Del l’1 al 28 de febrer

Per recordar

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
Clavagueram (4t trimestre 2018):
Febrer – Març

CONVOCATORIA D’AJUTS
SOCIALS
Ajuts per reforç socioeducatiu i secundaria: fins el 30/05/2019
Ajuts d’urgència social: durant tot l’any
Ajuts per al Centre de dia de la Residència Tesar: tot l’any
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 9:30 h a
13:30 h.

lavella.cat o bé 972480103 (Oficina de
Turisme)/ 972480266 (Espai Jove “Ca la
Romana”¨). S’informarà en programes a
part.
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

Cursos i tallers Elabora’t 1r semestre
2019:
Carretons elevadors frontal (9h)
Part teòrica: Divendres 22 de març de 16
a 20h
Part pràctica: a escollir entre el dissabte
23 o 30 de març de 9 a 14h.
Preu: 20€ / gratuït per a aturats
Informàtica nivell inicial (25h)
Del 5 de març a l’11 d’abril els dimarts i
dijous de 11 a 13h
Preu: 25€ / gratuït per a aturats
Anglès intermedi II (50h)
Del 20 de febrer al 19 de juny els dilluns i
dimecres de 18 a 19.30h
Preu: 40€ / gratuït per a aturats
Anglès bàsic II (50h)
Del 20 de febrer al 19 de juny els dilluns i
dimecres de 19.30 a 21h.
Preu: 40€ / gratuït per a aturats
Taller “Cerca de feina i tràmits quotidians per Internet” (4h)
Dilluns 1 i 8 d’abril de 10h a 12h. Gratuït.
Taller “Recicla’t per trobar feina” (4h)
Dimecres 3 i 10 d’abril de 10h a 12h. Gratuït.
Taller sobre administració electrònica (2h)
Taller sobre certificats digitals (2h)
Taller sobre protecció de dades personals (2h)
Maig-juny (dates i horaris pendents de
concretar)
Gratuïts.
Per a més informació: solc@caldesdema-

Divendres, 1 de febrer
Entitats. Xarxa de dones de Caldes
19 h · Casino
Xerrada sobre tractaments per l’hivern
per augmentar les defenses i alleugerir els
dolors inflmatoris, segons la naturopatia i la
medicina xinesa.
A càrrec de Gema Hernández, naturòpata.
Diumenge, 3 de febrer
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball

Dilluns, 11 de febrer
Cultura. Tarda de lletres
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
“La Dolça Caterina” amb Montse Castaño.
Acte inclòs dins de la celebració del 27è
aniversari de la biblioteca dedicada als nostres creadors. “Creativitat amb C de Caldes”.
Dimarts, 12 de febrer
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Dimecres, 13 de febrer
Tardes Joves. Ca la Romana
16 h · Casino municipal
Segona sessió del Taller de Pastisseria

CURS DE BONSAI
L’Associació IKALD organitza un curs de
bonsai els dissabtes de 16 a 19 h. Comença el 12 de gener al Local de l’Associació
IKALD (carrer Victor Català). Telèfon de
contacte: Dolors Taberner 972 47 03 19
CURSOS DE L’ESPLAI GENT
GRAN LA CAIXA
El 4 de febrer comencen els crusos “Imatges per recordar” (dilluns i dijous de 17
h a 19 h ) i el curs “Entrena” (dilluns de
15:30 h a 17:30 h ). Són 8 sessions de 2
hores cadascuna. Trobareu més informació a l’Esplai Gent Gran La Caixa.

CURSOS ELABORA’T
Inscripcions: a partir de les 18 de febrer i
fins exhaurir les places a l’Espai Jove “Ca
la Romana” o bé telemàticament a través
de la seu electrònica municipal (http://
caldesdemalavella.eadministracio.cat).

L’agenda

CREATIVITAT AMB C DE CALDES
De l’11 al 16 de febrer dins de l’horari de
la Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
hi trobareu l’exposició Historias de Liria.
Creacions audiovisuals d’Irene Agrafojo
(artista multidisciplinar) i Pau Cabruja
(compositor de música electrònica). És
una exposició en motiu del 27è aniversari de la biblioteca. Trobareu més actes a
l’agenda d’aquest mateix BIM.
CALENDARI DE L’HEREU RIERA
A la venta el calendari de l’hereu Riera,
només per 3 €! El podeu trobar a molts
comerços de Caldes. Aquest any està
dedicat a les llegendes i tradicions de la
nostra vila. Ja tens el teu?
VOLS ANUNCIAR-TE A L’AQUAE
I A CALDES FM?
Si vols que el teu comerç aparegui a la
revista municipal Aquae o surti per la ràdio a CaldesFM envia un correu electrònic a cbarcelo@caldesdemalavella.cat o
demana per la Carme Barceló a les oficines d’atenció ciutadana de l’Ajuntament.
Fes-te sentir i fes-te veure!
VINE A L’ESCOLA DE MÚSICA
Gaudeix de la música de forma divertida
amb la metodologia Dalcroze, viu la música a través de jocsqueafavoreixeneldesenvolupamentglobal de l’infant. El primer
mes gratuït pels alumnes de 3, 4, 5 i 6 anys!
COMPARSA DEL CONSELL DE
DONES
Apunta’t a la comparsa del Consell de
Dones i vine a participar a la rua de Carnaval! Escriu un mail a conselldedones@
caldesdemalavella.cat de l’1 de febrer al
24 de febrer. T’hi animes?
CURS DE CATALÀ
El Consorci per la Normalització Lingüística prepara un Curs de Català nivell
bàsic a Caldes.
El proper 12 de març de 18h a 20h a la
Biblioteca Municipal, sessió informativa pels interessats/es en cursar un Curs
de Català a Caldes de Malavella, per tal
d’establir el nivell indicat segons les necessitats.

17:45 h · CB Salt · S25Fem CE Caldes
Esports. Bàsquet Escola Esportiva
9 h · CB Bescanó – Pre Mini Femení EECaldes
10:30 h · CE Onyar – Mini Femení EECaldes
10:30 h · Pre Mini Masculí EECaldes · CB
Vilablareix
12 h · Mini Masculí EECaldes – CB La Vall
d’en Bas
Esports. UE Caldes

18 h · UE Caldes B – CF Viladamat a
Diumenge, 17 de febrer
Entitats. Club Excursionista
Camins de ronda, 2ª etapa: Tossa de Mar –
St Feliu de Guíxols
En Jordi i la Blanca ens tornen a posar en
remull. Premi per a les persones valentes
que es banyin al final, peti qui peti.

Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament

Cultura. Cinema
Marató de Mamma Mia · Teatre cinema
municipal
17 h · Mamma Mia
19 h · Una y otra vez (Mamma Mia 2)
Entrada lliure, crispetes pro viatge fi de curs
de l’Escola La Benaula

Dilluns, 4 de febrer
Entitats. Esplai Gent Gran
Inici dels cursos “Imatges per recordar” i
“Entrena”
Més informació al Per Recordar d’aquest
mateix BIM i a l’Esplai Gent Gran La Caixa.
Tardes Joves. Ca la Romana
16:30 h · Pati de l’Escola Sant Esteve
Torneig d’esports

Dimarts, 5 de febrer
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Cultura. Taller
18 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
“El monstre menja lletres” taller de creativitat amb Cristina Picazo, il·lustradora i veïna
de Caldes que col·labora periòdicament
amb la revista Cavall Fort.
Acte inclòs dins de la celebració del 27è
aniversari de la biblioteca dedicada als nostres creadors. “Creativitat amb C de Caldes”.

Dijous, 14 de febrer
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa
Organitza: Àrea d’esports
Entitats. Casa Rosa
16:30 h · Annex Casa Rosa
Xerrada últimes voluntats – testament vital
A càrrec d’Eli Muñoz (ASIS Grup)
Al final hi haurà un petit refrigeri

Dijous, 7 de febrer
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa
Organitza: Àrea d’esports
Divendres, 8 de febrer
Entitats. Xarxa de dones
19 h · Casino
Assamblea de sòcies.
Després hi haurà un tastet de Biodansa amb
la Sònia Vizcaino i pica-pica.
Diumenge, 10 de febrer
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball
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E N BE NE F I CI D E

Esports. Bàsquet Escola Esportiva

10:30 h · Salle Palamós – Mini Masculí
EECaldes
10:30 h · Atletic Silenc – Pre Mini Masculí
EECaldes
10:30 h · Pre Mini Femení EECaldes – BC
Torroella
11 h · CEJ Celrà – Mini Femení EECaldes
Esports. Volei Escola Esportiva

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball

Entitats. Club excursionista
Sortida nocturna a sopar
Aneu fent quinieles per saber on ens portaran els guionistes de la marxa nocturna,
serà tot fosc, uuuuuh, quina por!!! Riu-te’n
del ialouin. Recomanada a partir de 6 anys.

Dilluns, 18 de febrer
Tardes Joves. Ca la Romana
16:30 h · Pati de l’Escola Sant Esteve
Torneig d’esports
Vine amb el teu equip!
Dimarts, 19 de febrer
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Tardes joves. Ca la Romana
17 h · Ca la Romana
Muntatge del nou ping Pong: vine a decidir
el nou funcionament d’aquesta activitat!
Entitats. Consell de dones
19 h · Sala de plens
Participa al 3r pla d’igualtat! Vine i digues
la teva.

Divendres, 15 de febrer

Febrer 2019 · Número 137 · Caldes de Malavella

9 h · Aleví EECaldes · H. Bordils

Diumenge, 24 de febrer
Esports. UE Caldes
11:30 h · UE Caldes A – FC L’Escala A
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball

Dimarts, 26 de febrer

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.

Revista Municipal AQUAE

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

Dijous, 21 de febrer
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa
Organitza: Àrea d’esports

Entitats. Consell de dones
19 h · Sala de plens
Trobada per preparar la comparsa de la rua
de Carnval 2019
Cultura. Cinema jove
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
“Las ventajas de ser un marginado”

Entitats. Club excursionista
20 h · Trobada al bar
Consulteu la web del club per saber on ens
trobem.
www.clubexcursionistacaldesdemalavella.cat

Dissabte, 16 de febrer
Esports. CE Caldes de Malavella
9 h · BC Fontajau – INF Fem CE Caldes
9 h · Pre Inf Msc CE Caldes – Escola Pia
Olot
12 h · GEIG UniGirona – Cadet Fem CE
Caldes
17 h · UE Cellera Amer – Júnior Fem CE Caldes

Butlletí d’Informació Municipal

Tota l’actualitat municipal de Caldes a:

Cultura. Club de lectura juvenil
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia

Cultura. Concert
22 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Concert amb Tòfol Martínez.
Tòfol Martínez és professor de l’Escola de
Música de Caldes i presenta el seu nou disc:
“la verdad y la belleza” (Espiral, 2018).
Acte inclòs dins de la celebració del 27è
aniversari de la biblioteca dedicada als nostres creadors. “Creativitat amb C de Caldes”.

BiM

Dissabte, 23 de febrer
Esports. CE Caldes de Malavella
9 h · Inf Fem CE Caldes – CB Verges
11 h · CB Sant Hilari – Pre Inf Msc CE
Caldes
12 h · CB Sant Feliu – Cadet Fem CE Caldes
17:30 h ·Júnior Fem CE Caldes – Athletic
Silenc
19:15 h · S25 Fem CE Caldes – Escola Pia
Olot

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€

Inici de les inscripcions per participar a
la rua de carnestoltes 2019 de Caldes de
Malavella
Les inscripcions s’hauran de formalitzar al
correu electrònic ruacaldes2019@gmail.
com a partir de les 10 h del dia 14 de febrer
fins el dia 28 de febrer a les 20 h. La inscripció és gratuïta.

OR G ANI TZ E N

Entitats. Policia Local
Marxa i cursa en suport dels infants amb
càncer
9 h · Davant de la Policia Local

www.clubexcursionistacaldesdemalavella.cat

No t’ho perdis!

I Marxa
solidària
contra el
Càncer Infantil
#PelsValents
R E S ERVA LA DATA:

Entitats. Club excursionista
20 h · Trobada al bar
Consulteu la web del club per saber on ens
trobem.

Divendres, 22 de febrer
Cultura. Club de lectura juvenil
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
“Els avantatges de ser un marginat” de
Stephen Chobsky
Cultura. Club de lectura
19:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Sol cec de Salem Zenia

Dimecres, 27 de febrer
Tardes Joves. Ca la Romana
16 h · Casino Municipal
Taller d’elaboració de gofres
Portes obertes al menjador de l’escola
12:30 a 14 h · Escola Sant Esteve
Per a famílies de P3
Inscripcions limitades
Més informació 629 325 484 (Irene)

Dijous, 28 de febrer
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa
Organitza: Àrea d’esports

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

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

Notícies breus de Caldes de Malavella
Arriba la Fira de la Terra
La Fira de la Terra d’enguany se celebrarà el
proper cap de setmana del 16 i 17 de març a
la Rambla Rufí (espai firal). Com a novetat en
aquesta 8a edició, la programació de la Fira
s’ha ampliat al dissabte fent que durant tot el
cap de setmana es pugui gaudir d’activitats
on els gossos i els cavalls en són els principals
protagonistes.
Un any més, les activitats del Canicaldes en
seran les més destacades amb la celebració del
Canicròs + marxa popular solidària, una demostració de gossos d’unitats canines, l’exhibició d’agility i amb la presència de protectores
d’animals que informaran de la gran tasca que

Sant Sebastià
realitzen i promouran les adopcions.
Pel que fa les activitats amb els cavalls es
durà a terme la desfilada de cavalls, la ja tradicional benedicció dels animals amb motiu
de la celebració de Sant Antoni Abat, patró
dels animals, es repetirà l’activitat derby
d’enganxes, que tant de públic va acollir l’any
passat i es realitzaran diversos espectacles
eqüestres.
Totes aquestes activitats es veuran complementades per tallers infantils, passejades amb
ponis i pel mercat d’artesania que se celebrarà
el dissabte al llarg de la Rambla Rufí. Estigueu
pendents de la programació.

El 19 de gener es va celebrar l’aplec de Sant Sebastià vora l’ermita. La trobada, organitzada per
l’Associació de Sardanistes, els Amics de l’Hereu
Riera i el Consell Pastorial Parroquial, va comptar amb la pujada a peu a l’ermita, sardanes
amb la Cobla Bisbal Jove, una missa solemne
en honor al Sant, el ball de l’Hereu Riera obert
a tothom, a més de xocolata, brou, i d’altres a
preus populars. El dia després, tots els pelegrins
que seguien al Pare Pelegrí sortien de Tossa de
Mar, passant per Caldes de Malavella on es va
fer el recompte (1067 persones feien el vot, de
les quals 42 dones i 34 homes descalços). El dilluns es va poder esmorzar després de cantar el
Virolai dins la capella de Santa Seclina. Moltes
felicitats!

Participa a la Festa de la
Malavella!

Més de 16 tones de tèxtil
usat per una finalitat social

34è cros de Caldes de
Malavella

La Festa de la Malavella es celebrarà el 27 i 28
d’abril. La Comissió de la Malavella i l ‘Ajuntament de Caldes de Malavella, fan una crida a voluntaris i entitats per col·laborar en l’organització
dels diferents actes de la Festa.
Per a més informació i propostes podeu dirigir-vos a l’Oficina de Turisme o bé truqueu al 972
480 103 o envieu un missatge a turisme@caldesdemalavella.cat o festadelamalavella@gmail.com.
Aquest any per l’espectacle de bruixes i bruixots
necessitem dones majors de 16 anys, per fer-lo
ben lluit. Si hi voleu participar envieu un correu a
festadelamalavella@gmail.com
Pel que fa la dansa de la Malavella es poden fer
les inscripcions a partir del 6 d’abril a l’Oficina de
Turisme. Els assajos seran el 23 d’abril a les 19:30
h amb la mainada, el 24 d’abril a les 20:30 h amb
els adults, i el 25 d’abril a les 20 h es farà l’assaig
general a la Plaça Mauthausen. Hi participes?

Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha
recuperat 16.752 kg de tèxtil usat a Caldes de
Malavella al 2018, un augment de l’1,7% respecte a l’any anterior (16.460 kg). Aquestes donacions equivalen a 34.700 peces de roba recuperades que tenen una segona vida gràcies a la
reutilització i el reciclatge. Les peces recollides
procedeixen dels contenidors on s’hi diposita
la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de
la llar que ja no utilitzem per a donar-los una
segona vida. Després de l’orgànica, els envasos
i plàstics, el paper i el cartró, i el vidre, el residu
tèxtil és la cinquena fracció que més generen
els catalans i la que presenta el percentatge de
valorització més alt, per sobre del 90%. Per
això és tan important conscienciar a les administracions locals i a la ciutadania de la necessitat de la recollida selectiva. De fet, segons
dades de l’Agència de Residus de Catalunya, els
gestors autoritzats només recuperen el 8,3% de
la roba que els catalans rebutgen anualment. És
una xifra molt lluny de l’objectiu del 55% fixat
per la Unió Europea per al proper any per a
reciclar els residus municipals.

El 20 de gener es va celebrar el 34è cros de
Caldes de Malavella. El fet que fos Campionat
de Catalunya per veterans i promeses va fer que
s’assolís una molt bona participació, propera als
500 corredors i corredores, tot i el mal temps. En
la categoria veterans Mohamed Benhmbarka (CA
Nou Barris) va quedar primer seguit d’Enrique
Luque (Rios Running Team) i Jaume Domingo
(UA Barberà).
La cursa M45, M50 i M55 i més va ser per Marc
Tort (CA Mollet), Enric Vila (CA Granollers) i
Juan José Verdugo (CE Cerdanyola).
Pel que fa a les Master Fèmines Encarna Núñez
(CA Granollersc) va dominar amb autoritat, per
darrera arribaven a meta Marta Camps (BCN
Atletisme) i Montserrat Carazo (UCA) amb 4
segons de diferència entre la 2a i la 3a.
La cursa per relleus mixtes (novetat) l’AA
Xafatolls, CA Nou Barris i UA Barberà eren els
primers en la categoria Màster 35-40. En la de
Màster 45-50 el GA Lluïsos de Mataró es feia
amb la primera i tercera posició, mentre que el
Cornellà Atlètic ho feia amb la segona.

S’aprova el conveni
col·lectiu

L’aigua de Caldes i la
ciència

Senyalització de la granja

El conveni es va aprovar al ple de gener per majoria absoluta.

Els aqüífers de Caldes de Malavella presenten
una composició química que les fa molt interessants per investigar tractaments d’aigua. Així,
tres investigadors del grup LEQUIA de la Universitat de Girona –entre ells, el caldenc Sebastià
Puig– es van desplaçar el passat 15 de gener a
la nostra vila per obtenir mostres de tres pous.
Un cop al laboratori, estudiaran els microorganismes presents i n’avaluaran la capacitat per a
tractar nitrats i arsènic en aigües subterrànies.
L’impacte potencial d’aquesta recerca és alt i
d’abast mundial. De fet, l’equip liderat pel Dr.
Sebastià Puig està treballant en un projecte de la
Comissió Europea, que agrupa 22 universitats,
centres de recerca i empreses d’Europa i Xina.
ELECTRA pretén desenvolupar nous processos
biològics per a tractar les aigües a un baix cost
energètic i sense afegir substàncies químiques.
Podem dir, doncs, que una vegada més Caldes
serà coneguda arreu per les seves aigües. Aquesta vegada, per les seves aplicacions en enginyeria ambiental i en un país tan llunyà com la Xina

En el ple de gener es va aprovar per unanimitat un conveni col·lectiu que recull tots els drets
reconeguts dels treballadors de l’Ajuntament,
tant del personal funcionari com del personal
laboral. Aquest acord es va començar a treballar al març del 2018, quan es va reunir la primera mesa de negociació, a l’abril ja es va poder
comptar amb un esbós del conveni en base al
document establert per la Generalitat: “Acord
comú de condicions per als empleats públics
dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000
habitants”. En la mateixa sessió plenària també
es va aprovar una moció conjunta presentada
pel PDECAT i ERC de rebuig a les detencions
arbitràries contra els independentistes.
També es va llegir el Manifest “Prou congelades
i retallades, és hora de donar solucions”, que
dona suport al col·lectiu de la discapacitat, sobretot als centres caldencs, que ja fa 10 anys que
pateixen retallades.

Es pinten 18 nous passos de vianants
i 27 nous STOP.

Es tira endavant tota la senyalització horitzontal
i vertical del barri de la granja. Aquesta part del
poble no tenia passos de vianants, senyals d’stop,
etc Aquesta mancança provocava inseguretat
tant a vianants com a conductors. L’objectiu
d’aquesta millora és ordenar el trànsit i fer que
passejar per la zona i creuar els carrers es pugui
fer amb més seguretat. No hi haurà grans canvis
pel que fa el sentit dels carrers, però sí que s’espera notar un canvi substancial en la millora de
la mobilitat. Aquesta mesura està inclosa en tot
un pla de senyalització que es va desenvolupant
de manteniment i millora.
Els propers dies es pintaran 25 passos de vianants, dels quals 7 ja són existents i es pinten
32 STOP (ja n’hi ha 5). També es col·locarà o
renovarà la senyalització corresponent.
Els treballs es van adjudicar a l’empresa Señalizaciones Villar SA, per un import de 19.352,69€
(IVA inclòs).

Els partits opinen

Rafael Nadal guanya el
premi Ramon Llull

Les màquines comencen a
treballar al Turist Club

L’escriptor i periodista Rafael Nadal va venir a
presentar el seu llibre La maledicció dels Palmisano al club de lectura de la Biblioteca Municipal.
Un assistent li va explicar la història dels italians
refugiats a Caldes de Malavella durant la segona
Guerra Mundial. Nadal va quedar tan impregnat
per aquesta història que, després de documentar-se i buscar-ne informació, ha escrit El fill de
l’italià una història que es centra en Caldes de
Malavella en el sí de la segona guerra mundial,
i que també parla d’un amor prohibit de postguerra. El passat 25 de gener aquest nou títol va
merèixer el primer premi de les Lletres Catalanes
Ramon Llull 2019. La novel·la es publicarà el 27
de febrer en català, castellà, francès i italià.

Ja han començat a treballar les màquines al
Turist Club. Actualment s’està refent tota la
urbanització tot renovant el clavagueram, les
voreres, l’asfalt i l’enllumenat. Fins ara les condicions d’aquesta urbanització, construïda fa
mig segle, no compleixen la normalitat perquè
hi ha moltes deficiències: l’aigua no és potable
per excès de nitrats, no hi ha enllumenat en
condicions ni depuració d’aigües. Es preveu
que aquestes obres durin al voltant de 18 mesos. Les obres es van subhastar per un preu de
3.283.409 euros.

Es milloren els camins
Es fan millores als camins per afavorir
el pas de l’aigua i per tapar forats i
desnivells.

S’estan arreglant diferents camins del poble per
arreglar forats i millorar el pas de l’aigua en cas
de pluges. És el cas de: Camí de la Granota, des
del nucli fins a límit de terme; Camí Vell de Tossa a Caldes, des del dipòsit d’AABB fins a CC;
Camí de Sant Vicenç d’Esclet, des de la Gi-674
fins a límit de terme. Aquestes feines les executarà l’empresa Excavacions Aulet per un import
de 12.021,35 € IVA inclòs. També s’estan fent
actuacions a l’antic camí de Girona a Tossa, accés C-35, des del c/ de Breda fins al c/ del Bosc;
Camí de les Mateues, des del nucli de Caldes
fins a Casa Angelats; Camí de Franciac a Fugaroles i camí Vell de Girona; Camí de Franciac;
Camí de Franciac a Vilobí, tram de la Tiona.
Aquestes feines les executarà l’empresa Massachs Obres i Paisatge per un import de 15.508,33
€ IVA inclòs.

S’amplia la Comissaria de
la Policia Local
En breu començarà l’ampliació de la comissaria de la Policia Local. Aquesta ampliació preveu dividir els vestuaris actuals, dividint-los per
gènere; a més de permetre una major cabuda;
també es farà un nou magatzem, una sala de briefing o reunions, un office, una part informàtica
més ben equipada i un vestíbul més gros. El despatx del sargent també serà més gran. També es
farà un aïllament tèrmic.
Actualment la comissaria de la Policia Local té
una superfície total de 69’70 m2, però amb l’amplicació s’arribaran als 106 m2, també s’ampliarà
el porxo i els serveis.
L’execució material per la construcció de l’ampliació del local de la Comissaria de Policia
a Caldes de Malavella, puja a la quantitat de
122.925,20 euros.
Aquesta ampliació arriba set anys més tard de la
inauguració de l’equipament, deu anys més tard
de la creació del cos i amb consonància amb la
incorporació progessiva de policies, actualment
la policia local de Caldes compta amb 1 sergent,
1 caporal i 10 agents, 5 dels quals són interins que
actuen en els gairebé 60 km quadrats que comprèn el municipi incloses les urbanitzacions

Millores en la senyalització
del poble

Es col·loquen indicadors a
les fonts termals

Recentment el poble té nous stops,
aparcaments de minusvàlids, càrrega
i descàrrega davant de les farmàcies
i balises de seguretat. Són equipaments i millores per fer els trajectes
en cotxe i a peu més ràpids i segurs.

Es posen indicadors de la temperatura mitja de l’aigua al costat de les
fonts d’aigua termal del poble.

S’han pintat espais de càrrega i descarrega davant de les tres farmàcies del poble. Uns aparcaments que es poden fer servir durant 10 minuts
per recollir els medicaments sense necessitat de
buscar aparcament. També s’han pintat diferents aparcaments de minusvàlids, és el cas dels
aparcaments de davant de la Casa Rosa, davant
de l’Ajuntament, al final de la Rambla Recolons,
dos davant de l’escola La Benaula i un més a la
zona de Nostra Senyora de la Llum. De fet, també a Nostra Senyora de la Llum, també s’han posat dos stops nous. Pel que fa la seguretat, també
s’han col·locat unes balises de seguretat al Parc
de la Sardana, i a la urbanització de Franciac.
Aquestes balises reflectants fan que els trajectes
a peu siguin més segurs.

En relació a la rellevància de l’aigua termal de
Caldes visibilitzada, entre d’altres, des de les seves
fonts públiques, s’ha cregut oportú ampliar-ne
la senyalització que les documentava. A l’any
2014 ja es varen instal·lar plaques a les fonts de la
Mina, Bullidors i Sant Narcís amb informació sobre l’any de construcció i d’altres curiositats. Però
per a fer més evidents les peculiaritats d’aquesta
aigua de cara al visitant, sobretot pel que fa a la
temperatura d’emergència, s’han instal·lat unes
xapes d’alumini en forma de gota on s’hi ha fet
anotar la temperatura mitjana de surgència de
l’aigua termal de Caldes. Per un costat ajudarà a
donar més notorietat a aquestes preuades fonts,
i per l’altre evitarà alguna cremada fortuïta causada pel desconeixement de les seves propietats
organolèptiques. La temperatura mitja de l’aigua
termal de Caldes és de 56º.

Torna el Carnaval!
El proper 9 de març arriba el carnaval a Caldes
de Malavella, prepareu disfresses i comparses
i sortiu al carrer! L’any passat van desfilar més
d’una trentena de carrosses pels carrers del municipi, en total eren cap a 2000 persones ballant
pel poble! No t’ho perdis i estigues atent a les
informacions que aniran sortint properament,
a les bases del concurs de disfresses i a les inscripcions, també a l’ordre de les comparses. Des
de l’Ajuntament, els Embarrakaldats, la Policia
Local i la Regidoria de Festes s’està treballant de
valent per preparar una rua que us sorprengui a
tots i a totes!
Quan acabi el recorregut al pavelló hi haurà festa-ball amb entrada gratuïta. Participa!

Actuacions a Mas Acarranó
La jornada de dissabte 26 de gener va ser tot un
èxit, tant a nivell de participació (19 persones)
com a nivell de resultats assolits. Vàrem aconseguir els 3 objectius que ens vàrem marcar a
l’inci: excavar una bassa, plantar 4 arbusts i arrencar molta Conyza, la planta invasora. Des
de la Sorellona volem dir-vos que estem molt
contents pel recolzament i motivació que vàreu
mostrar a la jornada tots/es els/les assistents.
En especial agraïr a en Joan Montoya, que repeteix! També agraïm el recolzament econòmic
de la Fundació Andrena i el proyecto LIBERA.
Amb la seva aportació també estan fent possible
la recuperació de la finca. Moltes gràcies! Esperem que, a més d’actuar en favor de la natura,
hagueu gaudit de l’activitat tot aprenent i creant
més consciència ambiental. Ara només faltarà
afegir una capa d’argila i compactar perquè no
filtri l’aigua que hi arribi.
Repetim, moltes gràcies per participar i ens veiem a properes activitats!

Canvis al BIM
Aquest BIM conté la programació de tot el mes
de febrer, des del dia 1 al dia 28. A partir d’ara
els propers butlletins recolliran l’agenda del mes
sencer. També hi ha hagut una reestructuració de
l’espai tot afavorint una major cabuda d’activitats a
l’agenda a més d’altres informacions. Gràcies a totes
les entitats del poble que fan possible que Caldes
de Malavella pugui tenir una agenda mensual.

Estat de l’aigua
Analítiques de gener

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.

Junts per Caldes de Malavella ja ha presentat el seu candidat: Salvador Balliu es
torna a presentar com a alcaldable del municipi. Es va presentar la candidatura el
passat dissabte 9 de febrer, amb la presència de l’alcaldessa de Girona Marta Madrenas, que dona suport al projecte, i també amb l’assistència d’amics, veïns, veïnes i simpatitzants
del partit.
Salvador Balliu ha estat reelegit pel comité local per encapçalar la llista, i afronta el repte amb les
mateixes ganes i il·lusió que el primer dia, presentant un projecte de futur amb noves idees per
fer un poble millor.
Així doncs, el projecte continuïsta que presenta Junts per Caldes de Malavella, passa per fer
accions com renovar les pistes de tennis, els parcs infantils, o la instal·lació de les càmares de
videovigilància que aviat seran un fet. També cal destacar la tasca que s’està fent als camins i les
obres d’adeqüació de la urbanització de Turist Club que avancen favorablement.
També volem felicitar la Policia Local que ha organitzat una marxa per recaptar fons contra el
càncer infantil. Gràcies als diners recaptats i a la tasca incansable d’altres cossos de policia catalans ben aviat es podrà fer una nova entrega de 100.000€ a l’Hospital Sant Joan de Déu. Moltes
gràcies!
Aquests dies convulsos són també per recordar una jornada històrica com la que va ser l’1 d’octubre del 2017. Una jornada plena de democràcia, tot i que amb els judicis injustos d’aquests dies
ens vulguin fer creure el contrari. Ara més que mai, som al costat dels #presospolítics.

En el darrer BIM vam anunciar que no ens presentarem a les properes eleccions
municipals. En els números que queden fins a les eleccions volem posar de manifest
aquells temes que ens preocupen i que no s’han resolt, sigui per manca de voluntat o
per incapacitat de l’equip de govern, amb l’esperança que el que surti de les eleccions faci avenços
en aquests camps.
• Participació ciutadana. CiU va desmantellar tots els avenços fets per la PIC en participació
ciutadana fins al 2011. Set anys més tard, el 2018, l’equip de govern ha començat a fer alguns
passos en aquesta matèria posant en marxa els pressupostos participatius. Però queda molt
camí per fer. El plantejament actual queda molt curt. És ridícul dedicar només un 1% del
pressupost municipal cada 2 anys a les propostes dels ciutadans. La participació ciutadana
ha d’anar molt més enllà. Cal ser valent i deixar que els caldencs decideixin directament
sobre una part molt més important dels pressupostos municipals. I també facilitar i acceptar que puguin intervenir sobre altres decisions puntuals o estratègiques. Les tecnologies
actuals permeten que tots aquests processos es puguin fer sense grans costos.
• Transparència. Tenim dret a saber i a poder consultar fàcilment tots els aspectes de la
gestió municipal. Tal com tothom pot comprovar, però, molts apartats del portal municipal
de transparència estan buits. Això vol dir que no podem accedir a informació que, per llei,
hauríem de poder consultar fàcilment.
Els propers mesos anirem desgranant altres temes en els que modestament creiem que és possible i necessari progressar a Caldes en el futur.

Hi ha projectes que, sense saber el perquè, es van allargant amb el temps, tot
i que vagin lligats a una partida pressupostària. Un exemple és l’adequació
del pavelló polivalent. Fa anys que hi ha damunt la taula una proposta per
arreglar-lo, un espai que actualment no té ni vestuaris ni grades. Pensem en les nenes i nens que
entrenen cada setmana en aquest equipament... Heu vist on s’han de canviar i dutxar? Caldes
podria tenir uns equipaments esportius de primer nivell, si arreglessim no només el pavelló,
també la piscina municipal, les pistes de tennis…. No entenem a què estem esperant! I no només
guanyariem una zona esportiva per tots, si no que també dignificaríem una de les entrades del
nostre poble.
En altres ocasions, des d’Esquerra ja hem explicat que l’activitat esportiva és un motor del nostre
poble, tenim un teixit associatiu, de base i formatiu molt important. L’esport és un element vertebrador, un llenguatge universal. Fent esport fem salut, ens divertim, però alhora aprenem uns
valors que ens ajuden a ser millors persones: l’esforç, el compromís, el respecte, la tolerància,
l’amistat…
Des del món local hem de vetllar per fomentar la pràctica esportiva i perquè tothom hi tingui
accés.
D’altra banda, durant aquest darrer any, hem recordat en aquest espai del BIM, a les persones que
avui estan preses i exiliades. S’apropen setmanes difícils. Per totes elles #Llibertatpresospolítics
Recordeu que ens podeu seguir a través de les xarxes i fer-nos arribar els vostres comentaris i
suggerències. Ens trobareu al twitter, facebook i instagram.

En les properes setmanes Catalunya viurà un moment complicat, en quant a la
convivència; i a Caldes de Malavella no ens podrem estar. Periòdicament apareixen pintades d’un o altre signe, generalment trepitjant i tunnejant les del signe contrari. A les
xarxes socials han penjat vídeos i s’han fet comentaris on realment fan por, per que aquesta
convivència de la que hem gaudit fins ara, es pugui trencar. Creiem que des de l’equip de govern
estan afavorint aquest enfrontament, no representant a tots/es els caldencs/ques si no només
una part i ignorant reiteradament a un part.
Tot i així, nosaltres continuarem treballant, com ho hem fet fins ara, perquè la crispació, les
males paraules i les expressions grolleres no arribin al Ple de l’Ajuntament, tot i que en alguna
ocasió hem estat el blanc d’aquestes. I que per tant, tampoc és traslladin al carrer.
El nostre compromís és ferm i el tenim claríssim: Caldes de Malavella. Treballarem perquè tots
els caldencs/es tinguin accessibilitat a tots els serveis, per la millora i reforç dels mateixos i dels
accessos al centre de la vila, per la dinamització i revitalització del comerç, i de les empreses de
Caldes. Continuarem lluitant per que les empreses contractades per l’Ajuntament compleixin
amb les seves obligacions i que el seu benefici empresarial no surti de mantenir en condicions
precàries als seus/ves treballadors/es. La nostra prioritat és Caldes.

