
OFICINES MUNICIPALS 972 47 00 05
Fax 972 47 05 25 . Carrer Vall-llobera, s/n 
ajuntament@caldesdemalavella.cat
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 2 i dissabtes de 9 a 1.
OBRES I SERVEIS 
Horari: de dilluns a divendres de 12 a 2. Industrials i població.
POLICIA LOCAL Urgències: 619 70 45 46
Comissaria: 972470902 policialocal@caldesdemalavella.cat
JUTJAT DE PAU 972 47 02 25
Casa Rosa. Carrer de Sant Grau, núm 19. Dimarts i dijous, de 10 a 1
REGISTRE CIVIL A les oficines municipals
CAP 972 47 01 09 Ctra. Llagostera, 4
URGÈNCIES (CAP Cassà) 972 46 38 82
AMBULÀNCIES 972 41 00 10 / 061
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 972 47 04 04
C. Vall·llobera, 4.  Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 2.
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES 
solc@caldesdemalavella.cat
Servei amb cita prèvia
Tel: 972 48 01 03 (cada dia excepte dimecres)
Te: 972 48 02 66 (dimecres)
CALDES FM 107.9 972 47 13 09. Casa Rosa. 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 972 47 23 50
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 Carrer Jacint Verdaguer
SERVEI DE RECAPTACIÓ 972472009. Casa Rosa.
Els dimarts, de 9 a 2. Fora d’aquest horari, és possible l’atenció de 
les següents maneres:

 Atenció presencial a l’oficina central del Passeig Sant Salvador, 
núm. 19, de Santa Coloma de Farners

 Atenció telefònica al telèfon 902 010 027
 Atenció telemàtica a la Carpeta Ciutadana (www.selvacarpeta.cat)

Per qualsevol dubte o informació, podeu trucar també a 
l’Ajuntament de Caldes (972 47 00 05).
ESPAI JOVE CA LA ROMANA 972 48 02 66
Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n 
calaromana@caldesdemalavella.cat 
OFICINA DE TURISME 972 48 01 03 C. Vall·llobera, s/n  
turisme@caldesdemalavella.cat
Horaris: De dilluns a diumenge, de 10 a 2. El dissabte, també de 3 a 6. 

SERVEI D’AIGÜES 972 20 20 78
CORREUS 972 47 14 20. C. Sta. Maria, 11. 
FARMÀCIA Per a més informació: www.cofgi.cat
• CASANOVAS (C. Vall·llobera, 17; tel. 972470096) Laborables: 
d’1/4 de 10 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9. Dissabtes: de 2/4 de 10 
a 2/4 de 2 i de 5 a 8 (a la tarda, un cop cada tres setmanes)
Diumenges i festius: d’11 a 1 (llevat de Nadal i Cap d’Any). 
Fora d´aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia localitzada de 
24 hores al tel. 972 47 00 96, de dilluns a 1/4 de10 fins diumenge a la 
1 del migdia. 

• FOLCH (C. Sta. Maria, 28; tel. 972 47 27 94) Laborables: de 9 a
2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9
Dissabtes: de 5 a 8 de la tarda (un cop cada tres setmanes).
Fora d’aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia localitzada al 
tel. 691207767: de 2 a 2/4 de 5 i de 2/4 de 9 a 10.

• X. PLANAS (Ctra Llagostera, 29; tel. 972 47 11 10)
Laborables: de 2/4 de 9 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9.
Dissabtes: de 9 a 2/4 de 2 i de 5 a 8 (a la tarda, un cop cada tres 
setmanes). Diumenges: d’11 a 1. 
Fora d’aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia localitzada al 
tel 639547204: de 2/4 de 2 a 2/4 de 5 i de 2/4 de 9 a 10.
ZONA ESPORTIVA 669 29 25 81.  Av. de Caldes s/n
LLAR D’INFANTS NINOTS 972 47 10 38.  C.Garrotxa s/n
ESCOLA SANT ESTEVE 972 47 23 44. C. Vall·llobera, 62 
ESCOLA LA BENAULA 972 48 00 56.  C. de la Pau s/n
SES CALDES DE MALAVELLA 972 48 02 25 
Av. dels Països Catalans, s/n
DEIXALLERIA MUNICIPAL
Horaris del 16 de setembre al 15 de juny:
Matins: de dimarts a dissabte, de 10 a 1.
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, e 3 a 6
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS 902 103 493
RENFE 902 24 02 02
SARFA 902 30 20 25
TEISA 972 20 02 75
TAXI  972 47 09 37 / 606 390 599

www.caldesdemalavella.catServeis i adreces d’interès
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AGENDA
Del 16 de novembre al 15 de desembre 2014

Butlletí d’Informació Municipal de Caldes de Malavella

MERCAT MUNICIPAL: Tots els dimarts, de 
8 a 1, a la plaça de la Selva.

FIRA-MERCAT: Tots els diumenges, de 10 a 
2, a la plaça de l’antic Ajuntament.

ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ DE
LA FIRA-MERCAT DELS DIUMENGES :
- Parada caldenca: Cada diumenge. Espai que 
permetrà a caldencs i caldenques vendre manualitats, 
productes de segona mà i d’altres. Adreceu-vos a: 
promocioeconomicacaldesdemalavella.cat o bé al 
972470005 (Ext 47).

MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA: 
El primer i tercer diumenge de mes, de 9 a 2. Al 
pati de Cal Ferrer de la Plaça.

VISITES TURÍSTIQUES GUIADES 
Tots els diumenges, a les 11 del matí. Cal fer una 
inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. 
Preu: 3 € per persona. 

CLUB DE PASSEIG
Activitat municipal gratuïta organitzada per 
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella. Cada dijous, de 2/4 de 10 a 2/4 
de 12. Sortida des de la Casa Rosa.

INSCRIPCIÓ A LA LLAR A PARTIR 
DELS 9 MESOS
A partir de l’1 de gener de 2015 els nens i nenes 
nascuts de l’1 de gener al 31 de març de 2014 
podran gaudir del servei de la Llar d’Infants. Les 
famílies que tingueu mainada amb aquesta franja 
d’edat i hi estigueu interessades us podeu adreçar 
a l’Ajuntament per rebre tota la informació al res-
pecte: Carme Barceló: 972 47 00 05 (extensió 25) 
o cbarcelo@caldesdemalavella.cat. 

TALLER DE CUINA  DE NADAL: EN-
TRANTS I POSTRES
Els dimecres 3 i 10 de desembre, de 2/4 de 7 a 2/4 
de 9, al Casino. A càrrec de Manoli Esperilla. Més 
informació: xarxadedonesdecaldes@gmail.com / 
658672307. Preu: 3€. Organitzat per la Xarxa de 
Dones amb el suport de l’Ajuntament.

CONCURS D’APARADORS DE NADAL
Obert a tots els comerços i empreses de 
serveis de Caldes de Malavella. Per a més 
informació i inscripcions: promocioeconomica@
caldesdemalavella.cat o bé al 972 48 01 03
(Oficina de Turisme). Organitzat per l’Ajuntament 
de Caldes de Malavella amb el suport de la 
Federació de comerç de la Selva 

i del tècnic de Cultura. A la finalització, brindis de 
cava per als assistents.
- A les 8 del vespre, al Teatre-Cinema Municipal, 
“Sopar Fred”, de Guspira Teatre (Cassà de 
la Selva). Adaptació de l’obra teatral que Hitchcock 
va popularitzar al cinema amb “La Soga”. Preu de 
l’entrada: 7€ anticipada i 10 € a taquilla. Majors 
de 65 anys i menors de 18: 5€. Abonament per a 
les tres obres de la Mostra: 15€. Més informació 
i venda d’entrades a Cal Ferrer de la Plaça (972 
48 01 03) i a taquilla, 1 hora abans de cada funció 
al mateix teatre. Ho organitza l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella, Cia. Guspira Teatre, Grup de 
Teatre Jahisomtots i Carisma Teatre.

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Benjamí B, a les 10: UE Caldes - CE Farners B.
Escoleta, a les 11: UE Caldes - FC Vilobí.
Aleví C, a les 11: UE Caldes - Quart E.
Infantil, a 2/4 d’1: UE Caldes - Santa Eugènia B.
Juvenil, a les 4: UE Caldes - Bisbalenc B.

CLUB ESPORTIU CALDES
Cadet femení, a les 4: CE Caldes – CB Llagostera.
Júnior femení, a 2/4 de 6: CE Caldes – CB Blanes B.

CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamí A, a les 6: CP Caldes – CH Farners.

CLUB VOLEI JOVES CALDES
Infantil, a 2/4 d’1: CV Joves Caldes – Eduvòlei.

DIUMENGE, 23 DE NOVEMBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de 
Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’expo-
sició del jaciment del Camp dels Ninots. 

EXCURSIÓ: TORRE DEL CADÍ
Sortida d’alta muntanya. Cal mínim la llicència C. 
Termini d’inscripció, abans del 10 de novembre. 
Organitzada pel Club Excursionista Caldes.

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Pre-mini femení bàsquet, a les 12: EEM – Unió Ma-
ristes.

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Tercera Catalana, a 2/4 de 12: UE Caldes - CF Ripoll.

CLUB ESPORTIU CALDES
Pre-inf-msc, a les 10:  CE Caldes – AMPA Verduna P.
Sènior masculí, a les 6: CE Caldes – Gifreu Llançà.
Júnior masculí, a 2/4 de 8: CE Caldes – CB Blanes B.

CLUB VOLEI JOVES CALDES
Juvenil, a les 10: CV Joves Caldes – Arenys.
Cadet, a les 12: CV Joves Caldes – Arenys.

DILLUNS, 24 DE NOVEMBRE
PLE MUNICIPAL
A les 8, a la sala de sessions, a la Casa Rosa.

DIMARTS, 25 DE NOVEMBRE
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLÈNCIA VERS LES DONES
A les 8 del vespre, al Casino de Caldes de Ma-
lavella: documental “Amores que matan”, d’Iciar 
Bollain i posterior debat coordinat per Ester Mar, 
psicòloga del Consorci de Benestar social - Con-
sell comarcal de la Selva i Neus Seseña, treballado-
ra social de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

Organitzat per la Xarxa de Dones de Caldes de 
Malavella, l’Associació Lola  i  l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella.

DIVENDRES, 28 DE NOVEMBRE
PREINSCRIPCIONS A LA SORTIDA DE 
NADAL DEL CESE
De 7 a 9 de la nit, als baixos de la rectoria. Les 
sortides d’infants i Grup de Joves es faran els dies 
2, 3 i 4 de gener a La Cot de Santa Pau per als 
infants (de 1r de primària a 2n d’ESO) i a Grano-
llers de Rocacorba per al Grup de Joves (de 3r 
d’ESO a 1r de Batxillerat). Per a més informació: 
esplaisantestevegmail.com. Organitzat pel Centre 
d’Esplai Sant Esteve.

CLUB DE LECTURA: “EL 
FRANCTIRADOR” 
A 2/4 de 8 del vespre, a la Biblioteca. Amb l’autor 
del llibre, Albert Pijuan. Organitzat per la Bibliote-
ca Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia.

DISSABTE, 29 DE NOVEMBRE
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Aleví voleibol, a les 12: EEM Caldes – CV Figueres B.

FUTBOL SALA CALDES DE MALAVELLA
A les 5, al Pavelló Municipal de Campllong: FS Cal-
des de Malavella - FS Olímpic Argentona “C”.

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Benjamí A, a les 10: UE Caldes – FC Sarrià de Ter B.
Aleví A, a les 11: UE Caldes Racing blanenc C.
Alebí B, a les 11: UE Caldes Racing blanenc D.
Cadet, a les 4: UE Caldes – Tordera B.

CLUB ESPORTIU CALDES
Pre-inf-msc, a 2/4 d’11: CE Caldes – CB Castelló.
Sots-25 masculí, a 2/4 de 5: CE Caldes – Bàsquet 
Arbúcies.
Júnior masculí, a les 6: CE Caldes – CB Llagostera.
Sènior femení, a 2/4 de 8: CE Caldes – CESET.

CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamí B, a les 4: Cp Caldes – CH Farners.
Prebenjamí A, a les 5: CP Caldes – Hoquei Ba-
nyoles B.
Segona Catalana, a les 6: CP Caldes CH Arenys 
de Mar.

CLUB VOLEI JOVES CALDES
Sènior femení, a les 5: CV Joves Caldes – Sàndor.
Sènior masculí, a les 7: CV Joves Caldes – Olot.

DIUMENGE, 30 DE NOVEMBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de 
Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’expo-
sició del jaciment del Camp dels Ninots. 

18a MOSTRA DE TEATRE AMATEUR 
EMILI BOTA: “UNA CAIGUDA D’ÈPO-
CA”, DEL GRUP DE TEATRE JAHI-
SOMTOTS (GIRONA)
A les 6 de la tarda, al Teatre-Cinema Munici-
pal. Preu de l’entrada: 7€ anticipada i 10 € a 
taquilla. Majors de 65 anys i menors de 18: 5€. 
Abonament per a les tres obres de la Mostra: 
15€. Més informació i venda d’entrades a Cal 
Ferrer de la Plaça (972 48 01 03) i a taquilla, 1 
hora abans de cada funció al mateix teatre. Ho 
organitza l’Ajuntament de Caldes de Malavella, 
Cia. Guspira Teatre, Grup de Teatre Jahisomtots 
i Carisma Teatre.

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

DISSABTE, 6 DE DESEMBRE
XOCOLATADA AMB XURROS DE LA 
CASA ROSA
Organitzada per l’Associació de gent de la tercera 
edat “Casa Rosa”.

QUINA DEL PERNIL DEL CV JOVES 
CALDES
A les 6 de la tarda. Més informació, en programes 
a part.

DIUMENGE, 7 DE DESEMBRE
MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA
De 9 a 2, al pati de Cal Ferrer de la Plaça.

VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de 
Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’expo-
sició del jaciment del Camp dels Ninots. 

DILLUNS, 8 DE DESEMBRE
18a MOSTRA DE TEATRE AMATEUR 
EMILI BOTA: “ÉS DILLUNS”, DE CA-
RISMA TEATRE (CALDES)
A les 6 de la tarda, al Teatre-Cinema Municipal. 
Preu de l’entrada: 7€ anticipada i 10 € a taquilla. 
Majors de 65 anys i menors de 18: 5€. Abonament 
per a les tres obres de la Mostra: 15€. Més infor-
mació i venda d’entrades a Cal Ferrer de la Plaça 
(972 48 01 03) i a taquilla, 1 hora abans de cada 
funció al mateix teatre. Ho organitza l’Ajuntament 
de Caldes de Malavella, Cia. Guspira Teatre, Grup 
de Teatre Jahisomtots i Carisma Teatre.

DIMECRES, 10 DE DESEMBRE
GRUP DE LECTURA CAL FERRER: 
“CARTA A LA REINA D’ANGLATERRA”
A les 7 de la tarda a Cal Ferrer de la Plaça. Orga-
nitzat per la Biblioteca Municipal Francesc Ferrer 
i Guàrdia.

XERRADA DE LA MARATÓ DE TV3
A les 7 del vespre a la Sala Annexa de la Casa Rosa. 
Aquest any tractarà sobre les malalties del cor. A 
càrrec de la doctora Carolina Roig. 

DIJOUS, 11 DE DESEMBRE
XERRADA: LA TERÀPIA GESTALT
A les 8 del vespre, al Casino Municipal. La Gestalt, 
una filosofia de vida. “La importància de disposar 
d’un sistema  senzill i accessible per a viure des-
perts en aquest món tan adormit”.
A càrrec de Ramon Ballester, psicoterapeuta Ges-
talt, especialista en arteràpia. Organitzat per la 
Xarxa de dones i la Dietètica Caldes. Amb el su-
port de l’Ajuntament.

DISSABTE 13 DE DESEMBRE
VIQUIMARATÓ
A les 10 del matí, a la Biblioteca Municipal. Consis-
tirà en la creació en grup d’entrades relacionades 
amb Caldes a la Viquipèdia. Amb l’assessorament 
d’un viquipedista amb experiència. Cal inscripció 

prèvia. Per a més informació: Tel. 972472350 / bi-
blioteca@caldesdemalavella.cat

SOPAR DE GERMANOR I 
PROGRAMACIÓ DEL CLUB 
EXCURSIONISTA
A les 9 del vespre, a les escoles de Franciac. Cal dur el  
menjar, plats, gots i coberts. El Club hi posa la beguda. 
Es programaran les activitat del primer trimestre de 
l’any. Qui vulgui anar a peu, que ho comuniqui abans 
per anar plegats i deixar cotxes i material abans. Or-
ganitzat pel Club Excursionista Caldes.

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Pre-mini-fem bàsquet, a les 12: EEM Caldes – Mon-
tessori.

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Juvenil, a les 4: UE Caldes – Quart.
Infantil, a 2/4 d’1: UE Caldes – Gironès – Sàbat C.
Aleví C, a les 11: UE Caldes – Lloret E.
Benjamí B, a les 10: UE Caldes – CF Sils B.

CLUB ESPORTIU CALDES
Cadet femení, a les 4: CE Caldes – CB Farners 99.
Júnior femení, a 2/4 de 6: CE Caldes – CB Anglès.

CLUB PATÍ CALDES
Segona Catalana, a les 7: CP Caldes – CH Palafrugell.

CLUB VOLEI JOVES CALDES
Infantil, a 2/4 d’1: CV Joves Caldes – Vallbona.

DIUMENGE, 14 DE DESEMBRE
8è MERCAT DE NADAL
De 10 a 2, a la plaça de l’Ajuntament, Plaça Cruï-
lles, carrer Vall-llobera i carrer de Sant Grau. Se’n 
repartiran programes a part.

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE 
JOGUINES DE SEGONA MÀ
De 10 a 2, a la plaça de l’Ajuntament nou. Activitat 
inclosa dins el Mercat de Nadal i organitzada per 
la Creu Roja de Llagostera. Les joguines que es 
recullin es repartiran entre les famílies de Caldes 
que ho necessitin. La campanya s’allargarà a l’Ofi-
cina de Turisme del 15 al 30 de desembre (obert 
cada dia de 10 a 12, excepte Nadal i Sant Esteve).

MARATÓ DE TV3
L’Ajuntament i les entitats estan ultimant moltes 
activitats benèfiques amb la finalitat de recaptar 
diners per la Marató de TV3 que enguany es des-
tinen a les malalties cardíaques. En tindreu més in-
formació en programes a part.

VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de 
Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’expo-
sició del jaciment del Camp dels Ninots. 

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Tercera Catalana, a 2//4 de 12: UE Caldes – CF 
Sant Jaume de Llierca.

CLUB ESPORTIU CALDES
Sots-25- masculí, a 2/4 de 5: CE Caldes – At. Silenc.
Sènior masculí, a les 6: CE Caldes – CB Olot A.
Júnior masculí, a 2/4 de 8: CE Caldes – Bisbal Bàsquet B.

CLUB VOLEI JOVES CALDES
Juvenil, a les 10: CV Joves Caldes – Gavà.
Cadet, a les 12: CV Joves Caldes – Gavà.

DIUMENGE, 16 DE NOVEMBRE
12a FIRA D’OPORTUNITATS
De 10 a 2, al Parc de la Sardana. Mercat solidari i 
anticrisi on podreu trobar tot tipus de productes de 
segona mà! Per a més informació: 
www.caldesdemalavella.cat.

MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA
- De 9 a 2, al pati de Cal Ferrer de la Plaça.
-  A les 11, al mateix lloc: Tast de líquids ecològics: 
sopes, caldos i cremes.

VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de Tu-
risme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’exposició 
del jaciment del Camp dels Ninots. 

ESPORTS
CLUB DE GOLF CALDES DE MALAVELLA
Participació en el Campionat de Catalunya Juvenil en 
el camp Oller del Mas P&P de Manresa.

DIJOUS, 20 DE NOVEMBRE
CINEFÒRUM A L’ESPLAI “LA CAIXA”
A les 5 de la tarda. Es visionarà la pel·lícula “La Cami-
oneta” i tot seguit es farà la tertúlia. Activitat oberta 
a tothom, socis i no socis.

DISSABTE, 22 DE NOVEMBRE
SORTIDA A OSONA DE L’ESPLAI “LA 
CAIXA”
Visitarem les Destil·leries Bosch, fabricants de ra-
tafia i la Formatgeria Rovira. A la tarda visitarem el 
monestri de Sant Pere de Casserres. L’esmorzar i el 
dinar estan inclosos en el preu de 45€. Trobareu 
tota la informació de la sortida a l’Esplai.

TROBADA GEGANTERA A LLORET DE 
MAR
Plantada de gegants a les 4 de la tarda i cercavila a 
les 5. Amb la participació de la Colla Gegantera de 
Caldes de Malavella.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “ARA SÍ QUE SÍ”
A les 6 de la tarda, al Casino Municipal. Llibre d’Eli-
sabeth Massa i Boada. Organitzat per la Xarxa de 
dones i amb el suport de l’Ajuntament.

18a MOSTRA DE TEATRE AMATEUR 
EMILI BOTA: PRESENTACIÓ - INAUGU-
RACIÓ I “SOPAR FRED”, DE GUSPIRA 
TEATRE (CASSÀ)
- A les 7, al Casino Municipal, Presentació-inau-
guració a càrrec de les diferents companyies par-
ticipants a la mostra, amb la presència de la regidora 



Acció de govern i notícies de Caldes
 LA COBERTA DE FRANCIAC, EN MARXA

Han començat les obres de construcció de la coberta 
de la pista poliesportiva de Franciac. L’actuació 
permetrà resguardar-se en cas d’inclemències 
meteorològiques i procura evitar al màxim l’impacte 
ambiental de manera que no tapi la visió del campanar 
ni de les escoles. Les obres s’han endarrerit ja que 
diverses empreses que havien guanyat la licitació de 
les obres s’havien fet enrere a última hora, la qual 
cosa obligava a fer nous tràmits administratius amb 
l’empresa que havia presentat la millor oferta de totes 
les restants. Per altra banda, també han començat les 
obres de l’última fase de muiseïtzació de les Termes 
Romanes i de creació d’una àrea de servei per a 
autocaravanes al carrer del Solell.

 ARRANJAMENT DE CAMINS
L’Ajuntament ha programat l’actuació en diversos 
camins del municipi que van quedar malmesos arran 
de les intenses i abundants pluges del setembre 
passat. Les actuacions van començar en els camins 
principals, el que va a Franciac per Can Mataró, el que 
comunica Can Carbonell amb Aigües Bones, el camí 
de la depuradora i els que van a Riudellots i a Vidreres. 
El consistori té programades més actuacions que es 
portaran a terme progressivament.

 L’AJUNTAMENT ENCARREGA UN ESTUDI 
PER ACTUAR EN ZONES INUNDABLES 
L’Ajuntament ha encarregat la redacció d’un projecte
per actuar en diferents punts de la xarxa d’aigües 
plujanes especialment sensibles en casos de pluges 
intenses. Les zones en qüestió són el passeig de 
Ronda, Can Solà Gros I, Can Solà Gros II i Aigües 
Bones. Primerament es farà un estudi sobre l’estat de 
la xarxa que recull les aigües de la pluja, posteriorment
es redactarà el projecte amb les solucions proposades
a cada punt i finalment es faran les obres. L’Ajuntament
té previst actuar progressivament en altres punts 
de la xarxa que tendeixen a inundar-se en casos de 
pluges torrencials.

 COBERTA DELS ESCOCELLS
L’Ajuntament continua les tasques de coberta 
d’escocells dels arbres amb grava fixada amb resina 
que evitar el creixement d’herbes i que els vianants 
puguin ensopegar-hi. Després de les primeres 
actuacions a la plaça de la Creu i de la Selva i de 
l’avinguda dels Països Catalans, la següent fase inclou 
l’avinguda Doctor Furest, la plaça de Sant Esteve i 
l’avinguda de Catalunya.

 PODA D’ARBRES
Amb l’arribada de la tardor, la Brigada Municipal ha 
iniciat a l’octubre la poda dels arbres de les zones 
verdes del municipi.

 CONVENI PER AFAVORIR LA VISITA DE 
PACIENTS ALEMANYS ALS BALNEARIS
L’Ajuntament va signar un conveni en el marc d’una 
trobada de l’Associació de Viles Termals d’Espanya 
per la qual pacients alemanys podran visitar i rebre 
determinats tractaments als balnearis de Caldes de 
Malavella sota la cobertura de la seguretat social 
alemanya. La nova directiva europea transfronterera 
obre moltes possibilitats als balnearis d’acollir 
pacients d’altres estats d’Europa que tinguin com a 
prescripció mèdica rebre tractaments termals amb 
finalitats terapèutiques.

 INSCRIPCIÓ A LA LLAR A PARTIR DELS 9 
MESOS
A partir de l’1 de gener de 2015 els nens nascuts de 
l’1 de gener al 31 de març de 2014 podran gaudir del 
servei de la Llar d’Infants. Les famílies interessades 
us podeu adreçar a l’Ajuntament per rebre tota la 
informació relativa al servei: Carme Barceló: 972 47 00 
05  (extensió 25) o cbarcelo@caldesdemalavella.cat.

 CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ 
ALS COMERÇOS SOBRE LA RECOLLIDA 
ORGÀNICA
L’Ajuntament ha endegat, a través de l’empresa de 
recollida de residus municipals NORA, una campanya 
de seguiment de les mesures empreses fa mig any 
per a la millora del servei de recollida de la fracció 
orgànica. Se’n  comunicaran els resultats a cadascun 
dels comerços i s’informarà als nous establiments 
d’aquest servei. 
Encara que són els comerços els que tenen l’obligació 
de separar correctament els residus, l’Ajuntament ha 
d’assegurar-se que es fa la separació correctament. 
Recordem que l’aparició de residus impropis al 
contenidor de la matèria orgànica penalitzen i fan que 
l’Ajuntament -i, per tant, els contribuents- hagin de 
pagar més en concepte de gestió de residus. 

 UNA TRENTENA DE PERSONES PARTICIPEN 
EN EL PROGRAMA SALUT I CRISI
Caldes està acollint un seguit de cursos i un grup 
terapèutic al voltant de l’autoesima, la motivació 
personal i l’estalvi a casa, amb uns resultats molt 
positius segons els organitzadors i les més de 30 
persones participants.
El grup terapèutic rep el nom d’Ubuntu i té per objectiu 
millorar l’autoestima i la gestió de les emocions de les 
persones. Hi estan participant 11 persones i després 
d’una primera fase d’aproximadament 10 sessions se 
n’ha iniciat una altra amb les mateixes persones que 

s’allargarà fins a final d’any. El grup està dirigit per 
una terapeuta i acompanyat per una coterapeuta i 
per una voluntària.
Per altra banda, també s’ha fet un curs de 18 hores
sota el títol “Estratègies per a l’estalvi” i se n’estan 
fent dos més de 15 hores en total: ”Com llegir 
documentació domiciliària, contractes i rebuts” i 
“Consells per a l’estalvi familiar”. S’hi tracten temes 
diversos d’utilitat com mesures per entendre i 
estalviar en les factures d’energia i d’aigua, com 
gastar menys diners en les compres, com fer un 
consum responsable, conèixer els impostos i 
les despeses bancàries més habituals, portar la 
comptabilitat a casa, elaborar productes casolans...
A part dels recursos que s’hi donen, el grup terapèutic 
Ubuntu i les xerrades esmentades creen un espai 
adient per a millorar l’autoestima i la confiança 
dels participants i per a relacionar-se. A Caldes 
estan dirigides per Càritas, amb la coordinació dels 
Serveis Socials de l’Ajuntament i s’emmarquen en el 
programa Dipsalut de la Diputació de Girona.

 SERVEIS D’ORIENTACIÓ FAMILIAR
Durant aquest inici de curs s’estan fent dues 
activitats d’orientació familiar. Per una banda, el cicle 
de tallers “Créixer en família” desdoblat en un grup 
per a mares i pares de de 3 a 6 anys i un altre de 6 a 
12. Es tracta d’un punt de trobada de pares i mares 
en el qual es comparteixen experiències al voltant 
de l’educació de la mainada amb la coordinació d’un 
professional. El cicle està finançat per la Generalitat 
i compta amb el suport de l’Ajuntament i de les 
AMPA de les escoles Sant Esteve i  Benaula.
Per altra banda, el Servei d’Orientació Local Familiar 
de la Diputació de Girona ofereix una escola de 
mares i pares, un servei personalitzat en el qual 
es donen consells i s’atenen dubtes de les mares i 
pares de mainada de fins a 18 anys.
Esperem que en tragueu profit.

 LES ESTADES ESPORTIVES I ELS MATINS DE 
JOCS DE L’ESTIU OBTENEN UN EXCEL·LENT
Les dues activitats principals de l’estiu adreçades a la 
mainada, les Estades esportives i els Matins de jocs, 
han tingut una molt bona acceptació, amb notes que 
superen el 4,5 sobre 5 en la majoria de casos. Les 
dades es desprenen d’una enquesta que es va lliurar 
als participants després de les activitats. Les preguntes 
es referien aspectes variats com la satisfacció de la 
mainada respecte a les diferents activitats que s’hi van 
desenvolupar, la relació amb els responsables de les 
activitats i amb la resta de companys, l’organització, al 
comunicació amb es famílies...
La pregunta més concloent és la que preguntava si 
els pares i mares apuntarien els seus fills i filles al 
casal esportiu o al casalet l’any que ve. La resposta 
en tots  dos casos va ser un 100% de “sí”. L’èxit dels 
resultats és el fruit de l’esforç que ha fet l’Ajuntament 
per donar un format nou al casal d’estiu. 

 MERCAT DE NADAL I MARATÓ DE TV3
Ja us podeu reservar en el calendari el diumenge 
14 de desembre ja que l’agenda estarà atapeïda. 
Coincidiran el 8è Mercat de Nadal, que 
oferirà productes relacionats amb el Nadal i altres 
productes artesanals, i la Marató de TV3, per la 
qual diverses entitats estan ultimant tot un seguit 
d’activitats benèfiques amb la intenció de recaptar 
diners que aquest any 2014 es destinen a les 
malalties del cor. Tindreu més informació dels actes 
concrets en programes a part, al web i a les xarxes 
socials de l’Ajuntament.

 CONCURS D’APARADORS DE NADAL
Animem a comerços i empreses de serveis de Caldes 
de Malavella que participin al concurs d’aparadors 
de Nadal i ajudin a ambientar el nostre municipi del 
6 de desembre al 9 de gener. Per a més informació i 
inscripcions: promocioeconomicacaldesdemalavella.
cat o bé al 972 48 01 03 (Oficina de Turisme). El 
concurs està organitzat per l’Ajuntament de Caldes 
de Malavella amb el suport de la Federació de 
comerç de la Selva.

 12a FIRA D’OPORTUNITATS  
Tal i com us avançàvem en l’últim BIM, el 16 
de novembre es celebra, de 10 a 2, la 12a Fira 
d’oportunitats, un mercat solidari i anticrisi. La novetat 
d’aquesta edició de novembre és que es trasllada al 
Parc de la Sardana, al mateix indret on es celebra la 
de juny. Com sempre, el preu de la participació és 
l’aportació d’algun producte de primera necessitat 
(arròs/ llet/ conserves...) que s’haurà de dipositar 
obligatòriament a la parada de Càritas el mateix dia 
de la Fira. Aquesta entitat destinarà els productes a 
persones necessitades del municipi. L’activitat està 
organitzada per l’Ajuntament i hi col·labora Càritas 
de Caldes de Malavella i Sant Andreu Salou. La 12a 
Fira d’Oportunitats es complementa amb el Mercat 
Ecològic de la Selva (que inclou un tast de líquids 
ecològics (sopes, caldos i cremes), la Fira-Mercat 
dels diumenges i la visita turística guiada.

 MATEU CIURANA ESTRENA A CALDES 
“DIÒGENES, EL GOS”
Mateu Ciurana va estrenar el curt “Diògenes, el 
gos” el diumenge 26 d’octubre a les 6, al Teatre-
Cinema Municipal. L’obra està rodada íntegrament 
a Caldes de Malavella i té com a actor més conegut 
el cantant Gerard Quintana. 
L’acte, organitzat per l’Ajuntament i presentat pel 
mateix Mateu Ciurana, va consistir en el passi de 
“Diògenes, el gos” i la projecció de “Llàtzer”, el seu 
anterior curt. També es va passar els making of dels 
dos curts. Prèviament, al migdia, es va fer un passi 
per a convidats en el qual van assistir actors i els 
components de l’equip de rodatge.
“Diògenes, el gos” continua en la línia del cinema 
d’autor de “Llàtzer”, el curt anterior de Mateu 
Ciurana però amb aire no tant transcendental que 

Els partits opinendóna espai per algun moment d’humor. El director 
caldenc retrata el filòsof grec Diògenes de Sinope, 
conegut també com “Diògenes, el cínic” i recrea en 
concret la trobada que suposadament va mantenir 
amb el jove Alexandre Magne, encara que trasllada 
els personatges a l’època moderna.
Entre el repartiment d’actors destaca el cantant 
Gerard Quintana que fa el paper de Diògenes, 
Eudald Font, que interpreta Alexandre el Magne, 
Paco Moreno, Jordi Angelats, Ruth Sánchez i 
Guillem Terribas. L’equip tècnic està format per 
15 persones, majoritàriament sortits de l’Escola 
Universitària ERAM, adscrita a la Universitat de 
Girona, els 6 actors esmentats i una bona colla 
d’extres. El rodatge es va fer a Caldes de Malavella 
el 22 i 23 d’agost.
“Diògenes, el gos” s’ha finançat amb les petites 
aportacions d’una campanya de micromecenatge i 
compta amb el suport de la Diputació de Girona, 
del Consell Comarcal de la Selva, el Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de 
l’Escola Universitària ERAM.

 EL CIRCUIT GIRONÍ DE CROS ES CLOURÀ 
A CALDES
L’1 de febrer de l’any que ve se celebrarà el 30è 
Cros de Caldes de Malavella, l’última prova del 
circuit gironí de cros, XXIV Consell Comarcal de 
la Selva i XI Trofeu Diputació de Girona. La nostra 
vila doncs es consolida com a un lloc de referència 
en el cros a les comarques gironines, com es va 
demostrar amb la celebració el 16 de febrer de 
l’any passat del Campionat de Catalunya, amb més 
de 2.500 participants.
La presentació es va fer el 25 d’octubre a la 
Diputació de Girona i hi van participar el director 
territorial d’Esports de la Generalitat de Catalunya 
a Girona, Josep Pujols; el diputat d’Esports, Antoni 
Guinó; el conseller d’Esports del Consell Comarcal 
de la Selva, José Fernández Celada, i el president del 
Consell Esportiu de la Selva Josep Antoni Donaire.
El circuit gironí de cros s’iniciarà el diumenge dia 
2 de novembre amb el 41è Cros de Santa Coloma 
de Farners i el seguiran el 32è Cros de Sant Hilari 
Sacalm, el 9 de novembre; el 17è Cros Ciutat de 
Girona, el 16 de novembre; el 14è Cros Vila de Salt, 
el 23 de novembre; el 19è Cros d’Olot, el 30 de 
novembre; el 20è Cros de Malgrat, el 8 de desembre; 
el 21è Cros de Riudellots, el 14 de desembre; el 13è 
Cros de Banyoles, el 21 de desembre, el 2n Cros de 
Maçanet de la Selva, l’11 de gener el 16è Cros de 
Vidreres, el 25 de gener  i finalment, el 30è Cros de 
Caldes de Malavella, l’1 de febrer.

 LA CONSELLERA NEUS MUNTÉ CLOU EL 
2N CICLE DE XERRADES SOBRE “EL PAÍS 
QUE VOLEM”
La Consellera de Benestar Social i Família, Neus 
Munté, va cloure el divendres, 24 d’octubre, el 
segon cicle de xerrades “El país que volem”, amb 
un conferència sobre l’”Estat del benestar en una 
Catalunya independent”.
A la foto es pot veure Neus Munté, al mig, 
acompanyada dels regidors Pere Oliveras (a 
l’esquerra) i Gemma Alsina (a la dreta), Josep 
Gironès, de l’ANC (al costat del cartell) i dos 
membres de la secció local de CiU. El cicle ha estat 
organitzat per l’ANC de Caldes de Malavella amb 
el suport dels grups municipals de CiU, la PIC, ERC 
i la llibreria Les Voltes. La primera intervenció havia 
estat la d’Anna Simó, vicepresidenta  primera de 
la Mesa del Parlament, el dia 3 d’octubre, mentre 
que la segona xerrada, que havia d’anar a càrrec de 
Joaquim Brugué, finalment es va suspendre.

 PARTICIPACIÓ CALDENCA A 
L’ONCOTRAIL
Vuit caldencs van participar el 4 i 5 d’octubre a 
l’Oncotrail una cursa solidària de 100 quilòmetres, 
amb sortida i arribada a Palafrugell, que té per 
objectiu recaptar diners per la Fundació Oncolliga 
Girona. Els fons que han aconseguit els equips 
participants pugen a 61.338,38 € i serviran per 
millorar les condicions de vida de les persones que 
tenen càncer i per a la investigació. Els caldencs 
participants es van dividir en dos equips. El primer 
va ser l’equip Eskaldats, format per en Josep 
Ramírez, en Sergi Bañeras, l’Adam Benages, en Jordi 
Ruiz, la Blanca Márquez i la Gemma Casanovas. 
Per altra banda, l’equip Makis trail estava format 
per corredors de Sils i els caldencs Jordi Alsina i 
Sergi Badenas. Els Eskaldats van acabar en el lloc 25, 
mentre que els Makis trail can arribar en dotzena 
posició, d’un total de 55 participants (4 dels quals 
no van acabar la cursa). En el proper Aquae ens 
explicaran la seva experiència i la satisfacció d’haver 
participat en l’acte benèfic. Per a més informació 
sobre la cursa, consulteu: http://www.oncotrail.cat.

 ESTAT DE L’AIGUA
Les últimes analítiques d’octubre indiquen que l’aigua 
és apta per al consum de boca al nucli, Llac del Cigne, 
Can Solà Gros I i II, Aigües Bones i Can Carbonell.
Per altra banda, la concentració de nitrats per 
sobre del límit permès a la xarxa del Tourist Club 
fa que l’aigua es consideri no apta en aquesta 
urbanització.

Queden uns sis mesos per les eleccions municipals. Alguns diran que no s’ha fet res i uns altres estem 
satisfets amb tot el que s’ha realitzat en benefici del nostre poble. Però, en definitiva, qui diu i decideix 
són els caldencs mitjançant el seu vot.
No es recupera la nostra economia, per molt que ho diguin des dels mitjans oficials. Estem igual o 

pitjor. Som el segon país europeu amb més pobresa infantil. No es genera treball, només contractes de forma-
ció i a temps parcial, que serveixen per maquillar l’estadística. Tenim assalariats al llindar de la pobresa ja que el 
seu salari no els arriba per al més bàsic. 
Els bancs van bé. Se’ls ha sanejat a costa del rescat que hem pagat els contribuents. Han deixat milers de famí-
lies sense llar però ells estan cofois perquè estan en positiu i són dels bancs d’Europa que més s’han recuperat. 
Escolto la música que diu: “la mare que els va parir”. 

L’equip de govern ja està treballant amb els pressupostos de 2015. Seguim amb la mateixa línia dels 
anteriors: sent ambiciosos per al benefici de Caldes de Malavella però sense estirar més el braç que 
la màniga. Mentrestant no ens aturem i alguns exemples de l’acció de govern són les tres obres que 
s’han iniciat recentment: l’última fase de museïtzació de les Termes Romanes (fusteria i enllume-

nat), la coberta de la pista de les escoles de Franciac i l’àrea de servei pera autocaravanes al carrer del Solell. 
En els propers mesos preveiem iniciar-ne d’altres. Us en mantindrem informats. Per últim, us destaquem que 
l’Ajuntament ha encarregat un estudi i un projecte per fer obres a la xarxa d’aigües plujanes en diverses zones 
del nucli urbà (passeig de Ronda, Can Solà Gros I i II i Aigües Bones) per prevenir les inundacions en casos de 
pluges intenses. Posteriorment es preeu actuar en més punts sensibles del municipi.

Bé, es comença a notar que queden poc més de 6 mesos perquè comenci la campanya de les elec-
cions municipals i l’equip de govern, per fi, després de demanar tantes modificacions de crèdit durant 
aquests tres anys i mig, sembla que per fi comença a executar-les. Ara tenen pressa per arreglar al-
guns carrers, posar senyalitzacions, entre altres actuacions. Aquesta és la manera de treballar de CIU 

i PSC: tot a última hora i perquè “es noti” que han fet res. Dir que els problemes socials continuen existint, 
malauradament, a Caldes de Malavella, que cada vegada hi ha més robatoris, més habitatges buits i, a posteriori, 
més ocupacions. I en canvi, continuem amb el mateix nombre d’agents municipals. Tant de bo li entressin les 
presses a l’equip de govern per finançar i solucionar els problemes de real importància per al nostre municipi.

En una societat democràtica com la nostra no podem entendre actituds d’alguns dirigents 
polítics. La participació ciutadana hauria de ser un element clau de la nostra democràcia per 
fer-la més rica i plural, permetre a la ciutadania participar més enllà d’unes eleccions cada qua-

tre anys. I el nou 9N ha de ser justament això: una festa de la democràcia, una oportunitat perquè els catalans 
puguem dir quin país volem. Segurament no és la consulta que molts voldríem, ni la pregunta... però ara toca 
anar a una per fer-ho realitat. A Caldes de Malavella també disposarem d’un espai on poder celebrar la jornada.
Des d’Esquerra seguint amb aquest mateix criteri, volem engegar un procés obert a tothom per elaborar un 
programa participatiu. Treballem en la que serà la primera jornada de treball, per conèixer de prop les vostres 
inquietuds, escoltar propostes que ens vulgueu fer arribar... Aviat us informarem de les dates i temes que de-
batrem. Contacteu amb nosaltres: ilozanocaldesmalavella.cat

Sovint ens oblidem que critiquem el mateix que ens apliquen qui ens governen a 
casa. Si preguntéssim, per exemple, quant s’inverteix a les Urbanitzacions, quina seria 

la resposta? Trobem falta d’aigua potable, cases que s’inunden, marques vials esborrades, herbes aixecant pa-
nots, canalitzacions de serveis trencades o obstruïdes... és potser per la llunyania del centre urbà o que aquests 
veïns no contribueixen a les arques municipals? 
Quan ens manifestem en contra dels pressupostos, ho fem entre altres coses per la falta d’equitat d’aquells que 
“s’obliden” de les necessitats que obligatòriament han de cobrir. Quan a uns veïns se’ls inunden les seves cases 
(2m) o els cau un mur, no val amb que el regidor de torn digui que a ell també li ha entrat aigua (20cm). Ens 
hem de resignar amb la política del mal de molts, conhort de boigs? No, cal resoldre els problemes!! I priorit-
zar les inversions. De què ens serveix tenir dos camps de Futbol si se’ns inunden els habitatges? Distraccions.

La realitat econòmica i laboral demana flexibilitat i l’Ajuntament, a través dels seus serveis, té 
l’obligació d’adaptar-s’hi. La llar d’infants Ninots havia d’oferir places a mitja jornada perquè aquesta 

és una necessitat de les famílies de Caldes. Per aquest motiu, la PIC va defensar la creació d’aquest tipus de 
places i va aconseguir que el Ple municipal ho aprovés. Ara, més de la meitat dels pares que porten els seus 
fills a la llar s’han acollit a aquesta modalitat, cosa que en demostra l’encert. Fins ara, l’Ajuntament no donava 
aquesta opció de matriculació i totes les places de la llar eren, exclusivament, de jornada sencera. Els dos pri-
mers mesos del curs 2014-2015, la llar manté 15 places vacants, les mateixes que hi havia al juliol. En previsió 
d’aquest fet vam proposar també  obrir algunes places de P0, per a nens de més de 9 mesos, a començaments 
d’any per completar l’oferta i omplir vacants d’aquesta manera. www.picaldes.com.


