De l’1 al 31 de març de 2020

Per recordar
CONVOCATÒRIA D’AJUTS
SOCIALS

Ajuts d’urgència social: durant tot l’any
Ajuts per al Centre de dia: tot l’any

TALLERS DIRIGITS A
COMERCIANTS, EMPRESARIS I
EMPRENEDORS

Inscripcions a promocioeconomica@caldesdemalavella.cat . Tots els tallers són gratuïts
i tindran lloc a l’Aula del pavelló municipal
d’esports.
Ampliació taller: La teva empresa a Instagram (4h)
Dimarts i dimecres 4 de març de 14.30 a
16.30 h
Crea contingut de qualitat a les teves xarxes socials (4h)
Dilluns 23 i dimecres 25 de març de 14.30 a
16.30h
Taller sobre facturació electrònica i certificat digital (2h)
Dimecres 29 d’abril en horari de 14.30 a
16.30h

PLACES LLIURES ALS CURSOS
I TALLERS ORGANITZATS PEL
SOLC
Inscripcions: a l’Oficina de turisme en horari
de dilluns a diumenge de 10 a 14h. Places
limitades.
Càpsules formatives:
Registra’t a portals web i crea el teu correu (8h).
Dilluns de 10 a 12h del 2 al 23 de març 2020.
Gratuït.
Busca la teva primera feina (2h).
Dilluns 30 de març de 10 a 12h. Gratuït.
Com afrontar una entrevista de feina (2h).
Dilluns 27 d’abril de 10 a 12h. Gratuït.
Defineix els teus objectius professionals (2h).
Dilluns 4 de maig de 10 a 12h. Gratuït.
Dona’t d’alta a l’IdCat Mobil (2h).
Dilluns 11 de maig de 10 a 12h. Gratuït.

NOVA CAMPANYA
#PELSVALENTS DE LA POLICIA
LOCAL

Ja està en marxa una nova campanya contra
el càncer infantil. La Policia Local comercialitzarà polseres amb el lema #pelsvalents.
Aquestes polseres tenen un cost de 3€ que es
destinen íntegrament a l’Hospital Sant Joan
de Déu, per fer investigació sobre el càncer
infantil. Aquesta és una campanya possible
gràcies a la donació de l’empresa Gravats
Aubanell.
A més el 9 de febrer es realitzarà la segona
marxa pels valents. Podeu inscriure-us a:
www.inscripcions.cat/pelsvalents2020

AQUEST ANY EN FAS 50?

Se n’està preparant una de grossa. Si aquest
any en fas 50 I vius a Caldes de Malavella
o hi has nascut aviat rebràs notícies!! Ho
celebrarem junts, estigues atent/a!

ACAMPADA DE SETMANA
SANTA ESPLAI SANT ESTEVE

Les preinscripcions per l’acampada de Setmana Santa (6, 7 i 8 d’abril) es fan del 24 de
febrer a l’1 de març.

PROPOSA LA PROGRAMACIÓ
DE CA LA ROMANA!

Aquest mes els actes de Ca la Romana els
han proposat el jovent de Caldes. I pel mes
de març, què proposes? Us esperem perquè
trieu l’Espai Jove que voleu!

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

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

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
als edificis modernistes de la nostra vila. Ja
tens el teu?

VINE A L’ESCOLA DE MÚSICA

Gaudeix de la música de manera divertida
amb la metodologia Dalacroze, viu la música
a través de jocs que afavoreixen el desenvolupament global de l’infant. El primer mes
gratuït pels alumnes de 3, 4, 5 i 6 anys.

L’agenda
Diumenge, 1 de març

Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de Turisme · 3€
Visita guiada a l’espai Aquae
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Annex Casa Rosa · Ball
Esports. UE Caldes
11:30 h · UE Caldes A – CF Vilartagues A
Entitats. Club excursionista
Botineteja
Combinarem la neteja de boscos amb el buidat del
pou de glaç, Aquest any l’Ajuntament ha programat activitats complementàries amb una xerrada i
visita guiada. Vegeu els programes a part.
Dilluns, 2 de març

Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Un brindis per les dones! Amb música
lliure de sexisme
Dimarts, 3 de març

Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Tardes Joves. Ca la Romana
Noies, què voleu fer?
Dimecres, 4 de març

SERVEI D’INTERMEDIACIÓ EN
MATÈRIA D’HABITATGE

Un any més l’Ajuntament de Caldes de
Malavella en matèria d’habitatge ha ofert, a
les persones que ho han necessitat, un servei
proper que les ha atès i informat sobre les
opcions que tenen al seu abast i sobre quin
és el circuit més adient per defensar els seus
drets. I al mateix temps, poder disposar
d’un servei que pugui engegar els dispositius a l’abast per mobilitzar els habitatges
que romanen buits i posar-los a disposició
d’aquestes persones amb un lloguer assequible als seus ingressos.
El Servei d’Intermediació en Matèria d’Habitatge ha estat gestionat per la Fundació
SER.GI amb coordinació directa amb
l’oficina dels Serveis Socials de Caldes de
Malavella.
Servei cofinançat amb la Diputació de
Girona
Oficina de Serveis Socials
Carrer Vall·llobera, s/n
17455 Caldes de Malavella
Tel: 972 47 04 04
serveissocials@caldesdemalavella.cat
Telèfon Servei d’Habitatge: 682.52.71.17
Correu Servei d’Habitatge: serveihabitatge@
caldesdemalavella.cat

VISITA L’ESPAI AQUAE

L’Espai Aquae estarà obert d’octubre a maig
de dimecres a dissabte de 10 a 13 h i de 17
a 19 h i els diumenges i festius de 10 a 13 h.
De juny a setembre l’espai obrirà de dimecres a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 i els
dissabtes, diumenges i festius de 10 a 13 h .
L’entrada té un cost de 3€, i la reduïda 2€
(per a nens i nenes de 6 a 12 anys, amb Carnet Jove, jubilats o grups de més de 15 persones). També s’ofereixen visites i propostes
combinades per a grups escolars de visites al
centre i tallers didàctics.

VOLS PARTICIPAR A LA
REPRESENTACIÓ DE LA
LLEGENDA DE LA MALAVELLA?

Enguany les inscripcions són a la Casa els
Gegants el dissabte 4 d’abril de les 17:00h a
les 20 h. El vestuari s’entregarà el mateix dia.
Els dies d’assaig són: dimarts 21 d’abril la
mainada de les 19:30h a les 20:30h; dimecres
22 d’abril els adults de les 20:30h a les 21:30h
i el dijous 23 d’abril a les 20 h és l’assaig
general i ha de venir tothom.

RECOLLIDA DE RESIDUS DE
GRAN VOLUM

El servei de recollida de voluminosos es
realitzat l’últim dimecres de cada mes amb
prèvia sol·licitud a Nora, s’ha sol·licitar a
través del telèfon 872 012 018 (telèfon de
Nora).
Es pot sol·licitar fins a les 17:30 del dia
abans. Hi ha un límit de 25 sol·licituds a
cada servei, en cas de sobre passar les sol·
licituds s’hauran d’esperar fins a la propera
recollida.

Educació. Jordnada de portes obertes Escola La Benaula
9:15 h a 10:45 i de 15:15 a 16:15 h
17 h · Reunió Informativa
Cultura. Taller BiblioMakers
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Taller Robòtica amb VEX IQ per a majors de 12 anys
Més informació i inscripcions a biblioteca@
caldesdemalavella.cat
Dijous, 5 de març
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa

Educació. Portes obertes a l’Institut
17:30 h · Portes obertes
18 h · Reunió per a famílies
Tardes Joves. Ca la Romana
17 a 19 h · Vine a parlar sobre sexe, afectivitat i més!
Dissabte, 7 de març
Esports. Aventura Raid X Perience
Zona esportiva de Can Bernadí

Entitats. Esplai Gent Gran la Caixa
Visita al museu del càntir a Argentona i Calçotada a Tordera
Entitats. Club excursionista
Sortida nocturna a sopar, 20 anys de sopar a les
fosques. Ajornada del mes de febrer.
Religió. Missa familiar
18:30 h · Parròquia
Missa familiar oberta a tothom amb els nois i
noies i joves de catequesi amb el lema “Hi ha
gotes que embruten”.
Diumenge, 8 de març

Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de Turisme · 3€
Visita guiada: Ruta “Fonts i Patrimoni”
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Annex Casa Rosa · Ball

Dissabte, 14 de març

No t’ho perdis!

3a Fira Gegantera Gironina
Casa dels Gegants – Ajuntament nou

De les 8.30 a les 10h: matinades pels carrers.
A les 10h: plantada de gegantonets
A les 10h: Xocolatada i coca pels participants.
A les 10:30h: Parlaments i obertura de la
fira.
A les 11h: Ball de gala dels capgrossos i
de gegants i passejada per la fira amb els
gegantonets.
A les 12h: Taula rodona: “Com superar la
davallada del món geganter. Propostes i
solucions”.
Pels volts de les 13:00h: Demostració i
explicació de balls de gegants robòtics. A
càrrec de CaldesBot.
A les 16:30h: Mostra de balls comarcals
amb els Grillats amb Canya.
A les 17:30h: taller / demostració de com
fer un gegantó.
Pels volts de les 19:00h: Demostració i
explicació de balls de gegants robòtics. A
càrrec de CaldesBot.
A les 20:00h: Tancament de la fira amb la
“Polca de La Malavella” i “Nem a fer nones”
(una tancada de gegants amb l’acompanyament dels Grallers Escaldats).
Tot seguit (cap a les 20:30h): acompanya
a en Suc de Bruc pel poble al “Fot-li, Suc
de Bruc!” amb la xaranga “HoPeta Street
Band”.
Durant tot el dia parades de constructors i
artesans, i demostració de balls de gegants
robòtics a càrrec de CaldesBot.
Organitza: Colla Gegantera de Caldes i
Ajuntament de Caldes de Malavella.

Entitats. Xarxa de dones
Ruta Cultural Històrica: Colònies tèxtils del
Llobregat amb veu de dona
8 h · Sortida del Parc de la Sardana
19 h · Hora aproximada de tornada
Preusòcia 8€ i 28 € no sòcia. (inclou bus, guiatge i entrada museus). Dinar opcional 15 €
Cal fer inscripció al telef. 608922076 o al correu
electrònic: xarxadedonesdecaldes@gmail.com.
Guiada per l’ Assumpta Montellà (autora del
Silenci dels Telers i de la Maternitat d’Elna)
Tardes Joves. Ca la Romana
16:30 a 19 h · Pati de l’escola Sant Esteve
Torneig de futbol
Diumenge, 15 de març

Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de Turisme · 3€
Visita guiada: Ruta “Caldes en temps de guerres
(1936-1945)”
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Annex Casa Rosa · Ball

18 h · Terrassa del casino
Lectura del manifest

Dimarts, 10 de març

Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Dimecres, 11 de març

Educació. Jornada de portes obertes Escola Sant Esteve
15:15 a 17 h · Portes Obertes
17 h · Reunió Informativa
Cultura. Taller BiblioMakers
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Taller Robòtica amb VEX IQ per a majors de 12 anys
Més informació i inscripcions a biblioteca@
caldesdemalavella.cat
Dijous, 12 de març
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa
Divendres, 13 de març

Xerrada. Porta a Porta
20 h · Sala Annexa de la Casa Rosa
Xerrada informativa: parlem de residus

Més informació en programes a part

Diumenge, 22 de març

Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de Turisme · 3€
Amb visita guiada a l’Espai Aquae!
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Annex Casa Rosa · Ball
Esports. UE Caldes
11:30 h · UE Caldes A – UE Calonge A
Cinema. Frozen 2
18 h · Teatre cinema municipal
Entrada gratuïta
Crispetes a càrrec de la Benaula en pro al viatge
de final de curs
Dilluns, 23 de març

Entitats. Esplai Gent Gran La Caixa
16 a 18h · Esplai
Despertar amb un somriure

No t’ho perdis!
Fira de la Terra

Sant Antoni – Canicaldes

Informació inscripcions canicròs:

Canicròs puntuable per al campionat català
popular de canicròs (CCPC) + canicròs infantil
+ caminada popular solidària
Inscripcions: fins el divendres 13 de març al web:
https://groupet.es/.
Les inscripcions a la caminada popular i al
canicròs infantil es realitzaran el mateix dia al
Recinte Canicaldes. La caminada es podrà fer
amb gos o sense.
Distància: 7,7 km (a la caminada hi haurà opció
d’escurçar el recorregut). La distància del canicròs
infantil serà de 300 m aproximadament.
Preus: canicròs puntuable al CCPC: 15 €,
caminada popular: 5 €, canicròs infantil: gratuït.
Inclou bossa per al corredor i refrigeri per a tots
els participants. Per cada inscripció al canicròs i
a la caminada popular es destinarà 1€ a l’Associació Protectora d’animals New Life de Caldes de
Malavella.
Organitza: Campionat de Catalunya popular
de Canicròs amb el suport de l’Ajuntament de
Caldes de Malavella.
Per a més informació: https://www.facebook.
com/ccpcanicros

Dimecres, 18 de març

Cultura. Club Jove
11:20 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Club Jove: comentari de Train Kids de Dirk
Reinhardt, amb Albert Mestres
Sessió del club amb col·laboració de l’institut de
Caldes i l’Espai Jove
Cultura. Taller BiblioMakers
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Taller Robòtica amb VEX IQ per a majors de 12 anys
Més informació i inscripcions a biblioteca@
caldesdemalavella.cat
Dijous, 19 de març
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa
Grup de Passeig

Entitats. Esplai Gent Gran la Caixa
17 h · Esplai. Cinefòrum. “Déu meu, què t’hem
fet?”
Tardes Joves. Ca la Romana
17h · Tarda de Sushi
Divendres, 20 de març

Entitats. Club excursionista
Assemblea i programació: Aprovarem comptes
i pressupostos. Parlarem de la renovació de la
Junta, que s’ha de fer el 2020. I després programarem les activitats del segontrimestre.

BiM
Butlletí d’Informació Municipal
Març 2020 · Número 150 · Caldes de Malavella

Dimarts, 24 de març

Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Dijous, 26 de març
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa

Entitats. Esplai Gent Gran la Caixa
Berenar del mes
Conferència. Exposició interactiva
de Creu Roja
19 a 20:30 h · Institut de Caldes
Exposició oberta a tots els públics: “Protegir la
Humanitat. Acabar amb la indiferència”
Conferència sobre l’exili català organitzat per la
Creu Roja i Òmnium Cultural
Dimecres, 25 de març

Cultura. Taller BiblioMakers
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Taller de creació de videojocs amb Stencyl
Més informació i inscripcions a biblioteca@
caldesdemalavella.cat
Divendres, 27 de març

Cultura. Biblioteca
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
La volta al món en 80 vides!
Diumenge, 29 de març

Entitats. Club Excursionista
Oix-Bestracà-Ormoier, 25 anys d’experiències
La primeras ortidaOix-Ormoier es va programar el 13 d’abril de 1996. Les primeres programacions s’imprimien en un full (amb impressores d’agulles, més cares que la seva tinta) i es
penjaven còpies a diferents locals de Caldes. Ara
podeu saber la programació des de qualsevol
lloc, a la web del club i recordar sortides passades amb les fotos que hi anem posant.

Dilluns, 16 de març

Dimarts, 17 de març
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dia de la dona

Entitats. Esplai Gent Gran La Caixa
16 a 18h · Esplai. Despertar amb un somriure

Durant tot el dia mercat de productes d’artesania
i alimentació, exposició del concurs de dibuix
Canicaldes, passejades amb ponis i carruatges,
parades de protectores i associacions amb gossos
en adopció, activitat infantil de pinta-cares
d’animals i taller d’elaboració d’orelles i antenes i
servei de bar amb el Club Patí Caldes.

Cultura. Grup de lectura
19:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Grup de lectura: comentari de Testament (Males Herbes, 2019), amb Albert Mestres

Entitats. Esplai Gent Gran La Caixa
16 a 18h · Esplai
Despertar amb un somriure

No t’ho perdis!

Dilluns, 9 de març

Programació:
7.15 – 8.30 h: Entrega de dorsals per al canicròs i la caminada popular i control veterinari.
9.00 h: Sortida del canicròs puntuable per al
Campionat Català Popular de Canicròs (7,7
km). Preu: 15€.
9.00 h: Inici de la prova puntuable per al
Campionat d’Espanya d’Agility.
9.00 – 10.30 h: Arribada i concentració de
cavalls. Es repartiran tiquets d’esmorzar als
genets participants a la desfilada.
9.30 h: Sortida de la caminada popular
solidària amb o sense gos (7,7 km amb opció
d’escurçar-la). Preu: 5€.
10.00 h: Bany de bosc al bosc terapèutic de
Can Fornaca de Caldes de Malavella. Cal
confirmar assistència a promocioeconomica@
caldesdemalavella.cat abans del 13 de març.
Places limitades.
10.30 h: Sortida del Canicròs infantil. (300 m
aprox.). Gratuït.
10.30 h: Sortida de la desfilada de cavalls per
l’entorn urbà i rural de Caldes (7km aproximadament). Es prega puntualitat.
11.00 h: Tradicional benedicció dels animals.
Davant l’Església Parroquial
11.00 h : Entrega de premis del canicròs puntuable per al Campionat Català Popular de
Canicròs i refrigeri per a tots els participants.
11.00 – 14.00 h: Enganxe: Concurs d’Obstacles. Prova puntuable per a la lliga catalana
d’Obstacles de Catalunya. Inscripcions a:
cecgi95@gmail.com.
11.00 h: Ruta “Caldes en temps de guerres
(1936-1945)”. Preu: 3€. Venda d’entrades i
punt de sortida: Oficina de Turisme.
11.30 h: Passarel·la Adopta’m! Desfilada de
gossos en adopció de les protectores i associacions participants
12.30 h: Presentació de Nala, el nou gos de la
Unitat Canina de Caldes. En acabat, exhibició de
gossos de defensa i atac, recerca i obediència.
12.30 - 14.00 h: Parada informativa: La
ruleta dels envasos. Per resoldre dubtes sobre
reciclatge i obtenir tota una varietat d’obsequis
reciclats, reciclables i recicladors.
13 - 13.30 h: Introducció a la cervesa artesana
i degustació de la cervesa BdeGust.
17.00 h: Exhibició de volteig, esport que combina diferents factors: moviments gimnàstics,
dansa, expressió corporal i facial i elements
acrobàtics damunt d’un cavall.
17.30 h: Pa amb xocolata per a tothom.
17.45 h: Entrega de premis del concurs de
dibuix Canicaldes.

No t’ho perdis!
3x3 de Caldes

Durant tot el dia · Pavelló de Caldes de
Malavella
Vine a jugar a bàsquet en la modalitat 3x3!
Vine disfressat, amb ganes de passar-ho bé i
fer amistats tot gaudint del bàsquet!
Inscripcions a: https://3x3.basquetcatala.
cat/caldesmalavella2020/

Dimarts, 31 de març
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de Turisme · 3€
Visita guiada: Ruta “Fonts i Patrimoni”
Xerrades. Dela mà
16 a 18 h · Annex Casa Rosa
“Dibuixem el nostre futur”
Heu pensat mai com voleu fer-vos grans? Quina
és la nostra
llista d’imprecindibles? Parlar-ne i recollir la
informació que ens
manca és necessari per aconseguir el nostre
objectiu. Deixem a un
costat les nostres pors i dibuixem plegats el
futur!

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.
De 10 a 14 h de dilluns a diumenge i festius
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
Servei amb cita prèvia.
Tel. 972 48 01 03 (cada dia excepte dimecres).
Tel. 972 48 02 66 (dimecres).
solc@caldesdemalavella.cat.
CALDES FM 107.9: Tel. 972 47 13 09.
Carrer de Sant Grau, núm 19. Casa Rosa.

BIBLIOTECA MUNICIPAL: Tel. 972 47 23 50.
Carrer de la Llibertat, 6.
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
Recta final de les obres
d’urbanització del Turist
Club
Al mes de març acaben les obres d’urbanització
del Turist Club. Aquestes obres han permés a
aquesta part del municipi tornar a tenir aigua
potable. Feia una dècada que els habitatges
d’aquesta urbanització no tenien aigua en condicions a causa de l’alta concentració en nitrats
que hi havia a la xarxa de distribució de la urbanització. A més també s’han fet noves altres
xarxes de serveis com l’enllumenat o el clavegueram, a més de l’asfaltatge de carrers. Amb
aquestes actuacions l’Ajuntament procedirà a
recepcionar la urbanització.

8510€ recaptats per la
investigació del càncer
infantil
El diumenge 9 de febrer es va celebrar la segona edició de la Marxa pels
Valents organitzada per la Policia Local de Caldes.

Hi havia dos circuits disponibles (un de 7 i un
de 9km), sortejos de regals gràcies a establiments col·laboradors, i també master class de
zumba en acabar la marxa. Van participar en
la marxa un miler de persones. Pel Sergent en
cap Xavier Muñoz: “estem molt feliços de veure
tanta solidaritat per aquesta causa, vam començar ara fa uns anys i mai ens haguéssim pogut
imaginar que tot plegat arribaria tan lluny, però
seguirem treballant per recollir més diners”.
Per la seva banda l’alcalde, Salvador Balliu, destaca: “és un orgull tenir un cos tan implicat. Dediquen estones fora de la seva jornada laboral per
ajudar verdaderament a la població, en aquest cas
els nens i nenes malalts de càncer. Només puc dir
que estic molt orgullós i satisfet, gràcies!”.

Participa a la Malavella!
El cap de setmana del 28 i 29 d’abril es
celebra la Festa de la Malavella, amb
fira esotèrica, nit de bruixes i bruixots
i la tradicional representació de la llegenda entre d’altres.

El darrer cap de setmana d’abril torna la lletja
i dolenta Malavella! Vol fer-se amb el cor pur
dels més petits del poble i no li ho permetrem!
Participa en les activitats de la Festa de la Malavella i ajuda’ns a foragitar la Malvada i el seu
ajudant Suc de Bruc. Pots inscriure’t per representar la llegenda de la Malavella. Enguany les
inscripcions són a la Casa els Gegants el dissabte 4 d’abril de les 17:00h a les 20:00h. El vestuari s’entregarà el mateix dia.
Els dies d’assaig són: dimarts 21 d’abril la mainada de les 19:30h a les 20:30h; dimecres 22
d’abril els adults de les 20:30h a les 21:30h i el
dijous 23 d’abril a les 20:00h és l’assaig general i
ha de venir tothom. Anima’t i participa-hi

La Benaula guanya un
premi E Twinning!
Els alumnes de P5 de l’escola La Benaula han guanyat recentment el Premi
Nacional eTwinning 2020 amb el projecte “Busy Bugs in my bag”.
El projecte dut a terme des de l’escola La Benaula de Caldes de Malavella ha resultat ser
tot un èxit. Des del centre educatiu posen en
pràctica una filosofia de treball dinàmica i innovadora per tal de garantir la millor formació
als seus alumnes, una manera d’educar que ha
estat reconeguda des del Servicio Nacional de
Apoyo eTwinning España, el qual ha volgut felicitar a la mestra de P5 Iolanda Moya, així com
als seus alumnes.

Torna el 3x3 de bàsquet
Fa 13 edicions que es celebra el 3x3 de
Caldes, i fa 3 anys que la competició es
troba dins el circuit oficial de la Federació Catalana de Bàsquet que vol impulsar aquesta modalitat del joc.

S’entreguen els premis de
la Federació de Comerç de
la Selva
El passat 14 de febrer es van lliurar els premis de
la desena edició del concurs d’aparadors nadalencs de la comarca de la Selva. Aquest acte que
organitza cada any la Federació de Comerç de la
Selva ha comptat enguany amb la col·laboració
de l’Associació de comerç i serveis de Caldes de
Malavella, i de l’Ajuntament de Caldes.
D’entre tots els guanyadors locals es va escollir
també un guanyador comarcal. Els guardonats
locals obtenen com a premi la participació en
un viatge per viure una experiència compartida amb més comerciants de la Selva, a Istanbul
o una experiència al Desert, el guanyador comarcal rep també un xec de 100 € per les despeses del viatge.

Coneixes Un petó i adéu?
Són les noves senyalitzacions a la sortida de l’escola La Benaula.

Per tal d’agilitzar les entrades i sortides de l’escola, l’Ajuntament de Caldes de Malavella ha posat a disposició dels usuaris la parada: Un petó
i adéu! L’objectiu d’aquesta nova senyalització és
parar-hi el cotxe quan es va just de temps per
deixar la mainada, fer que el nen o nena baixi del
vehicle sense que ho faci el conductor. Un petó i
adéu! Amb aquesta mesura es pretén agilitzar la
circulació i no posar en perill als vianants. Entre
tots treballem per ser més respectuosos.

Els partits opinen
Millores als camins degut
al temporal Glòria

Torna la Fira de la Terra i
fira gegantera

Les ventades i els aiguats del temporal Glòria
van ocasionar desperfectes en diverses zones
de Caldes de Malavella. Des de l’Ajuntament
s’han dut a terme les corresponents reparacions, les més rellevants són les que es van realitzar al camí de Sant Maurici, al camí de Can
Solà del Bosc, al camí de la Granota, al Camí de
Vidreres, la Carretera a Can solà Gros II (neteja de cunetes davant de can Rifà), camí de Ca
l’Artau de les Mateues, camí de Can Gimferrer,
camí de les Mateues (tram Can Figueretes) i la
coberta dels vestuaris AABB.

El diumenge 15 de març tindrà lloc la Fira de la
Terra, acompanyada de la tercera fira gegantera
gironina el dia abans. El cap de setmana començarà farcit amb la fira gegantera durant tot el dia
a l’ entorn del Barri de Sant Grau amb la presència dels gegants, grallers, cercaviles, xerrades,
tallers, parades de constructors i artesans.
La Fira de la Terra, en canvi, començarà diumenge al matí amb el canicròs i la caminada
popular solidària. Al llarg del dia es gaudirà del
mercat d’artesania i alimentació, de l’exposició
del concurs de dibuix Canicaldes, de passejades
amb ponis o carruatges, de parades de protectores i associacions amb gossos en adopció i
d’activitats infantils. El segon cap de setmana de
març, no marxis de Caldes, feliç cap de setmana!

Robert Vidal fa una donació
a l’arxiu

El nou institut de Caldes,
en marxa!

Actuacions al Castell de
Sant Maurici

L’antic tècnic en grau mitjà i responsable d’Obres i Serveis de Caldes de
Malavella, Robert Vidal, ha fet recentment una donació a l’arxiu del poble.

Ja han començat les obres del nou institut que
completarà la línia educativa de Caldes de
Malavella. Fins ara l’institut es troba instal·lat en
barracons, però al curs 2021-2022 s’espera que
es pugui traslladar al nou edifici situat al costat
de l’escola La Benaula. El nou institut tindrà una
capacitat per a uns 270 alumnes d’ESO. Construir
aquesta nova infraestructura costa 4MEUR, dels
quals 500.000 els posa l’Ajuntament. Aquesta
nova infraestructura comptarà amb tres
parts diferenciades: per una banda l’espai per
l’administració 406,53 m2, l’aulari de 2.369,33
m2, i l’espai del vestíbul de 59,01 m2. El principal
material de construcció que s’utilitzarà serà
formigó arquitectònic de color blanc, excepte les
parts del sòcol que a més tindran textura. 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
l’edifici s’alimentarà amb plaques fotovoltaiques,
i per la condició d’inundabilitat l’edifici destacarà
per un gran porxo obert.

Aquest mes de febrer ha finalitzat la petita ampliació de la Campanya Arqueològica del 2019
al Castell de la Malavella o de Sant Maurici. Es
tracta d’una continuació de les campanyes que
s’han dut a terme des del 2016. Enguany s’ha
consolidat el coronament superior de les muralles del castell, s’ha excavat l’ala Est i s’ha fet
un sondeig en l’ala Nord, on s’ha trobat un mur
diagonal que sembla enllaçar la muralla exterior
i la interior i s’ha pogut determinar l’amplada de
la muralla nord.
En aquest moment de l’excavació es considera
necessari poder assolir en tot aquest àmbit de
l’ala nord, l’estrat inicial, concretament des de la
torre N-E, fins al nou mur trobat i entre el mur
perimetral exterior. Tanmateix, aquesta excavació es compagina amb l’eliminació de les soques
que romanen a l’interior del castell i que impedeixen en certs punts determinar la profunditat
dels murs.
Aquestes actuacions han estat possibles gràcies
a la subvenció de la Diputació de Girona.

12.111 kg de roba usada
recollits a Caldes de
Malavella

Es reconeixen els mèrits a
la Policia Local

Si passeges el gos, recull
els excrements!

El 27 de febrer en el marc de l’Ifema de Madrid
es va fer entrega d’una medalla amb distintiu
blanc als tres impulsors de la campanya dels
escuts Solidaris Contra el Càncer Infantil: al
cap de la Policia Local de Caldes de Malavella
sr. Xavier Muñoz, al cap de la Policia Local de
Sant Celoni sr. Albert Brunet, i al cap de la Policia Local de Santa Susanna sr. Raül Barjuan.
Aquesta medalla els ha estat concedida per
Unijepol (Unión Nacional de Jefes y Directivos
de Policía Local) que es concedeix dins de les
I Distinciones Nacionales a la Actuación de las
Policías Locales.
Segons el jurat, s’ha tingut en compte l’important treball altruista que aquests caps de policia
han dut a terme durant anys a través de la campanya dels Escuts Solidaris, que ha assolit una
important repercussió pública havent recaptat
més de 340.000 € dia d’avui pel càncer infantil.
També s’ha tingut en compte que aquesta iniciativa ha suposat un important benefici per a
la imatge pública de les Policies Locals arreu de
Catalunya i de tot l’estat espanyol.
Caldes de Malavella és el municipi que més diners ha recaptat: 35.000€.

S’han col·locat a diferents espais verds de Caldes
de Malavella uns cartells indicatius que demanen
que es recullin els excrements de gos. És molt
molest passejar per un parc i trobar una tifa,
si passeges el gos, recull els excrements! El no
fer-ho, a més comporta sancions econòmiques
a partir de 150€.

El 29 de març es fa una nova edició del torneig
3x3 a Caldes de Malavella. És la tercera edició
d’aquest prova dins del circuit impulsat per la
Federació Catalana de Basquetbol que té com
a objectiu potenciar, promocionar i consolidar
el 3x3 com a modalitat formativa, educativa,
lúdica i integradora del bàsquet, per a totes les
edats. Aquest any de nou es comptarà amb àrbitres federats, amb 12+2 pistes, i amb una àrea
lúdica per passar-ho d’allò més bé. Les inscripcions estan obertes però hi ha places limitades
a 120 equips i 16 en categoria PRO. La passada
edició va cloure amb grans xifres de participació: 150 equips, 270 partits i 600 participants,
en una matinal de 6 hores de competició que
va aplegar més de 2.000 visitants a la zona esportiva municipal No et quedis fora, participa i
gaudeix del bàsquet!

Robert Vidal ha estat una dotzena de dies
seleccionant, ordenant i arxivant plànols i
documents relacionats amb el municipi de
Caldes. Durant la seva estada com a tècnic a
l’Ajuntament va utilitzar una gran varietat de
plànols i documents que mai van ser possibles
d’organitzar. Així doncs, Vidal va oferir-se
voluntari en col·laborar amb l’arxiver municipal,
Pep Casas, per dur a terme la tasca d’ordenar i
arxivar tot el material que s’havia barrejat els
anys anteriors.
És important mencionar que per ell ha estat una
experiència gratificant tant a escala personal,
com a escala de treball, ja que ha aconseguit
establir un ordre entre tots els documents antics
de l’arxiu. Vidal afirma que en tractar-se d’una
feina que ha fet tota la vida i que li agrada, ha estat
una tasca que ha dut a terme amb molt de gust.

Col·laboració entre
diferents cossos policials

La Biblioteca de Caldes fa
28 anys!

El 7 de febrer a la seu dels Serveis Territorials
de la Generalitat a Girona s’ha fet la presentació de l’esborrany que defineix la col·laboració
entre els ajuntaments de Cassà de la Selva, Llagostera i Caldes de Malavella en matèria de
serveis de seguretat pública.
En la reunió s’han debatut la idoneïtat i necessitat de compartir diverses actuacions a nivell
de policia local i s’ha demanat la col·laboració
del Departament d’Interior i de la Subdirecció
General de Coordinació de la Policia de la Generalitat. En el document presentat es pretén
millorar l’eficàcia i l’eficiència dels diferents
cossos municipals de policia d’aquests pobles.
Han assistit a la reunió el director dels Serveis
Territorials a Girona, Sr. Albert Ballesta, la subdirectora general de coordinació de policies
locals, Sra. Marta Pons, l’alcalde de Llagostera,
Sr. Toni Navarro, el regidor de governació de
l’Ajuntament de Caldes de Malavella, Sr. Sergi
Mir, l’alcalde de Cassà de la Selva, Sr. Robert
Mundet i el regidor de governació de Cassà, Sr.
Marià Montsuñer.

Aquest mes de febrer la biblioteca Francesc
Ferrer i Guàrdia de Caldes ha celebrat el seu
28è aniversari. Per celebrar-ho ha preparat una
àmplia programació que s’ha estés al llarg de
tot el mes de febrer. Per una banda diferents
cursos escolars de l’escola La Benaula i l’escola Sant Esteve han visitat l’equipament, també
s’han programat espectacles tallers infantils
com el que va tenir lloc el 13 de febrer amb
Animamundi, que va interpretar “El príncep
granota” amb ombres xineses. El 14 de febrer
la nota musical la va posar la DJ Pubilla Hilton amb una selecció de cançons històriques i
en acabar es va fer un brindis. No hi van faltar
la presentació del llibre El Silenci dels Telers,
amb Assumpta Montellà. Aquesta era un activitat organitzada per la Xarxa de Dones de
Caldes per reafirmar el paper de la dona ara
que s’acosta el 8 de març. El mes de celebracions ha acabat amb la història de Safira, de
Magí Sunyer, basada en el poema del mateix títol del poeta Joan soler Sans i la cançó popular
Capitel·lo. Moltes felicitats biblioteca!

Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha
recollit 12.111 kg de tèxtil usat a Caldes de
Malavella durant el 2019 per a donar a la roba
una segona vida mitjançant la reutilització o el
reciclatge.
Al 2019, els donants van dipositar la roba, el
calçat, els complements i el tèxtil de la llar que
ja no utilitzaven als contenidors de color verd
de la Fundació. El servei de recollida selectiva
del tèxtil és gratuït i representa un estalvi per
als municipis adherits.
Les tones recuperades equivalen a 27.000 peces
de roba la gestió de les quals implica un benefici ambiental (la reutilització i el reciclatge del
tèxtil durant l’any passat van representar un
estalvi de 38 tones de CO2 a l’atmosfera), i un
benefici social que consisteix en la creació de
llocs de treball inclusius, estables i de qualitat.
D’altra banda, els recursos obtinguts es destinen a projectes socials. Gràcies per la vostra
col·laboració!

Noves càmeres per
augmentar la seguretat al
municipi
El projecte consta de 13 càmeres de
lectura i detecció de matrícules i un
software especialitzat.

El projecte, que es troba en fase de licitació,
detectarà les matrícules dels vehicles que accedeixen al municipi i es processaran automàticament amb les llistes negres de la policia de tal
manera que es tindrà constància dels vehicles
amb antecedents delictius que entrin al municipi. D’aquesta manera es vol minimitzar la inseguretat al municipi. Les càmeres es posaran
a la GI673, al Llac del Cigne, a Can Carbonell,
al Carrer de les Roques, a Aigües Bones, a Can
Solà Gros, a l’alçada de Tumbones Balliu i a
l’entrada del municipi. Aquest nou sistema té
un cost de 280.666€.

Caldes de Malavella serà un poble més segur properament. Ho serà gràcies a les 13
càmeres de lectura de matrícules que ja han sortit a licitació. Aquestes càmeres, juntament amb un software especialitzat, només vigilen els cotxes que tenen antecedents delictius. Al
passar per davant del lector el software avisa la policia per tal de tenir constància i evitar que passin
actes delictius.
Cada setmana visitem el Turist Club, i tot avança molt favorablement, pel que de cares al maig ja es
podrà inaugurar la nova urbanització que properament serà recepcionada per l’ajuntament.
Cal tenir cura del medi ambient, i evitar malgastar recursos innecessàriament, per això properament
començarem a canviar totes les llums del poble passant-les a LED, que duren més, gasten menys i
il·luminen millor.
Ja tenim màquines treballant a l’Institut, ja teníem ganes de veure-hi moviment, seguim treballant
perquè ben aviat tinguem tota la línia educativa completa a Caldes.
Aquests dies ens queda dir-vos que gaudiu de la rauxa i la disbauxa del Carnaval, passeu-ho bé!

Fa temps que veiem com els mitjans de comunicació locals cada cop són més
partidistes. A Caldes ho vam viure en període de campanya electoral, on es feia
difícil separar la informació de l’acció de govern de la propaganda electoral de
Junts x Catalunya. I ho continuem veient, arribant a una barreja poc sana, sobretot a les xarxes
socials, entre allò públic, el que és de partit i el que és personal. El passat mes de gener el nostre
grup va presentar una moció per elaborar un nou reglament que reguli els mitjans de comunicació
municipals, un reglament que fos consensuat entre tots els partits polítics per assegurar uns mitjans
més plurals i transparents. Una proposta feta amb tarannà positiu i propositiu. Aquesta proposta
va ser rebutjada per l’equip de govern... Tot i que tenim un reglament aprovat l’any 2008, fa 12 anys!
Aquests darrers dies hem rebut darrer BIM i sabeu quina ha estat la nostra sorpresa? Que l’equip de
govern fa referència al que va passar durant el Ple celebrat el 27 de gener. Com pot ser si a la resta de
partits se’ns va demanar el text dies abans del ple? Privilegis per uns? Un exemple evident d’aquesta
manipulació i prepotència que des d’aquí denunciem.

Una flor no fa estiu... En aquest cas el què dèiem a l’anterior BIM respecte a un canvi de
tarannà, ha durat ben poc.
Hem manifestat sempre des de Som Caldes que una bona política municipal ha de tenir
tres pilars bàsics: la participació ciutadana, la transparència i la comunicació. Cal escoltar la gent, ferlos partícips de la gestió municipal i, un cop preses les decisions, donar tantes explicacions com faci
falta. Però ens sembla que aquesta opinió l’equip de govern no la comparteix; primer pren decisions
a porta tancada i després les explica a cop de diari o xarxa social sense tenir en compte l’opinió dels
caldencs. Diversos són els exemples que ens hem trobat aquests mesos i massa sovint tenim la sensació que ens assabentem de més coses per la premsa que per les comissions informatives (el pou de la
Repsol, el destí del magatzem Cruïlles o els talls de llum). També tenim la sensació que els mitjans de
comunicació municipals en comptes d’informar s’han convertit en instruments de propaganda i això
ens preocupa molt ja que haurien de mostrar la diversitat del municipi i que tothom se’ls sentis seus.

En les darreres setmanes el nostre poble ha estat citat en premsa en diverses ocasions.
Pels talls de llums a famílies que defraudaven en el flux elèctric, per no aprovar una
moció perquè la Església Catòlica pagui l’Impost de Bens Immobles de totes les seves
propietats, incloses les dedicades al culte,... Des del nostre grup polític i des de les regidories que encapçalem: Serveis Socials, Promoció Econòmica i Igualtat, treballem
per revertir la situació de les famílies més necessitades de Caldes. Hem respost a les preguntes de la
premsa i ens hem posat a la seva disposició per donar la informació que necessitessin, salvaguardant
la protecció de dades i la privacitat de totes les famílies. Nosaltres no apostem per sortir a premsa,
xarxes socials,... perquè creiem que el que ens ha d’avalar és la nostra feina i protegir a les famílies
afectades. Agrair a la Associació de Comerç i Serveis de Caldes de Malavella i a la Federació de
Comerç de la Selva per escollir Caldes com a seu per organitzar la X entrega de premis d’aparadors
de Nadal de la Comarca, el dia 14 de Febrer.
Després del retard pels problemes meteorològics, al mes de març hi haurà un canvi en el mercat setmanal de dimarts. Responen a les demandes dels veïns i alguns comercials s’obrirà el carrer Nou al
trànsit els dimarts i s’habilitaran uns espais de càrrega i descàrrega per lla compra aquest dia, alhora
que una reorganització de les parades i augment de les mateixes.

Estat de l’aigua
Analítiques de febrer

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

Llegint “El pequeño dictador” ens hem recordat d’un membre de l’equip de govern
de Caldes. D’algú que actua de la mateixa manera “porqué lo digo yo” i converteix
en víctimes totes aquelles persones que el van escollir per a defensar els seus drets.
Tornem a insistir que no defensem aquells okupes que causen una mala convivència,
que no fan més que destorbar i que viuen gratuïtament. Ara bé...tenim ocupes amb qui no hi ha cap
problema de cap mena, que tenen llum de manera gratuïta per pura necessitat i aquests sí que tenen
tot el nostre suport i els defensarem sempre i allà on faci falta.
A Caldes hi ha persones que han de decidir entre escalfar-se o menjar perquè per a tot no arriben.
Què es fa per evitar-ho? Tenim un equip de govern molt generós amb l’església a qui permeten
estar exempts de pagar l’IBI de les propietats que no són de culte. A qui posen al centre de la seva
política...A l’església? A les persones?
Actuacions de “El petit dictador”...aquí mano jo i la llei s’acompleix quan em va bé.

Desde nuestro grupo nos alegra ver la participación tan activa de los ciudadanos en nuestras fiestas
este febrero, sobretodo la masiva asistencia al pasado carnaval , pero lamentamos profundamente la
ausencia del resto de partidos en una gran ocasión para estar junto al resto de caldencs I caldenques.
Posiblemente debían estar haciendo cosas más importantes.
Volviendo a la política, este grupo va a proponer la debida adecuación de los caminos municipales
que han quedado afectados debido a las lluvias. Así como nuestro empeño y colaboración para la
corrección de la nomenclatura de algunas calles que tienen su nombre repetido, todo junto a un
paquete de medidas para la constante mejora de nuestro querido municipio.
Desde Ciutadans, fem força tots plegats per Caldes de Malavella.

