el camí de St. Jaume per etapes i encetem el GR92 per la costa. El projecte és des de Blanes fins a Portbou. En Jordi i la Blanca dirigiran
l’aventura començant per l’etapa Blanes-Lloret.
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
CÀNCER
Esports. UE Caldes
11:30 h · Estadi Vall Llobera
UE Caldes A 2ª catalana – P Santa Pau A
Pati Obert. Ca la Romana
16:30 h a 19:30 h · Pati escola Sant Esteve
Hi haurà activitats especials i berenar per a tothom! Organitza: Ca la Romana

Entitats. Cantada de nadales i encesa
CÀNCER
de llums de Nadal
A càrrec dels infants de la catequesi i de les Germanes Hospitalàries.
A continuació · Plaça de l’Església
Organitza: Parròquia de Caldes de Malavella i
Germanes Hospitalàries.
Dissabte, 8 de desembre
CÀNCER
Entitats. CalgolTast
12 h · Plaça Ajuntament Vell
Organitza Societat Gastronòmica de Caldes
Diumenge, 9 de desembre
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Cultura. Cinema
Marató de Mamma Mia!
Dimarts, 11 de desembre
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Dimecres, 12 de desembre
Conferència informativa

CÀNCER

17:30 h· Annex Casa Rosa
Dedicada a “La investigació dona vida” a càrrec
de la doctora Roig i l’equip d’infermeria del CAP
de Caldes
Tot seguit Quina Sanitària. Organitza el CAP de
Caldes i l’Ajuntament de Caldes amb el suport de
el casal de la gent gran de la Casa Rosa.

Divendres, 14 de desembre
Entitats. Club excursionista
Reunió de programació. Ep, va, poseu fil a
l’agulla, inspireu-vos i feu propostes. Veniu a la
Dilluns, 3 de desembre
reunió de programació, planificar les sortides és
Tardes Joves. Ca la Romana
començar a gaudir-les. Tothom és benvingut.
17 h · Ca la Romana · Tarda de còctels 0’0!
Cultura. Club de lectura
19:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Dimarts, 4 de desembre
“Fingiments” amb Francesc Prat
Mercats. Mercat municipal
Entitats. Donació de sang
8 a 13 h · Plaça de la Selva
16:30 h a 21 h · Casino
Entitats. Casa Rosa
Dimecres, 5 de desembre
14 h · Restaurant Can Tosca de Canet d’Adri
Entitats. Xarxa de dones de Caldes
Dinar de Nadal de la Casa Rosa i tot seguit ball amb
19 h · Casino · Què pot fer la Bioressonància per Toni Puigverd. Per a més informació 686 699 525
la nostra salut? A càrrec de Janique Vergés.
CÀNCER
Cultura. Concert.
19 h · Teatre · Concert de Nadal del SEMC
Divendres, 7 de desembre
Entitats. Missa de catequesi i entrada Dissabte, 15 de desembre
CÀNCER
del tió solidari
Esports. UE Caldes
Hi haurà recollida d’aliments per a Càritas Par18 h · Estadi Vall Llobera
roquial i una urna per recollir aportacions per a UE Caldes B 4ª catalana – FC Medes l’Estartit A
La Marató de TV3.
Cultura. Contes per la Marató
18.30 h · Església parroquial
CÀNCER
Organitza: Parròquia de Caldes de Malavella
12 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
CÀNCER
Entitats. Xocolatada
Contes amb l’A d’estimar amb Gra de sorra contes.
Hi haurà una urna per recollir les aportacions
CÀNCER
Cultura. Concert
per a La Marató de TV3.
12 h · Teatre · Concert orquestra jove de la Selva
A partir de les 18.30 h · Plaça de l’Església
amb la participació dels alumnes de l’Escola de
Organitza: Associació de gent gran de la tercera Música de Caldes.
edat “Casa Rosa”.

CÀNCER

Durant tot el matí en diferents espais: Programació:

Diumenge,
16 de desembre
CÀNCER

Termes Romanes, Carrer Pla i Deniel, Carrer de
Sant Grau, Plaça d el’aigua, Jardins de les Termes
Romanes, Plaça de l’Ermita de Sant Grau.

Torneig d’hoquei sobre patins
9 a 15h · Polivalent
Organitza: Club Pati de Caldes

12è Mercat de Nadal
Amb parades d’artesania nadalenca, regals, alimentació i comerç local que faran possibles les
compres d’última hora per a que no ens falti de
res en aquestes dates tan assenyadaldes.

Cercavila solidaria de gegants i grallers pels carrers de
CÀNCER
Caldes
11.30 h · Jardins de les termes
Organitza: Colla Gegantera de Caldes de Malavella i Grallers escaldats.

Fira del mercat dels diumenges
Plaça de l’antic Ajuntament

CÀNCER
Visita turística guiada
La recaptació de la visita anirà destinada a La
Marató de TV3.
11 h · Oficina de Turisme

Jornada de portes obertes a l’ermita de Sant Grau
Es podrà visitar un pessebre a l’interior de l’ermita.
Organitza: Amics del Ball de l’Hereu Riera i
Parròquia de Caldes

CÀNCER
Cantada de nadeles itinerant
Més informació en programes a part. Organitza
l’Esplai Sant Esteve.
Subhasta de quadres del concurs de Pintura Ràpida

CÀNCER

Organitza: Ajuntament de Caldes de Malavella i
organitzadors del concurs de Pintura Ràpida
Campanya de recollida de joguines de segona mà
Fem possible que cap infant es quedi sense la
seva joguina la nit de Reis! Col·labora amb la
campanya de Reis de la Creu Roja portant alguna joguina nova o de segona mà en bon estat a
l’estand de la Creu Roja Llagostera al Mercat de
Nadal. Les joguines que es recullin seran repartides entre famílies de Caldes que ho necessitin.
La campanya de recollida de joguines s’allargarà
a l’Oficina de Turisme del 17 al 28 de desembre
de 2018 (obert cada dia de 10 h a 14h excepte
Nadal i Sant Esteve).
Organitza: Creu Roja Llagostera
Parada solidaria de la policia local
Venta dels escuts solidaris, polseres i calendaris
en benefici del Sant Joan de Déu Pediatric Cancer Center Barcelona.
Organitza la Policia Local de Caldes.
Venta de calendaris de l’Hereu Riera

CÀNCER

Hi haurà una urna per recollir les aportacions
per La Marató de TV3.
Organitza: Amics de l’Hereu Riera.

CÀNCER
Paradeta gegantera
Hi haurà una barretina gegant per recollir les
aportacions per La Marató de TV3.
Organitza: Colla Gegantera de Caldes de Malavella i Grallers escaldats.
Parada de venta de diferents productes artesanals

CÀNCER

Organitza: EsplaiCaixa i Ikald Ikebana.

CÀNCER
Tastet d’escudella de Nadal
Repartiment d’escudella de nadal a canvi de la
voluntat. L’import recaptat anirà destinar a La
Marató de TV3.
12 h · Plaça de l’antic Ajuntament
Organitza: Societat Gastronòmica de Caldes de
Malavella

BiM

Butlletí d’Informació Municipal
Novembre 2018 · Número 134 · Caldes de Malavella

Audició de sardanes amb la cobla ciutat ciutat de Girona

CÀNCER

El 50% de la recaptació de la rifa anirà destinada
a La Marato de TV3.
12 h · Plaça de l’ermita de Sant Grau
Organitza: Agrupació de Sardanistes de Caldes
de Malavella

CÀNCER
Gran quina solidària
Amb excel·lents regals.
18 a 22 h · Gimnàs del CEIP Sant Esteve
Organitza: Club Vòlei Joves de Caldes
Festival de Nadal del Club Patinatge Artístic de Caldes
CÀNCER
de Malavella
18 h · Pavelló municipal
Festival de Nadal del Club de Patinatge Artístic
de Caldes en motiu de la Marató de TV3 amb
la participació de clubs convidats. Entrada
gratuïta.

CÀNCER
Cafè solidari
Durant totes les activitats de l’any organitzades
pel Club Excursionista de Caldes s’ha ofert als
assistents el Cafè Solidari a un preu d’1€. El cost
del cafè l’ha assumit el Club i tota la recaptació
s’ha lliurat a La Marató de TV3.
Organitza: Club Excursionista de Caldes

Serveis i adreces d’interès
OFICINES MUNICIPALS: Tel. 972 47 00 05.
Fax: 972 47 05 25 / ajuntament@caldesdemalavella.cat.
Carrer Vall-llobera, s/n.
De dilluns a divendres, de 2/4 de 9 a 2/4 de 3.
I també els dijous tarda de 4 a 2/4 de 7.
REGISTRE CIVIL: A les oficines municipals.
SERVEI DE RECAPTACIÓ: Tel. 972 84 01 78.
Cal Ferrer de la Plaça, entrant pel pati
Els dimarts, de 9 a 2.
POLICIA LOCAL: Tel. 972 47 09 02 · Tel. 619 704 546
policialocal@caldesdemalavella.cat.
Carrer Onze de Setembre, s/n.
CAP CALDES: Tel. 972 47 01 09 Ctra. Llagostera, 4.
TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA:
902 760 050
URGÈNCIES SANITÀRIES: 061
FARMÀCIES: (Per a més informació: www.cofgi.cat)
• CASANOVAS: Tel. 972 47 00 96. C. Vall·llobera, 17.
• FOLCH: Tel. 972 47 27 94. C. Sta. Maria, 28.
• X. PLANAS: Tel. 972 47 11 10. Ctra Llagostera, 29.
SERVEIS SOCIALS: Tel. 972 47 04 04.
C. Vall·llobera, 4. De dilluns a divendres, de 9 a 2.
OFICINA DE TURISME: Tel. 972 48 01 03
turisme@caldesdemalavella.cat.
C. Vall·llobera, s/n. Tots els dies, de 10 a 2.
El dissabte, també de 4 a 6.
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
Servei amb cita prèvia.
Tel. 972 48 01 03 (cada dia excepte dimecres).
Tel. 972 48 02 66 (dimecres).
solc@caldesdemalavella.cat.
CALDES FM 107.9: Tel. 972 47 13 09.
Carrer de Sant Grau, núm 19. Casa Rosa.

BIBLIOTECA MUNICIPAL: Tel. 972 47 23 50.
Carrer de la Llibertat, 6.
MATINS: de dimarts a divendres, de 2/4 d’11 a 2
TARDES: de dilluns a divendres, de 4 a 9.
DISSABTES: de 10 a 2.
TEATRE – CINEMA MUNICIPAL: C. Jacint Verdaguer.
ESPAI JOVE CA LA ROMANA: Tel. 972 48 02 66
calaromana@caldesdemalavella.cat
Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n
JUTJAT DE PAU: Tel. 972 47 02 25.
C. de St Grau, 19. Casa Rosa. Dimarts i dijous, de 10 a 12.
ZONA ESPORTIVA: Tel. 669 29 25 81. Av. de Caldes s/n.
LLAR D’INFANTS NINOTS: Tel. 972 47 10 38.
C. Garrotxa s/n.
ESCOLA SANT ESTEVE: Tel. 972 47 23 44.
C. Vall·llobera, 62.
ESCOLA LA BENAULA: Tel. 972 48 00 56.
Av. Onze de setembre, 19
SES CALDES: Tel. 972 48 02 25.
Av. dels Països Catalans, s/n.
DEIXALLERIA MUNICIPAL: Tel. 872 012 018
C. Ponent, s/n.
Matins: de dimarts a dissabte, de 10 a 13 h.
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 15 a 18 h.
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS:
Tel. 872 01 20 18.
AVARIES XARXA D’AIGUA: Tel. 972 20 20 78
AVARIES XARXA ELÈCTRICA: Tel. 800 76 07 06
CORREUS: Tel. 972 47 14 20. C. Sta. Maria, 11.
RENFE: Tel. 912 320 320.
SARFA: Tel. 902 30 20 25.
TEISA: Tel. 972 20 02 75.
TAXI: Tel. 972 47 09 37 / 606 390 599.

Tota l’actualitat municipal de Caldes a:
Revista Municipal AQUAE

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

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

Els partits opinen

Notícies breus de Caldes de Malavella
Gràcies entitats!
El passat 16 d’octubre una trentena d’entitats
van reunir-se per preparar les activitats de
Nadal. Gràcies entitats per ajudar-nos tant a
preparar totes les activitats que fem al poble
tot l’any.
La trobada era per farcir els dies de Nadal
d’activitats: l’encesa de llums i la cantada
de nadales, els concerts i les audicions de
sardanes, contes de Nadal i caga tió solidari, la recollida de joguines de la Creu Roja,
parades, cercaviles, misses, quines i mercats.
Tot està preparat per rebre el Nadal! No us
perdeu tampoc el pessebre dels Amics de
l’Hereu Riera a l’ermita de Sant Grau, que estarà oberta per la ocasió. El mercat de Nadal

Seleccionats cinc
projectes finalistes per als
Pressupostos Participatius
Millorar l’aparcament de l’Estació i el seu entorn,
instal·lar plaques fotovoltaiques en equipaments
municipals, millorar els parcs infantils, fer un
carril bici escolar i un carril bici Caldes-CassàLlagostera: són les propostes finalistes que es
van votar el passat 15 d’octubre després de rebre
un total de 76 propostes en la fase de recollida
dels Pressupostos participatius. La llista va
quedar reduïda a una 30a de propostes quan
es van agrupar propostes similars o repetides.
Posteriorment els serveis tècnics van analitzar
que es tractés d’un projecte d’inversió d’interès
municipal i que fos pressupostàriament viable.
Durant el mes de novembre es fa la campanya
informativa sobre els cinc projectes finalistes
perquè la ciutadania pugui valorar les propostes,
i finalment la votació es celebrarà entre els dies
26 i 30 de novembre.
Més informació a www.caldesdecideix.cat

serà el proper 16 de desembre amb moltes
parades d’artesania, productes nadalencs,
regals, alimentació i més. A més el mateix
dia es celebra la 27ª Marató de TV3. Enguany
el mercat el trobareu al C/Pla i Deniel, als
jardins de les Termes Romanes, i al C/ Sant
Grau. El JAN, adreçat als petits de casa també té una agenda farcida de tallers i esports.
El dissabte 29 la cartera reial recollirà les
cartes dels més petits de casa als Jardins de
les Termes romanes per saber què han de
portar els reis, el dia 5 de gener els veurem
desfilar pels carrers del municipi. Trobareu
més informació als propers BIM i en programes a part.

Aviat començaran les
obres del Turist Club
A la urbanització del Turist Club li calen
carrers asfaltats, voreres, xarxa de llum,
d’aigüa, clavagueram i electricitat entre d’altres.
Finalment, després de trobar empresa licitadora,
s’espera que puguin començar-se a veure
màquines sobre el terreny a finals d’any.
Ara ja fa gairebé un any es va aprovar per
majoria absoluta la Proposta del Projecte d’obres
bàsiques i complementàries per a la subsanació
de deficiències urbanístiques a les obres
d’urbanització del Turist Club i l’aprovació del
projecte de reparcel·lació, amb un pressupost de
3.283.409,67€. Aquest projecte ha de permetre
tenir aigua potable als veïns a més de fer-se altres
millores importants com una xarxa de serveis
nova o millores en les voreres entre d’altres.
El passat dissabte 27 d’octubre al matí es va fer
una reunió amb tots els veïns per informarlos de les facilitats de pagament que ofereix
l’Ajuntament. Aquestes millores a la urbanització
valen entre 25 i 30.000€ per parcel·la depenent
dels metres quadrats.

La policia local fa 10
anys!

Ca la Romana fa 10 anys

Trobada de nascuts al 1953

Caldes recicla l’orgànica

El 20 d’octubre Ca la Romana es va omplir de
gent per bufar les espelmes del 10è aniversari
de l’Espai Jove. Després de sentir les paraules
de l’alcalde, la regidora de joventut i antics
regidors de la mateixa àrea, es va veure un
documental per reviure els 10 anys. Després
de bufar les espelmes hi havia moltes activitats preparades com el taller d’estampació de
samarretes, taller de bookface, de rotlles salats
i també de maquillatge Halloween. Es va presentar de nou el curt en contra del sexisme fet
per unes joves caldenques i es va poder gaudir
d’una exhibició de Hip Hop. La vetllada va
acabar amb una botifarrada i amb el concert
de FOK i Feels from above. Felicitats!

El 13 d’octubre una trentena de persones del
municipi que enguany celebren el seu 65è aniversari es van trobar per visitar l’església de
Caldes de Malavella, plantar un arbre i anar a
dinar. Al voltant de les 11 del matí es van trobar
a la Plaça de l’església per fer una visita guiada a
l’església del municipi, amb les explicacions de
Marc Martínez. Després, a la Font de la Vaca es
va plantar un roure on s’hi ha instal·lat també
una placa commemorativa. La trobada va acabar al Balneari Prats on hi havia preparat un
dinar. Aquestes trobades es valoren molt positivament perquè reuneixen una mateixa generació, molts dels quals havien perdut el contacte entre ells. Feliç 65è aniversari a tots i a totes!

D’ara i fins al 2020 cal que reciclem el 60% dels
residus que produïm. Actualment només es
recicla un 30%. És per això que l’Ajuntament
ha engegat una campanya informativa per
millorar l’ús del contenidor marró. Al llarg de
diferents dimarts al mercat, i també a algun
mercat del diumenge, s’hi ha instal·lat un punt
informatiu i s’han repartit contenidors reixats
per a l’orgànica. Els alumnes de les escoles també han fet la gimcana de les RRR per aprendre a reciclar millor. La campanya acaba amb
una xerrada informativa el 15 de novembre,
hi esteu tots convidats! Properament també es
substituiran els contenidors de l’orgànica per
uns altres de més efectius.

S’arregla el Bosc de les
Monges per poder-hi
passejar

Pas endavant per arreglar
els habitatges de Nostra
Senyora de la Llum

Torna la Marató de TV3,
aquest any pel càncer

Treballs de manteniment
del Rec Clar

S’espera que properament s’hi instal·li
un parc infantil per fer del Bosc de les
Monges un nou espai verd i d’esbarjo
al municipi.

L’Ajuntament busca subvencions per
ajudar als veïns a arreglar els blocs
de pisos que estan malmesos.

El càncer és la primera causa de
mort a Catalunya entre els homes, i
la segona entre les dones. La Marató
de TV3 destina tots els fons a la
investigació d’aquesta malaltia.

Es contracten 4 treballadors forestals
gràcies al programa Treball i Formació
del Servei d’Ocupació de Catalunya

Fins ara el Bosc de les Monges, situat darrera
de l’escola de La Benaula, era tan frondós que
no s’hi podia transitar. L’Ajuntament ha arreglat
el sotabosc, respectant els arbres i els roures
que fan ombra, hi ha instal·lat uns bancs i ha
proposat un itinerari per fer d’aquest bosc un
nou espai verd i un espai d’esbarjo al municipi.
A més s’espera que properament s’hi instal·li un
parc infantil per tots els nens i nenes de Caldes.
Es valora molt positivament la transformació
d’aquest espai perquè fins ara els gairebé 6000m2
de bosc no s’utilitzaven, i amb aquestes millores
s’espera que cada vegada aquest espai sigui més
transitat. De fet, des de que s’hi ha arreglat el
sotabosc i s’ha proposat l’itinerari s’hi poden
veure caldencs i caldenques passejant per la
zona sovint, també molts infants i famílies degut
a la proximitat amb el centre escolar.

Els blocs de Nostra Senyora de la Llum es
troben en un molt mal estat: la teulada està
malmesa, estan apuntalats i tenen luminosi
entre d’altres. Hi ha 52 pisos en aquests
edificis. L’Ajuntament vol ajudar als veïns que
hi viuen, buscant subvencions al Ministerio
de Fomento i a la Generalitat. De fet, el passat
7 de novembre l’alcalde Salvador Balliu, amb
l’equip de govern, van anar a Barcelona per
negociar més ajudes amb el departament
d’urbanisme de la Generalitat. Es va
encarregar un estudi per analitzar la situació,
i el passat dissabte 27 d’octubre es van posar
sobre la taula les possibles solucions, que
passen per tres fases depenent de l’estat de
cada pis.

Les entitats i l’Ajuntament continuen apostant
per La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio i
organitzen al llarg del desembre prop d’una
vintena d’activitats amb fins solidaris. Enguany
es celebra el 16 de desembre i tot el recaptat es
destinarà a la investigació del càncer. També hi
ha activitats els dies previs.
Podreu trobar tota la programació al programa
de Nadal, en aquest i en el proper BIM. A la
programació hi trobareu el tast de cargols,
conferències i xerrades informatives, concerts,
xocolatada, torneig d’hoquei, parades d’entitats,
el partit de futbol, el festival de patinatge, tastet
d’escudella, la venta de calendaris de l’Hereu
Riera, sardanes, la gran Quina de La Marató i
molt més! El mateix dia es fa el mercat de Nadal,
amb moltes altres activitats programades.
Anima’t i participa!

Al principi només regulava el trànsit i les entrades i sortides de les escoles, a més de tancar i obrir dependències municipals. Un cop
es va assolir la categoria de policia local, ja es
van posar a treballar per la seguretat ciutadana. Ara compten amb un sargent, dos caporals
i onze agents. Però no només vetllen per la seguretat, també són solidaris, essent pioners en
iniciatives per recaptar fons per la construcció
d’un nou hospital pediàtric especialitzat en
càncer infantil. Per celebrar totes aquestes fites el proper 24 de novembre, en motiu del dia
de la Patrona de la Policia Local es celebrarà
l’aniversari del cos. Trobareu més informació a
l’agenda d’aquest mateix BIM. Feliç aniversari!

Aquest mes d’octubre una brigada de 4
treballadors forestals contractats pel Consell
Comarcal de la Selva han realitzat tasques
de neteja, conservació i manteniment de
la vegetació de la llera del Rec Clar, a Can
Carbonell, entre el sòl urbà i la carretera C-35.
Concretament, els treballs duts a terme són
els de desbrossada selectiva de la vegetació i
aclarida de l’arbrat existent als marges, afavorint
la presència d’espècies autòctones. També s’han
retirat arbres, restes vegetals i residus de dins la
llera per millorar la capacitat de desguàs de la
riera en cas de pluges.
Aquestes tasques es realitzen en el marc del
programa de Treball i Formació del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC),
destinat a persones majors de 45 anys aturades
i no perceptores de cap prestació social i amb
l’objectiu ajudar a millorar l’ocupabilitat de
persones amb dificultats d’inserció laboral.

Caldes de Malavella ja té un nou col·lector
Aquest col·lector, situat a la Riera de Santa Maria, permet fer un millor
sanejament d’aigües residuals ja que el que hi havia fins ara era insuficient, a
més de ser molt vell i provocar un impacte paisatgístic molt negatiu.
S’ha estat treballant durant prop d’un any
en la instal·lació del nou col·lector a la Riera
de Santa Maria. Aquesta actuació s’ha fet en
dues fases i ja s’estan ultimant els detalls que
donen la millora per acabada.
Fins ara la xarxa de sanejament d’aigües residuals del municipi comptava amb un col·lector
principal que discorria per la llera de la riera
de Santa Maria, mitjançant el qual es recollien
les aigües residuals de tot el nucli urbà i de
la urbanització d’Aigües Bones. El col·lector
s’havia anat deteriorant al llarg dels anys i

es trobava en un estat de conservació molt
precari, provocant la fuita d’aigües residuals a la
llera de la riera i l’entrada d’aigües d’escolament
de plujanes dins del col·lector. Aquest nou
col·lector va totalment soterrat millorant així
la capacitat hidràulica de la riera augmentant
el pendent que hi havia i reduint l’impacte paisatgístic. Properament es revegetarà la zona del
segon tram, per afavorir així la vida de la flora i
fauna autòctones al voltant de la riera. Aquesta
millora en total va tenir un preu de licitació de
600.000€, entre les dues fases.

L’Ajuntament prova un
vehicle elèctric durant 6
setmanes

Jornades Euorpees del
Patrimoni a Catalunya
2018

La cessió és fruit d’un conveni entre
el CILMA i els concessionaris Nissan
i Renault

Dins del marc de les Jornades Europees
del Patrimoni a Catalunya 2018 que es van
celebrar el 13 i 14 d’octubre es van organitzar
visites guiades a les restes de l’antiga Aquae
Calidae i a les Termes Romanes; i també es va
fer un itinerari guiat “Del camp dels ninots i les
termes romanes a l’actualitat”. Una cinquantena
de persones van assistir a les jornades entre les
dues visites guiades.

L’Ajuntament està provant un cotxe elèctric
amb l’objectiu de poder valorar les prestacions
d’aquests vehicles. Durant el període de prova,
que no tindrà cap cost per l’Ajuntament, el cotxe
estarà a disposició del servei tècnic municipal.
Es tracta d’un Renault ZOE, amb una autonomia
aproximada de 400 km i es pot carregar en un
endoll convencional, cedit pel concessionari
Renault Santiago Juandó. Des de l’Ajuntament
es valora molt positivament aquesta cessió,
ja que properament s’han de renovar alguns
vehicles de la flota municipal i es vol apostar
per la mobilitat sostenible i la reducció de les
emissions per a la millora del medi ambient.
A més, durant aquest hivern s’instal·larà
un punt de recàrrega semiràpida amb dues
places d’aparcament a la Plaça dels Donants,
subvencionat per la Diputació de Girona.

Estat de l’aigua
Analítiques d’octubre

Apta per al consum de boca:
Al nucli, Llac del Cigne, Can
Solà Gros I i II, Aigües Bones i
Can Carbonell.
No apta per al consum de
boca: Al Tourist Club, a causa
de la concentració de nitrats
per sobre del límit permès.

Les obres d’instal·lació del nou col·lector de la Riera de Santa Maria estan acabant. El nou col·lector
no podia esperar més, perquè el que hi havia fins ara era antic i no sanejava bé les aigües. Aquesta
és una millora que no es veu, però que és molt necessaria pel bon funcionament del sanejament de
les aigües residuals i la preservació del medi ambient. Les obres de la Carretera de Llagostera estan
acabant. Eren totalment necessaries perquè afavoreixen la seguretat ciutadana, milloren el dia a dia de totes les
llars perquè també s’ha millorat la xarxa de serveis d’aigua, enllumenat i clavagueram, i també suposen un rentat
de cara del nostre municipi. S’ha adoquinat el carrer Pla i Deniel, que estrenarem enguany pel mercat de Nadal, i
també s’han recuperat els antics safareigs. La darrera setmana de novembre podreu votar les propostes finalistes
dels Pressupostos Participatius. Les propostes són molt variades i necessàries i és per això que fem una crida a
la participació. Desgraciadament hem hagut d’apujar les Taxes d’escombraries un 10%. No és una decisió que
agradi a l’equip de govern, però no ens n’hem pogut escapar tenint en compte que no reciclem bé a Caldes. Cada
cop el preu per tona que es deixa a l’abocador és més car i des d’Europa demanen reciclar el doble abans del 2020.
Per arribar-hi fem campanyes informatives per acabar passant, en un futur proper, al sistema Porta a Porta.
El 10 de novembre tot l’equip de govern es va desplaçar a Brussel·les per veure al president Carles Puigdemont.
Li vam transmetre tot el nostre suport i es va interessar per tot allò que fem a Caldes. Puigdemont ens va felicitar
per la gestió del municipi i pel compromís que tenim amb la República.
Una vegada més reclamem la llibertat de tots els presos polítics i els exiliats.

CAL ACTUALITZAR LA POLÍTICA MUNICIPAL DE RECICLATGE. En el ple extraordinari de
finals d’octubre l’equip de govern ha aprovat un altre increment del 10% en la taxa de recollida d’escombraries. En els darrers 8 anys, des que governa CiU, les escombraries s’han apujat un 50%, passant
dels 120 € que es pagaven el 2011 als 180 que pagarem el 2019.
La recollida i la gestió dels residus és una de les competències importants que té un Ajuntament i s’ha de fer bé.
En els anys que la PIC va ser al govern es van fer passos molt importants, posant en marxa la deixalleria municipal, implantant la recollida de la fracció orgànica i canviant la concessió, posant-nos al dia després de molts
anys de mala gestió.
Actualment, però, Caldes no arriba als mínims que ens correspondrien pel que fa a la recollida selectiva dels
residus. Reciclem poc i això resulta perjudicial per al medi ambient, a més de car. Per solucionar-ho, l’equip
de govern del PDeCAT només ha actuat apujant la taxa i establint inspeccions i sancions. Calen més i millors
campanyes informatives, com la que hi ha actualment en marxa. Però no és suficient. A la PIC ja fa temps que
reclamem un canvi de gestió, com ja es fa en molts altres municipis. Ja és hora d’implantar la recollida porta a
porta, que ens obligarà a tots plegats a fer-ho bé. Si ho fem millor, tindrem un doble benefici: a més de contaminar menys, ens estalviarem diners en les taxes que paguem. En qüestió de residus tots plegats ho hem de fer
millor, començant per l’Ajuntament.

L’equip de govern ha aprovat per l’any vinent un nou increment de la taxa de les escombraries,
en aquest cas es tracta d’un augment del 10%.
És a dir, si aquest any les veïnes i veïns pagàvem una quota anual de 163,96, a partir del 2019
pagarem 180,35€. En vuit anys, des de que el Sr. Balliu és alcalde de l’ajuntament, aquesta taxa s’ha increment
pràcticament en un 50%. I com fan sempre que ens apugen taxes, ja sigui de l’escola de música, la llar d’infants o
les escombraries, l’equip de govern ens recorda que aquests serveis continuen essent deficitaris… Només faltaria!
Ja fa anys que diem que mentre uns entenen el consistori com una empresa privada, nosaltres entenem que és
l’administració més propera donant serveis a la ciutadania.
I a aquest model de gestió que no ens agrada, li hem de sumar les multes per aquells que no reciclen bé… És
aquesta la gestió que volem? Un model, delegat al Consell Comarcal, cada cop és car pels ciutadans?
Pensem que no, pensem que és el moment de plantejar-nos un canvi en el model de gestió de la recollida
d’escombraries. Molt municipis ja han apostat per la recollida porta a porta. L’equip de govern ens diu que ja
tenen l’estudi fet per poder-ho implementar. Així doncs, a què esperem?
I no, nosaltres no podem ni volem normalitzar la situació. Fa un any, el 2 de novembre, Oriol Junqueras i Quim
Forn, entraven a presó.Per ells, per totes i tots els que estan injustament a presó i pels que avui són a l’exili.
#Llibertatpresospolítics

Els equips de govern no han de renunciar mai a gestionar els assumptes públics. L’equip de govern
actual ha decidit des de fa un temps la delegació de la gestió de molts dels assumptes públics, tant
importants com la gestió tributària de la majoria d’impostos i taxes, la neteja de parcel·les... cap al
Consell Comarcal. Creiem que és un error d’estratègia important. Delegar la gestió no només implica
descarregar de feina als treballadors/es de l’ajuntament, si no allunyar a la ciutadania de l’administració més propera
que té, l’Ajuntament, no agilitzar la tramitació i perdre la gestió del dia a dia i sobretot, té sobrecostos pels ciutadans.
També ha renunciat al control de les empreses concessionàries de serveis. Fa uns dies un veí va haver de fer fotos i
una queixa a l’Ajuntament sobre la situació més que reprobable en la que l’empresa concessionària del servei d’aigua
potable a Caldes tenia el dipòsit de Can Solà. Aquesta urbanització va ser recepcionada per l’Ajuntament en condicions òptimes (no pot fer-se d’una altra manera) amb l’esforç de tots els propietaris i després d’uns anys de gestió el
que li retorna la Corporació és un dipòsit sense el manteniment necessari.
També ha renunciat al control de la seguretat en el municipi. No s’entén la falta de mitjans a que té sotmès a la Policia
Local per poder garantir la seguretat ciutadana en tot el nostre municipi.

