Del l’1 al 31 de març

Per recordar

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
Clavegueram (4t trimestre 2018):
Febrer – Març
IBI Urbana /Rústica: 1-5 de Març
IVTM / Escombraries (1r semestre
2019): Març – Abril
Clavegueram (1r trimestre 2019):
Març – Abril
Mercat setmanal (1r semestre 2019):
Març - Abril

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.
PLACES LLIURES PER ALS CURSOS DE L’ELABORA’T 1r SEMESTRE 2019
Inscripcions: a l’Espai Jove “Ca la Romana” o bé telemàticament a través de la seu
electrònica municipal (http://caldesdemalavella.eadministracio.cat).
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
Taller “Cerca de feina i tràmits quotidians per Internet” (4h)
Dilluns 1 i 8 d’abril de 10 a 12h. Gratuït.
Taller “Recicla’t per trobar feina” (4h)
Dimecres 3 i 10 d’abril de 10 a 12h. Gratuït.
Taller sobre administració electrònica
(2h)
Dimecres 8 de maig de 14.30 a 16.30h.
Gratuït.
Taller sobre certificats digitals (2h)
Dimecres 15 de maig de 14.30 a 16.30h.
Gratuït.
Taller sobre protecció de dades personals (2h)
Dimecres 22 de maig de 14.30 a 16.30h.
Gratuït.
Per a més informació: solc@caldesdemalavella.cat o bé 972480103 (Oficina de
Turisme)/ 972480266 (Espai Jove “Ca la
Romana”¨).
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
TALLERS DE ROBÒTICA
El Servei de Biblioteques de la Diputació
de Girona en col·laboració amb la UdG
organitza diferents tallers de robòtica
adreçats a joves i mainada.
Aquests tallers duren 4 h 30 minuts repartits en 3 sessions d’ 1 h i 30 minuts.
L’horari sempre és de 17 h a 18:30 h. Per
inscriure-us només cal que ho comuni-

queu a la Biblioteca Municipal (biblioteca@caldesdemalavella.cat) o per telèfon
al 972 472 350
Taller 1- SCRATCH- 15, 17 i 24 d’abril
- (recomanat 10 a 12 anys)
Taller 2 – LEGO WeDo – 26, 29 d’abril i
3 maig - (recomanat 12 a 14 anys)
Taller 3 – LEGO MINDSTORMS – 27,
29 i 31 maig - (recomanat 15 a 16 anys)
Taller 4 – ARDUINO – 10, 12 i 14 juny (a partir de 16 anys)
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.
CURS DE PREMONITOR/A DE
LLEURE
Curs d’iniciació al món del lleure, dirigit
a joves de 15 a 18 anys empadronats al
municipi, els dies 15, 16 i 17 d’abril a la
Garrotxa. Inscripcions fins el 5 d’abril a
Ca la Romana 972 48 02 66 o calaromana@caldesdemalavella.cat
NOU SERVEI SOCIOEDUCATIU
TARDES KREACTIVES
A partir del 5 de març, els dimarts i dijous de 16h a 19h a Ca la Romana: jocs,
dinàmiques, tallers, activitats de participació juvenil, projectes… dirigit a joves
de 12 a 14 anys. Cal inscripció prèvia a
l’Espai Jove Ca la Romana, places limitades. Més informació: 972 48 02 66 o calaromana@caldesdemalavella.cat
9ª CAMINADA PER CALDES
PER A GENT GRAN I DINAR
Inscripcions fins el 16 de març al 972
470 795, al 677 086 721 o al Consell Consultiu de la Comarca de la Selva. El dinar
es farà a les 14 h al Vichy Catalan (17€).
COLÒNIES EEM 2019
Les colònies de l’Escola Esportiva Municipal enguany són el 3, 4 i 5 de maig. Inscripció i pagament: Dimecres 6 de març
de 18 h a 20:30 h i dijous 7 de març de
18:!5 h a 19 h. Preu: 78€.
INSCRIU-TE AL 3X3
El proper 7 d’abril arriba el 3x3 més
gran de Catalunya en format matinal!
Inscriu-te a 3x3.basquetcatala.cat a partir del 18 de febrer, fins esgotar places.
ACAMPADA DE SETMANA
SANTA DEL CENTRE ESPLAI
SANT ESTEVE
Preinscripció online de l’acampada de
l’11 al 17 de març.
DIA INTERNACIONAL DE LES
DONES
Exposició “És la meva responsabilitat”
del 4 al 8 de març a l’Institut de Caldes
Prevenir violències masclistes posant el
focus d’atenció en les noves tecnologies.
Adreçat als joves de l’Institut. Material
elaborat per Igualtat Creativa.
Exposició “100 anys de lluita, un segle
d’heroïnes anònimes de Caldes”. Del
17 al 21 de març de 17 a 19 h al Casino Municipal. Exposició elaborada per
“Triple A, Joves Feministes de Caldes de
Malavella” amb el suport de Ca la Romana.

L’agenda
Divendres, 1 de març
Cultura. Cineclub
22 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
“Ninotcka” d’ Ernst Lubitsch
Esports. Escola Esportiva Municipal
18:30 h · Pre Mini Femení EEM – CB Salt
Dissabte, 2 de març
Esports. CE Caldes

16 h · Unió Girona Blanc – Júnior Fem CE
Caldes
16:30 h CB L’Escala – S25 Fem CE Caldes
Esports. Volei CE Caldes
10 h · CB Grifeu Llançà – Pre Inf Msc CE
Caldes
11 h · UE Cellera Amer – Inf Fem CE
Caldes
Esports. Escola Esportiva Municipal
9 h · Mini Masculí EEM - BC Torroella
9:30 h · Les Alzines – Pre mini Femení EEM
10:30 h · Mini Femení EEM – CB Blanes B

Diumenge, 3 de març
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Millores. Inauguració
12 h · Carretera de Llagostera (alçada de les
termes romanes)
Inauguració de la carretera de Llagostera
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball
Cultura. Cinema
18 h · Teatre cinema municipal
Los increíbles 2
Entrada lliure per a tothom, crispetes i
begudes a càrrec de l’AMPA de l’escola La
Benaula pro viatge fi de curs.
Entitats. Colla excursionista
Gorgs de la Vall d’en Bas
Donant exemple de com han de ser autèntics muntanyencs, mesells però prudents i
amb seny, tornem a programar per (ja m’he
descomptat) enèsima vegada la sortida per
visitar aquests gorgs. Els nostres suïssos
preferits posaran una espelma a Sant Bernard perquè el bon temps ens acompanyi.
Esports. CE Caldes
16:30 h Júnior Msc – BC Fontajau
Dilluns, 4 de març
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Espai Jove
Taula rodona: Porta les teves propostes del
mes de març!
Dimarts, 5 de març
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Educació. Portes obertes
9:15 h a 10:45 h i de 15:15 h a 16:15 h ·
Escola Benaula
17 h · Reunió informativa
Dimecres, 6 de març
Portes obertes al menjador de l’escola
12:30 h a 14 h · Escola Sant Esteve
Inscripcions limitades
Més informació 629 325 484 (Irene)
Educació. Portes obertes
De 15:15 h a 17 h · Escola Sant Estece
17 h · Reunió informativa
Dijous, 7 de març
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa
Organitza: Àrea d’esports
Educació. Portes obertes
17:30 h · Institut
18 h · Reunió informativa
Divendres, 8 de març
Entitats. Club excursionista
Reunió de programació i assemblea
Primer la programació i després l’assemblea, a la sala de plens de la Casa Rosa. Qui
no pugui venir, que ens faci arribar les seves
idees per telèfon (Pere) o per mail:
c.excur.caldesmalavella@gmail.com
Dia internacional de les dones
19 h · Teatre municipal
Representació de l’obra teatral “Low Cost”
del grup de teatre de l’Esplai
+ lectura del manifest + petit refriferi

Dissabte, 9 de març
Esports. CE Caldes
12 h · Unió Girona Blau – Cadet Fem CE
Caldes
16 h · CB St Feliu – Júnior Msc CE Caldes
19:15 h · CV St Gregori – S25 Fem CE
Caldes
Esports. Volei CE Caldes
12:30 h · CEEB Tordera – Inf Fem CE
Caldes
Esports. Escola Esportiva Municipal
11 h · Bsqt. Porqueres – Mini Masculí EEM
11 h · Salle FD Cassanenc – Mini Femení EEM
12 h · Salle Palamós B – Pre Mini Masculí EEM
Esports. Volei Escola Esportiva Municipal
12:15 h · Aleví Volei EEM – CV SPP
Esports. UE Caldes
18 h · UE Caldes B – CF Bellcaire A

cert per a famílies amb nadons de 0 a 5 anys.
Cultura. Club de lectura
19:30 h · Balneari Prats
“Fugir era el més bell que teniem” de Marta
Marin-Dòmine.
Dissabte, 16 de març
Esports. CE Caldes
16 h · Júnior Fem CE Caldes – AE Fornells
16:30 h · Escola Pia Olot 2 – Cadet Fem CE
Caldes
19 h · CB La Vall d’en Bas – S25 CE Caldes
Esports. Volei CE Caldes
9 h · Pre Inf Msc CE Caldes – Esc- Figueres
9:30 h · Escola Pia Olot – Inf Fem CE Caldes
Esports. Escola Esportiva Municipal
9:15 h · FD Cassanenc – Mini Femení EEM
10:30 h · Pre mini Masculí EEM – Masmitjà
groc
11:30 h · Escolapies 11 – Pre Mini Femení EEM
12 h · Mini Masculí EEM – Bàsquet Vilafant
Dia internacional de les dones
12 h · Casino Municipal
Inauguració de l’exposició “100 anys de lluita, un segle d’heroïnes anònimes de Caldes”
amb petit refriferi.

No t’ho perdis!
Gran Rua de Carnaval

17 h · Parc de la Sardana
Sortida pel carrer Trasmuralla i cercavila
pels carrers: Ctra Llagostera, Carrer Montseny i Av. Onze de Setembre
Al final de la rua es farà la Festa de Fi de
Rua amb entrada gratuïta al Pavelló de
Caldes de Malavella

Diumenge, 10 de març
Dia internacional de les dones
18 h · Teatre municipal
Cinefòrum de la pel·lícula Sufragistes
+ crispetes i begudes a càrrec d el’AMPA de
l’Escola la Benaula pel viatge de final de curs
Entitats. Club excurisionista
Butineteja
Neteja dels boscos del poble. Continuarem
amb el buidat del pou de glaç, per tercer
any i aquest any tornem a dedicar-nos
a la brossa feta pels humans. Acabarem
amb una botifarrada-dinar per als que ens
acompanyin des de les nou del matí. Orientada a tota la família.
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Esports. Club Esportiu Caldes
Sortida per anar al Palau a veure el FCB –
San Pablo Burgos
13:30 h · Sortida amb autobús
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball
Esports. CE Caldes
11 h · CB Vall d’en Bas – Júnior Fem CE
Caldes
Dilluns, 11 de març
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Espai Jove
Torneig de Ping Pong
Dimarts, 12 de març
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Dimecres, 13 de març
Tardes Joves. Ca la Romana
16:30 h · Espai Jove
Segona sessió del taller de pastisseria
Dijous, 14 de març
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa
Organitza: Àrea d’esports
Entitats. Esplai Gent Gran La Caixa
17 h · Esplai
Cine Fórum. “Bailando la vida”
Divendres, 15 de març
Cultura. Concert infantil
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
El concert més petit – Alquímia Musical. Cal
inscripció prèvia a la Biblioteca. Gratuït. Con-

No t’ho perdis!
Fira de la Terra – Sant Antoni
– Canicaldes
Final Rambla Rufí (espai firal).
Més informació en programes a part.

Diumenge, 17 de març
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Esports. UE Caldes
11:30 h · UE Caldes A – UE Porqueres A
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball
Esports. CE Caldes
16:30 h · Júnior Msc CE Caldes – CB Sant
Narcís U18
Dimarts, 19 de març
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Dimecres, 20 de març
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Espai Jove
Tarda de Wii
Dijous, 21 de març
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa
Organitza: Àrea d’esports
Entitats. 9ª caminada per Caldes
9:30 h · Annex Casa Rosa
Organitzada per l’Associació Gent Gran de
la 3a edat Casa Rosa i l’Esplai Gent Gran La
Caixa.
14 h · Dinar al Vichy Catalan (17€)
Inscripcions fins el 16 de març al 972 470
795, al 677 086 721 o al Consell Consultiu
de la Comarca de la Selva.
Amb el suport de l’Ajuntament de Caldes de
Malavella
Dissabte, 23 de març
Cultura. Presentació
12 h · Balneari Vichy Catalan
Rafael Nadal presenta el llibre “El fill de
l’italià” obra premiada amb el premi Ramon
Llull 2019 i inspirada en la història de Caldes de Malavella
Esports. CE Caldes
16 h · CB Roses – Júnior Fem CE Caldes
16 h · Cadet Fem CE Caldes – CB Olot

Esports. Volei CE Caldes

9 h · Inf Fem CE Caldes – Bàsquet Vilafant
10:30 h · CB Nou Caules – Pre Inf Msc CE
Caldes
Esports. Escola Esportiva Municipal
9:15 h · CCE Montessori – mini Masculí
EEM
9:30 h ·UE Cellera Amer – Pre mini Masculí EEM
10:30 h · Pre mini Femení EEM - Escolapies
09 10
12 h · Mini Femení EEM – CB Sant Gregori
Esports. Volei Escola Esportiva Municipal
10 h · Salle Figueres – Aleví Voleibol EEM
Esports. UE Caldes
18 h · UE Caldes B – CE Mont Ras A
Diumenge, 24 de març
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Esports. UE Caldes
11:30 h · UE Caldes A – UE Marca de l’ham A
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball
Entitats. Club excursionista
Camins de ronda, 3ª etapa: Sant Feliu –
Platja de Castell
A l’estiu farà molta calor i les platges estaran
a vessar, així que en Jordi i la Blanca volen
cremar etapes i fer un altra tram. El premi
del bany final serà més petit perquè ja no
farà fred.
Esports. CE Caldes
16:30 h · Bàsquet Porqueres – Júnior Msc
CE Caldes
16:30 h · S25 Fem CE Caldes – CEJ Celrà
Dilluns, 25 de març
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Pati de l’escola Sant Esteve
Torneig de futbol
Cultura. Tarda de llibres
19 h · Grup de lectura conduït per Montse
Castaño
“El jinete de bronce” de Paullina Simons
Dimarts, 26 de març
Ple municipal
20 h · Sala de plens
Dijous, 28 de març
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa
Organitza: Àrea d’esports
Entitats. Esplai Gent Gran La Caixa
17 h · Esplai
Berenar del mes
Divendres, 29 de març
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Espai Jove
Club de lectura juvenil . “A 677 km de casa”
Entitats. Club excursionista
Trobada al bar
A les vuit del vespre. Consulteu la web del
club per saber on ens trobem.
Dissabte, 30 de març
Esports. Escola Esportiva
9 h · Bàsquet Vilafant – Pre mini femení
EEM
9:15 h · AE Fornells – Mini Femení EEM
10:130 h · Pre mini Masculí EEM – CCE
Montessori
Esports. CE Caldes
19:15 h · BC Fontajau – S25 CE Caldes
Esports. Volei CE Caldes
9 h · Pre Inf CE Caldes – CB ADEPAF
11 h · CB Sant Gregori – Inf Fem CE Caldes
Diumenge, 31 de març
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
Esports. CE Caldes
10_30 h · CEEB Tordera – Cadet FEM CE
Caldes
11 h · CB Banyoles – Júnior Fem CE Caldes
16:30 h · Júnior Msc CE Caldes – Bisbal
Bàsquet
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Butlletí d’Informació Municipal
Març 2019 · Número 138 · Caldes de Malavella

Serveis i adreces d’interès
OFICINES MUNICIPALS: Tel. 972 47 00 05.
Fax: 972 47 05 25 / ajuntament@caldesdemalavella.cat.
Carrer Vall-llobera, s/n.
De dilluns a divendres, de 2/4 de 9 a 2/4 de 3.
I també els dijous tarda de 4 a 2/4 de 7.
REGISTRE CIVIL: A les oficines municipals.
SERVEI DE RECAPTACIÓ: Tel. 972 84 01 78.
Cal Ferrer de la Plaça, entrant pel pati
Els dimarts, de 9 a 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

Notícies breus de Caldes de Malavella
Programació de la Fira de la Terra
La Fira començarà el 15 de març a les 19 h al casino amb la xerrada – taller “vine amb el teu gos:
10 punts bàsics que has de saber sobre l’educació
i la salut del teu gos”. El dissabte durant tot el dia
es gaudirà del mercat d’artesania i alimentació,
de l’exposició de dibuixos canicaldes, de passejades amb ponis o dels estands de protectores amb
gossos en adopció. Algunes activitats també hi
seran diumenge. A les 10:30 h del mateix dissabte hi ha programada la xerrada de la Fundació
Emys, a les 11:30 h l’espectacle de carrusel amb
ponis, fins a les 14 h hi haurà tallers infantils en
anglès, a les 11:45 h l’espectacle de doma natural
i a les 12 h la passarel·la Adopta’m donarà una
segona vida a gossos de protectores. El matí

acabarà amb l’exhibició de carrusels i western.
A la tarda es donaran els premis del concurs de
dibuix i es farà una exhibició d’agility. El diumenge comença amb el Canicrós i caminada
popular solidària, a les 9 h es farà la prova puntuable pel campionat d’Espanya d’Agility. A les
10 h també es podrà gaudir d’un bany de bosc
terapèutic i a les 10:30 h els cavalls desfilaran per
Caldes. Tots els que vulguin podran dur els seus
animals davant de l’església per beneïr-los a les
11 h. A la mateixa hora es farà també el concurs
d’obstacles d’enganxe i l’entrega de premis del
Canicrós. El matí acabarà amb el taller de titelles sostenibles i l’exhibició de gossos de defensa
i atac, recerca i obediència.

Els partits opinen

La Benaula apadrina l’escultura del Mestre Mas Ros

Participa al concurs de
microliteratura

Comencen a treballar
brigades al poble

Es renova la flota de
vehicles de la brigada

Aquest curs els alumnes de 2n de l’escola La
Benaula han apadrinat l’escultura dedicada al
Mestre Mas i Ros.
L’activitat, dins del programa apadrinem escultures dels amics de la UNESCO de Girona, ha
dut els alumnes a fer un treball interdisciplinari sobre l’escultura. Van treballar-la des de diferents àrees: a nivell de matemàtiques, a nivell
de medi natural i medi social, a nivell plàstic i
músic. A partir d’ara, la tasca com a padrins de
l’escultura és cuidar-la i procurar que es mantingui en bones condicions.
Ha estat un treball molt interessant, on han
après moltes coses relacionades amb el món de
l’art, de la música i del poble de Caldes.

El premi de Microliteratura de Caldes arriba a
la seva setzena edició. Aquesta vegada el dediquem a l’artista plàstica Carme Raurich i Sana.
Aquesta dona fou una magnífica escultora
catalana nascuda a Caldes de Malavella on hi
va viure més de 30 anys abans de marxar cap
Argentina. Els textos (Conte, relat, aforisme,
poesia, bonsai de paper...) han de ser escrits en
català i tenir una extensió de 300 paraules. El
mot clau per a l’edició d’enguany és ROQUES.
Podeu participar al concurs fins el 4 d’abril. Les
obres s’han d’enviar a la Biblioteca físicament o
bé per correu a través de biblioteca@caldesdemalavella.cat

Properament començara a treballar a Caldes de
Malavella una brigada forestal composta per 1
oficial i 3 peons. Aquesta brigada arriba al municipi dins del projecte Resilva: vetlla espais
naturals. La tasca que realitzaran és de manteniment de franges perimetrals i lleres i altres treballs forestals. L’objectiu principal és reduir els
efectes de possibles avingudes que puguin provocar inundacions mitjançant una gestió adequada de la vegetació de ribera i la neteja dels
elements que es poden acumular a l’espai fluvial.
Es planteja netejar també la llera de la Riera de
Can Noguera, al seu pas per Can Carbonell. Les
tasques acabaran a mitjans de maig.
A l’abril també començaran a treballar al municipi 1 oficial de jardineria i 3 peons que fatan
treballs de jardineria i millora de zones verdes.
Al juny també està previst que comenci una
brigada amb 1 oficial de paleta i 3 peons dins
del projecte de recuperació d’espais públics per
a millorar la qualitat de vida ciutadana. Aquest
equip pavimentarà algunes voreres del municipi. Aquest és un programa coordinat pel
Consell Comarcal de la Selva gràcies al Servei
d’Ocupació de Catalunya.

Els cotxes dels que disposava la brigada tenien
ja més de 20 anys i estaven en molt mal estat. És
per això que s’han comprat diferents vehicles
per oferir un millor servei, fer que els treballadors es desplacin més segurs i a més contribuir
en la cura del medi ambient. Val a dir, que en
la línea mediambiental tamé s’ha adquirit un
cotxe elèctric per fer desplaçaments pel nucli
del municipi.
S’ha comprat una furgoneta Nissan NV300, un
tot camí Dacia Duster, i un Nissan NV200e, que
és un cotxe elèctric. A més, fa poc que Caldes de
Malavella disposa d’un punt de càrrega per a vehicles elèctrics, pel que la voluntat del consistori
és anar cap a aquest tipus d’automòbils.

Servei d’intermediació
d’habitatge

Apunta’t al 3x3!

Participa a la Botineteja

Consell per a la igualtat

4.350€ pel càncer infantil

Es presenta el nou institut

Des de la Colla Excursionista es prepara un
any més la Botineteja. Enguany serà el diumenge 10 de març. Continuarem amb el buidat del pou de glaç, per tercer any i aquest any
tornem a dedicar-nos a la brossa feta pels humans. Acabarem amb una botifarrada-dinar a
la Rambla Rufí per als que ens acompanyin des
de les nou del matí. Orientada a tota la família.
Les persones que vulguin col·laborar convé
que s’hi apuntin o bé a l’oficina de turisme o bé
escrivint al Club Excursionista c.excur.caldesmalavella@gmail.com.
L’activitat s’inicia a les 9h del matí a la Plaça de
la Selva. Aquí es formen les colles, es distribueixen les tasques i es lliura el material: guants i
bosses d’escombraries.
Estan previstos dos tipus d’activitat: el buidat
del pou de glaç i la neteja de sectors de bosc
de l’entorn on s’ha detectat que hi ha brossa o
algun abocament.
Cal venir amb calçat i roba adequats per l’activitat. Recomanable: bon calçat, màniga i pantalons llargs. T’hi apuntes?

El Consell de dones ha canviat el seu nom per
passar a dir-se Consell per a la Igualtat. En el
darrer acte que es va fer el 25 de novembre es
va percebre que el col·lectiu trans i LGTBI no
es sentia inclós dintre del Consell. Per tal d’afavorir la inclusió i incloure persones que no es
senten identificades amb el sistema de gènere
binari home – dona, es va proposar de canviar
el nom. Es va obrir un procés per tal que tothom pugués proposar noms nous i votar-los.
El nom més votat va ser Consell per a la Igualtat, amb 18 vots. Altres propostes que es van
rebre van ser: Assemblea Feminista de Caldes,
també hi havia la proposta de deixar el nom de
Consell de dones i i també Consell de dones i
LGTBI.
El Consell per la Igualtat vol crear un espai de
participació ciutadana per a la gent que tingui
interés en participar en les polítiques d’igualtat
que es fan al municipi. Des del Consell per a la
Igualtat es seguirà treballant en la mateixa línia
tot fomentant polítiques de dones i incorporant-ne de noves per col·lectius trans i LGTBI.

La marxa solidaria contra el càncer infantil que
es va celebrar diumenge al matí, organitzada
en el marc de la campanya #pelsvalents, va
ser tot un èxit. Hi havia previsió per a prop
de 400 persones inscrites, però finalment es
van animar 754 participants. En total es van
recaptar 4.350€, entre el preu de les inscripcions
i la venta d’escuts solidaris i altres articles.
Aquests diners es destinen íntegrament a la
contrucció d’un nou hospital especialitzat en
càncer infantil al Sant Joan de Déu. Des de la
Policia Local de Caldes de Malavella es fa un
molt bon balanç de la marxa perquè, tot i èsser
la primera edició “la resposta de la gent ha estat
molt positiva i encara estem paint l’èxit i l’allau
de felicitacions”, ha destacat el sargent Xavier
Muñoz. Des del cos volen agrair el suport a les
entitats i comerços del poble que han participat
i s’avança que properament s’espera poder fer
una nova entrega de 100.000€ pels voltants
de Setmana Santa en nom de totes les policies
locals catalanes i cossos que participen en la
causa. El passat 30 d’agost ja es va fer entrega
d’un xec de 100.000€.

Fa 14 anys que Caldes de Malavella té l’Institut
en barracons. Dijous 28 de febrer es va presentar el projecte del nou centre amb la presència
del sr. Pere Vila, delegat del Govern a Girona;
Martí Fonalleras, director territorial d’Ensenyament; l’arquitecte del projecte Josep Maria
Fabregat; Salvador Balliu, l’alcalde i Àngela Frigolé, regidora d’Ensenyament.
Està previst que a finals d’any comencin les
obres i el setembre del 2021 el nou institut ja
hauria de funcionar. El projecte té tres parts
diferenciades: per una banda l’espai per administració de 406,53 m2; l’aulari, de 2369,33 m2; i
l’espai del vestíbul de 59,01m2. El centre tindrà
una vintena d’espais com aulari, dins d’aquest
mateix espai també hi haurà una biblioteca,
laboratoris, i sales de reforç educatiu. També
hi haurà labavos adaptats a totes les plantes. Es
compartirà l’espai d’esbarjo i lleure amb l’escola
La Benaula, situada al costat.
L’edifici tindrà grans finestrals per fer que entri
la llum, tot i que el material permetrà l’aïllament tèrmic per evitar que hi faci massa calor.
La meitat de la instal·lació s’alimentarà amb
llum solar, i destacarà per un gran porxo obert.

3r pla d’igualtat

Nova ruta turística urbana

Nova campanya de civisme

Ja fa temps que es treballa en el 3r pla d’igualtat. El pla ja està gairebé enllestit i s’espera que
es pugui aprovar en el proper ple. El darrer tenia
uns objectius molt amplis i ambigus, no hi havia
accions, només objectius i línies de treball. En
aquest nou projecte s’hi incorporen accions per
assolir totes les fites. Algunes preveuen seguir
treballant a nivell de coeducació a les escoles i
arribar millor a les famílies. El fet de tenir tant
marcades les accions a realitzar permet una
fase d’anàlisi i diagnosi. El pla d’igualtat que es
preveu aprovar properament s’ha dividit en línies estratégiques com són la comunicació, els
serveis de l’ajuntament, els serveis externs amb
accions cen- trades amb la coeducació i la salut.
El dimarts 19 de febrer al vespre es va fer una
trobada amb entitats per acabar de determinar
les accions que es proposaran. La regidora de
Serveis Socials, Maribel Reig, ha assenyalat que
“sense un pla d’igualtat les accions estan perdudes, és molt important disposar d’un pla en
condicions per complir els terminis, objectius i
realitzar les accions pactades”.

Caldes de Malavella contempla la senyalització
per una nova ruta turística urbana. La nova ruta
turística de tarannà històrico-literari ressegueix
Caldes a través de la mirada de diversos escriptors
que han sabut descriure les seves emocions i les
dels seus personatges a través de la pròpia experiència a Caldes i a través de fets històrics destacats.
La ruta presenta diversos espais del municipi protagonistes de fets històrics que han estat recollits
tant en obres de divulgació com en d’altres que
han servit d’inspiració de novel·les, com la flamant
guanyadora del Ramon Llull d’enguany El fill de
l’italià, que se situa al Caldes de la post-guerra.
La voluntat és executar-la, mitjançant plafons,
senyalització vertical i un fulletó autoguiat, al
llarg del tercer trimestre del 2019 i incloure-la
dins el portal de la Xarxa del Patrimoni Literari
Català “Espais Escrits” i del festival “Som cultura” del Patronat
de Turisme de
Girona- Costa
Brava.
Altres
escriptores i escriptores
que
s’han
inspirat
en Caldes han
estat Montserrat
Roig, Teresa Pàmies, Josep Maria Castellet o
Jordi Coca entre
d’altres.

La nova campanya contempla el problema dels
excrements d’animals. El tríptic aconsella que
abans de sortir de casa s’agafi el necessari per a
la retirada dels excrements i recomana dur els
gossos a passejar en una zona adequada. Els
excrements s’han de llençar al contenidor gris
i les sancions volten els 150€. Una altra problemàtica tractada és la brossa i les deixalles. És
important deixar-ho tot al conenidor correcte i
no llençar-ho per terra. El tríptic aconsella la utilització dels contenidors de reciclatge. Hi poden
haver sancions en aquest cas de fins a 200€. En
una línia semblant la campanya també repassa
la problemàtica dels mobles, trastos vells i restes
vegetals. Els residus voluminosos no es poden
deixar a la via pública ni fora de llocs autoritzats,
s’han de deixar a la deixalleria. Es disposa d’un
servei municipal de recollida de mobles i trastos el darrer dimecres de cada mes. Només cal
trucar a Nora al 872 012 018. Si no, cal anar a la
deixalleria, visitar-la té premi! Podeu gaudir de
fins un 15% de bonificació en la vostra taxa d’escombraries. Caldes ben neta, també depèn de tu.

Arriben les tardes
kreActives!
L’espai jove Ca la Romana té un nou
servei socioeducatiu: les tardes kreActives.

Aquest és un servei d’acompanyament educatiu, lúdic, formatiu i preventiu que oferim als
joves i famílies de Caldes de Malavella. El període d’inscripcions ja està obert i cal formalitzar les inscripcions al mateix Espai Jove amb el
formulari que trobareu a la web de Ca la Romana (http://espaijove.caldesdemalavella.cat)
i les fotocòpies dels DNI’s del jove i el tutor/a.
L’objectiu és oferir un espai on es treballin diferents aspectes de la vida dels i les joves, a través
del lleure, la participació, l’autogestió i les formacions educatives.
Aquest s’ofereix dos dies a la setmana, els dimarts i dijous de 16h a 19h, com a espai tancat
a un grup de 10 joves d’edats entre 12 i 14 anys.
La prova pilot d’aquest curs 2018 – 2019 s’iniciarà el proper 5 de març fins el 13 de juny, a partir del curs vinent 2019 -2020 d’octubre a juny.
Anima’t! Les places són limitades.

L’habitatge és una necessitat bàsica i ha sigut un dels àmbits més afectats durant els
últims anys al nostre país, la crisi financera i
la manca de polítiques destinades a la creació
d’habitatge públic, s’han ge- nerat situacions
d’emergència social deixant a moltes famílies
en exclusió residencial, sense habitatge ni accés a un.
Caldes de Malavella no ha quedat exclosa
d’aquesta situació i moltes famílies s’han vist
abocades a situacions extremes.El SiMH és
un recurs ofert per l’Ajuntament a les persones residents del municipi de Caldes de Malavella on s’assessora en temes relacionats amb
l’habitatge. Actualment està gestionat per la
Fundació Ser.Gi, i hi treballa una tècnica a 20
hores setmanals.
El servei ofereix assessorament en impagaments de rendes de lloguer o quotes hipotecàries, mediació amb propietaris/es, intermediació amb entitats bancàries i acompanyament
en la cerca d’habitatge. Intentem oferir el
suport i la informació necessària perquè les
persones puguin resoldre la seva situació. Treballem coordinats amb els diferents recursos
del municipi per tal de generar vies de sortida
alternatives. El servei està ubicat a les dependències de Serveis Socials al Carrer Vall-Llobera s/n, qualsevol persona que vulgui accedir-hi ha de demanar hora a Serveis Socials.

Cal Manco a Caldes
Ja funciona el centre Som Refugi Cal Manco
de l’organització Càritas Diocesana de Girona
a Caldes.
Aquest centre de Càritas està situat a la masia de
Cal Manco del veïnat de Baix i és un servei dirigit
per un equip de 10 professionals per atendre a 20
joves estrangers. La majoria ja han passat per altres
recursos d’acompanyament com a menors i, en arribar a la majoria d’edat, segueixen necessitant un
acompanyament integral en el seu trànsit cap a la
vida adulta en la tramitació de documentació, de la
seva autonomia i integració sociolaboral.
La Generalitat ha dotat de fons i suport a
aquest projecte, ja que les competències en
aquesta matèria van a càrrec de la Direcció General d’Atenció a la infància i l’Adolescència del
Departament de Treball i Família.
Han circulat missatges pel poble que descriuen
alguns incidents amb joves del centre que no
són certs. La Policia Local està al corrent d’alguns fets que haurien estat per persones de fora
del poble i de fora del centre de Cal Manco i
que ja haurien estat posades a disposició dels
Mossos d’Esquadra. La Policia Local i la direcció de Cal Manco estan en contacte i treballant
plegats per garantir el bon funcionament del
centre i la tranquil·litat habitual de Caldes.
Per realitzar una correcta coordinació amb el
centre, s’ha constituït una taula de seguiment,
entre els responsables del centre, Càritas, la
Generalitat, Mossos d’Esquadra, Policia local i
l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

El passat dijous 28 de febrer vam presentar el projecte del nou Institut que posarà
fi als barracons que fa 14 anys que acullen l’ensenyament secundari al poble. És una
gran fita perquè ja fa molts anys que volem que aquest centre tiri endavant. Fer-lo
val 4 milions d’euros, i l’Ajuntament en posarà 500.000. El nou institut es podrà estrenar al curs 2019 2020. A finals d’any ja es veuran màquines treballant.
L’acció de govern que s’ha realitzat durant el mandat del PDECAT a Caldes és molt extensa. Una
obra rellevant és la carretera de Llagostera. Ja s’ha pogut inaugurar aquesta rehabilització que ha
fet noves les xarxes d’aigua, enllumenat i clavagueram d’aquesta part del municipi; també s’ha fet
una nova rotonda, voreres noves i s’han rehabilitat altres parts com el carrer Pla i Deniel, on s’han
restaurat els antics safareigs. Aquesta és una millora de gairebé un milió d’euros que fa Caldes
més segura i més bonica, posicionant-la al capdavant dels municipis de la Selva i la província.
Recentment hem pogut veure com s’ultimen els detalls del que serà el futur centre d’interpretació de l’aigua. Aquest espai, que podrem estrenar a l’abril, repassarà la història de Caldes, la seva
relació amb l’aigua com a motor econòmic i cultural i també el nostre patrimoni.
El proper 9 de març us esperem tots a la gran rua de carnaval de Caldes, que aplega més d’una
trentena de comparses. El PDECAT sempre ha vetllat pel foment i l’estimulació de la cultura i
tradició caldenques, també de les seves festes. El fet que el carnaval de casa s’hagi convertit en un
referent n’és una mostra. Us hi esperem!
Per acabar dir que seguim cada setmana el judici contra els presos polítics, no ens faran defallir
ni creure el contrari, us volem a casa ja, #llibertatpresospolítics.

En el darrer BIM vam començar a desglossar aquells temes que ens preocupen i que
no s’han resolt ja sigui per manca de voluntat o incapacitat de l’equip de govern, amb
l’esperança que el que surti de les eleccions faci avenços en aquests camps. Continu-

Les inscripcions de la 13a edició del 3x3 Caldes
de Malavella ja estan obertes des del 18 de febrer. Aquesta serà la 5a parada oficial del Circuit
3x3 FCBQ en la seva 2a edició, i un any més serà
puntuable tant pel Circuit 3x3 de la Federació
Catalana de Basquetbol (FCBQ) com pel Circuit FIBA 3x3 en categories júnior i sènior, i els
guanyadors/es de cada categoria jugaran la gran
final del Circuit 3x3. Així mateix, enguany s’incorpora com a gran novetat el Campionat Territorial de Girona en categories Cadet, Infantil i
Mini -femení i masculí-.
L’èxit de l’edició anterior i la incorporació del
Campionat Territorial preveu una participació
estimada en més de 150 equips i 600 jugadors,
en una competició que tindrà lloc a les 14 pistes
de joc habilitades durant tot el matí, totes elles
cobertes. El torneig incorporarà l’arbitratge federat a totes les categories des de MINI a ABSOLUTA, i comptarà també amb un important
seguiment a les xarxes socials així com també al
web del torneig amb gestió de resultats al moment. Més info a: http://3x3.basquetcatala.cat/

El 9 de març arriba el
Carnaval!
La gran rua de Carnaval d’enguany es celebra
el dissabte 9 de març. Recordeu que el lloc de
concentració és el Parc de la Sardana i que la
Rua comença a desfilar a les 17 h. Es sortirà pel
carrer Trasmuralla i es passarà per la carretera
Llagostera, pel Carrer Montseny i l’Avinguda
Onze de Setembre. Al final del recorregut es
farà la festa de fi de rua amb entrada gratuïta
al Pavelló de Caldes de Malavella, amenitzat
per una Discomòbil, i hi haurà servei de bar
i entrepans calents a preus populars a càrrec
de l’Associació de Carnaval de Caldes de
Malavella, Embarrakaldats. A la mitja part hi
haurà el lliurament dels premis de la Rua. El
jurat valorarà la originalitat de la disfressa, el
maquillatge, la coreografia, el disseny general
i la gresca al llarg de tota la rua. Feliç carnaval!

Estat de l’aigua
Analítiques de febrer

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.

em:
3) Aigua Calenta. Cal un projecte clar al pou de Repsol que permeti un us públic de la nostra
aigua Termal i de moment no el tenim. Defensem la creació d’uns Banys Termals Públics. Cal
que el procés per arribar-hi es realitzi amb la màxima transparència i participació de tothom.
Així ho hem defensat sempre.
4) Camp dels ninots: S’ha d’apostar més fermament per aquest preuat patrimoni que ens fa
únics. Hi ha un important projecte de socialització que inclou l’exposició permanent al Castell de Caldes i l’itinerari amb diferents elements informatius, que s’han començat però que no
avança tan ràpidament com podria. Des d’aquí demanem que s’hi aposti més fermament, amb
els mitjans econòmics que ja s’hi podrien destinar, aprofitant totes les subvencions, parlant i arribant a acords amb els propietaris.
5) Sant Maurici: El Pla especial porta mesos sospitosament aturat. No sabem si s’acabarà
aprovant abans de les eleccions o no. Esperem que sí. En qualsevol cas, un cop aprovat, caldrà
tirar-lo endavant. A la pràctica majoria de tots els caldencs ens convé que es faci de forma ràpida.
Per poder aprofitar i gaudir en les millors condicions aquest espai públic tant especial.
En els propers números continuarem desgranant aquells temes en els que modestament creiem
que és possible i necessari progressar a Caldes en el futur.

Aquestes darreres setmanes les veïnes i veïns de Caldes hem anat veient, tot
passejant pel poble, noves senyalitzacions als carrers, parcs renovats amb jocs
infantils, i notícies a les xarxes socials dels nous vehicles que s’han comprat per la brigada i dels
pous que ara s’han tapat.
I ja està bé i ja ens agrada que es facin coses al nostre poble, i més si pensem en mesures per
millorar la seguretat de la ciutadania.
El que no ens agrada tant és que sempre esperin a fer-les quan falten tres mesos per les eleccions
municipals. Han tingut quatre anys per arreglar carrers i parcs infantils… Cal esperar sempre
quan la legislatura s’acaba? Quants anys fa que des d’ERC vam demanar a l’equip de govern de
renovar les zones de jocs infantils perquè estaven molt malmeses i algun menor hi podia prendre
mal?
Alerta!! S’apropen eleccions! I evidentment tot el que no s’ha fet durant aquests darrers anys
s’ha de fer ara, toca córrer!
Aquests dies molts de vosaltres heu estat seguint el judici de la vergonya. Hem vist molta dignitat
i fermesa, com ha de ser. I també una gran injustícia. Tenir persones, bones persones, tancades a
presó només per les seves idees polítiques.
#Llibertatpresospolítics
Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes i fer-nos arribar suggerències, opinions…Ens trobareu al twitter, facebook i instagram.

El poble que entre tots construïm ens ha de portar a un Caldes on tots/es puguem
treballar amb llocs de treballs estables i amb un salari digne, que alhora ens porti a
contribuir per unes futures pensions igualment dignes. Així vam començar el BIM
del mes de març del 2018. I encara esta vigent, la nostra visió i la nostra lluita del
que ha de ser Caldes.
El mes de març és un mes de reivindicació, sobretot de lluitar per la igualtat i esperem que sigui precisament en el Ple de Març que s’aprovi el nou Pla d’igualtat que faci avançar en matèria
d’igualtat entre homes, dones i LGTBI el nostre poble. Tot i que creiem que hauria de ser més
reivindicatiu, més atrevit en el seu pla d’acció, li donarem suport, perquè qualsevol avenç, per
petit que aquest sigui, és un pas més en la igualtat.
Aquests dies a Caldes no ens hem pogut estar tampoc de aquesta moda de “fake news” (bulos),
en el nostre cas sobre els joves de la casa SOM REFUGI. Han circulat notícies que no eren certes
pel nostre poble i això no els ajuda a ells ni a ningú. Entenem que l’obertura d’un centre d’aquestes característiques pugui ocasionar certes inquietuds que amb el pas del temps passaran. Són
joves que busquen un futur, que fugen de la misèria, de la gana, de la guerra, ... dels seus països i
estem convençuts que Caldes no els donarà l’esquena.
Continuem amb un número d’efectius del cos de policia local no suficient per garantir la seguretat a Caldes de Malavella i a l’espera de l’ampliació de la Comissaria de Policia. Igualment insistim
en que l’equip de Govern s’hauria d’implicar més en les condicions laborals del personal que
treballa per les empreses contractades per l’Ajuntament.

