AGENDA
Del 16 de novembre al 15 de desembre
CLUB DE PASSEIG
Activitat municipal gratuïta organitzada per
l’Àrea d’Esports. Cada dijous, de 2/4 de 10 a
2/4 de 12. Sortida des de la Casa Rosa.
CAMPANYA DE VACUNES CONTRA
LA GRIP
Del 19 d’octubre al 30 de novembre de 2015. Més
informació al CAP: 972 47 01 09.
CONCURS D’APARADORS DE NADAL
Del 9 de desembre al 6 de gener de 2016. L’Ajuntament de Caldes de Malavella, amb el suport de
la Federació de comerç de la Selva, organitzen
el Concurs d’aparadors de Nadal. Per a més
informació i inscripcions: www.visitcaldes.cat /
promocioeconomica@caldesdemalavella.cat o bé
al 972 48 01 03 (Oficina de Turisme).
EXCURSIÓ DELS AVIS DE LA CASA ROSA
El dissabte 28 de novembre. Excursió als cellers
de Codorniu. Organitzat per l’Associació de Gent
de la Tercera edat “Casa Rosa”. Programes a part.

Escolteu l’Agenda de Caldes, cada dia,
de dilluns a diumenge, a les 13h i les 19h

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. Amb
l’espai Parada caldenca, de venda de
manualitats, productes de 2a mà i d’altres. + info:
promocioeconomica@caldesdemalavella.cat o
972 47 00 05 (Ext 47).
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.
NOU SERVEI D’INTERMEDIACIÓ EN
HABITATGE
Per a més informació sobre el nou servei adreçat a persones i famílies en risc de pèrdua de
l’habitatge, així com les garanties que s’ofereixen
als propietaris que vulguin llogar els seus habitatge mitjançant aquest servei, adreceu-vos als
Serveis Socials de l’Ajuntament (C/ Vall-llobera,
s/n, de dilluns a divendres, de 9 a 2 / 972 47 04
04 / serveissocials@caldesdemalavella.cat)

CALDES DE MALAVELLA BALLA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
- Ball, el dimecres, 25 de novembre, a les 6, a la plaça de l’Ajuntament.
- Assajos de la coreografia, tots els divendres a les 6, al Casino Municipal.
- Inscripcions: xarxadedonesdecaldes@gmail.com / 658 672 307.
Organitzat per La Xarxa de Dones i l’Associació Lola.

DIUMENGE, 15 DE NOVEMBRE
14a FIRA D’OPORTUNITATS
De 10 a14h, Parc de la Sardana. Intercanvi, venda
i regal d’objectes de segona mà. Inscripcions fins
al 12 de novembre a l’Oficina de turisme o bé
a promocioeconomica@caldesdemalavella.cat.
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’exposició
del jaciment del Camp dels Ninots.
EXCURSIÓ: L’ENCLUSA DE TARADELL
Sortida familiar i matinal a Osona. Organitzada pel
Club Excursionista.
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Tercera Catalana, 11:30h, UE Caldes - Celrà UCE A
DILLUNS, 16 DE NOVEMBRE
PRIMERA TAULA DE JOVES PER LA
CREACIÓ DEL NOU PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016-2019
A les 19 h, a l’Espai Jove “Ca la Romana”. Espai participatiu i de debat sobre les polítiques de Joventut
per a entitats juvenils i joves.
DIJOUS, 19 DE NOVEMBRE
TALLER DE DECORACIÓ DE GORRES
A les 17 h, a l’Espai Jove “Ca la Romana”. Inscripcions
fins el 13 de novembre.

DIVENDRES, 20 DE NOVEMBRE
ASSAIG DEL BALL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Més informació, al destacat de l’agenda.
PREINSCRIPCIONS A LES SORTIDES DE NADAL DEL CENTRE D’ESPLAI SANT ESTEVE
Als baixos de la rectoria. hora per concretar al tancament del BIM.
DISSABTE, 21 DE NOVEMBRE
taller de compostatge
11:30h, Sala Annexa de la Casa Rosa. Els participants
podran recollir un compostador (número limitat!).
Per sol·licitar més informació o fer la reserva prèvia i
confirmar l’assistència: 972 47 00 05 / tecnicmediambient@caldesdemalavella.cat.
L’HORA DEL CONTE: CONTES AMB BIBLIOTEQUES DINS
A les 12h, a la Biblioteca. A càrrec d’Assumpta Mercader. Celebrem l’any de les biblioteques!
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Mini bàsquet femení, 12h: EEM Caldes - CB Sant Gregori
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Benjamí B, 10h: UE Caldes - Sils CF B
Aleví C, 11h: UE Caldes - Sant Hilari CE A
Infantil A, 12:30h: UE Caldes - Palafolls CD A
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Sènior masculí, 20h: CVJC - AE Aula

CLUB ESPORTIU CALDES
Infantil femení, 9h: CE Caldes - CB Bescanó

CLUB ESPORTIU CALDES
Infantil masculí, 9h: CE Caldes - Bàsquet Vilafant

CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamins, 16:30h: CP Caldes - CH Lloret
Infantil, 18:30h: CP Caldes - CP Malgrat

CLUB PATÍ CALDES
Benjamins, 17:30h: CP Caldes - FD Cassanenc
2A. Catalana, 20h: CP Caldes - CH Lloret

DIUMENGE, 22 DE NOVEMBRE
TALLER I ACTUACIÓ DELS CASTELLERS DE LES GAVARRES
A les 11h, plaça de l’Ajuntament vell. Més info: castellersdelesgavarres@gmail.com

DIUMENGE, 29 DE NOVEMBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
11h. Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.
Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’exposició del
jaciment del Camp dels Ninots.

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Prebenjamí B, 10h: UE Caldes - Tordera CF A

EXCURSIÓ: “SEGUINT ELS CAMINS
MISSERS DE LES GAVARRES”
La sortida serà des de Cassà. Organitzada pel
Club Excursionista.

CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior masculí, 18:15h: CE Caldes - La Cellera
DILLUNS, 23 DE NOVEMBRE
TALLER DE DEFENSA PERSONAL
17h. Inscripcions fins el 19 de novembre a l’Espai
Jove.
DIMARTS, 24 DE NOVEMBRE
PUNT INFORMATIU SOBRE PREVENCIÓ DE RESIDUS A LA CUINA
A la plaça de la Selva, dins el mercat municipal.
DIMECRES, 25 DE NOVEMBRE
BALL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
A les 18 h, plaça de l’Ajuntament. Més info: al destacat de l’agenda.
DIVENDRES, 27 DE NOVEMBRE
HOMENATGE A NEUS CATALÀ
A les 19 h, a la Biblioteca. Xerrada amb Elisenda
Belenguer, la seva biògrafa i Mary Nash, historiadora. Organitzat per la Biblioteca i per la Xarxa
de Dones.

PRIMERA SESSIÓ DE TASTETS D’ESPLAI
DEL CENTRE D’ESPLAI SANT ESTEVE
És necessari estar-hi inscrit.

XOCOLATADA (MARATÓ DE TV3)
A les 19h, pl. de l’Església. Organitzat per l’Associació de Gent de la 3a. Edat “Casa Rosa”.

DILLUNS, 30 DE NOVEMBRE
PLE MUNICIPAL
A les 20 h, Sala Annexa de a Casa Rosa.

ENCESA DE LLUMS DE NADAL I XERRADA INFORMATIVA
SOBRE DIABETIS I OBESITAT
A les 19:15h, pl. de l’Església. Organitzat per la Parròquia de Caldes.

DISSABTE, 28 DE NOVEMBRE
TROBADA GEGANTERA A RIUDELLOTS
Amb la participació de la Colla Gegantera de Caldes. Plantada 9:30h i sortida 10:30h.

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Benjamí A, 10h: UE Caldes - Vilablareix FC B
Aleví A, 11h: UE Caldes - Fund. Esp. Palamós D
Aleví B, 11h: UE Caldes - Tordera CF D
Infantil B, a 12:30h: UE Caldes - Sils CF B
Juvenil A, 17h: UE Caldes - Sils CF A
Juvenil B, 17h: UE Caldes - EF Sant Feliu B
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Cadet, 16h: CVJC - H Bordils
Juvenil, 18h: CVJC - H Bordils
Sènior femení, 20h: CVJC - CV Mataró

CLUB DE LECTURA: “LA DISPUTA DE
L’ASE”
A les 19:30h, a la Biblioteca. El clàssic d’Anselm
Turmeda segons l’adaptació d’Albert Mestres.

CLUB ESPORTIU CALDES
Cadet femení, 10:30h: CE Caldes - CE Palamós
Sènior femení, 12h: CE Caldes - CEEB Tordera

DIMARTS, 1 DE DESEMBRE
PARADA SOBRE LA DIABETIS I L’OBESITAT (MARATÓ DE TV3)
De 10 h a les 14 h, pl. de la Selva. Organitzat per
l’Equip sanitari de l’ABS.

9è MERCAT DE NADAL
De 10 h a les 14 h, carrer Vall-llobera cantonada amb l’Ajuntament, pl. Cruïlles i c. de Sant
Grau. Parades d’artesania nadalenca, regals,
alimentació i comerç local.

PETIT CONCERT DE NADALES
A les 19:30h, pl. de l’Església. A càrrec dels nens
de la Catequesi. Organitzat per la Parròquia de
Caldes i l’Espai Jove Parroquial.

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE JOGUINES DE SEGONA MÀ DE LA CREU
ROJA LLAGOSTERA
De 10h a les 14h, pl. de l’Ajuntament nou. Les
joguines que es repartiran entre les famílies de
Caldes que ho necessitin. La campanya s’allargarà
a l’Oficina de Turisme del 14 al 30 de desembre.

CERCAVILA SOLIDÀRIA DE GEGANTS
I GRALLERS PELS CARRERS DE CALDES (MARATÓ DE TV3)
Durant el matí. Organitzat per la Colla Gegantera
de Caldes i Grallers Escaldats.
PARADA GEGANTERA (MARATÓ DE TV3)
A partir de les 11h, a la pl. Cruïlles. .
PARADA DELS CALENDARIS DE L’HEREU RIERA (MARATÓ DE TV3)
Al llarg del matí, a la pl. Cruïlles. Organitzada pels
Amics del Ball de l’Hereu Riera.

DIJOUS, 3 DE DESEMBRE
MARATÓ DE DONACIÓ DE SANG
De 10 h a les 14 h i de 16 h a les 21 h, al Casino.
Amenitzada per entitats del municipi. Organitzat per
l’Associació de Donadors de Sang de Caldes de Malavella.

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Minibàsquet femení, 12h: EEM Caldes - Bisbal bàsquet
Pre-mini mixt bàsquet, 12:30h: EEM Caldes - La
Salle Cassà
Aleví voleibol, 12:30h: EEM Caldes - Bordils blanc

PARADA DE PRODUCTES ELABORATS
ARTESANALMENT (MARATÓ DE TV3)
Al llarg del matí, pl. de l’Ajuntament nou. Organitzat per Espaicaixa i Associació Ikald.

DISSABTE, 5 DE DESEMBRE
CONCERT DELS USUARIS DEL CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE
DÉU DE MONTSERRAT (MARATÓ DE
TV3)
A les17 h, al Teatre-cinema municipal.

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví C, 11h: UE Caldes - Sant Ponç At B.
Infantil A, 12:30h: UE Caldes - S.Vidrerenca CEF A

TROBADA DE DONES A CALDES
A les 6 de la tarda, a l’Esplai de “La Caixa”. Entrada
gratuïta. xarxadedonesdecaldes@gmail.com / Tel.
608922076. Organitzat per la Xarxa de Dones.

CLUB ESPORTIU CALDES
Infantil femení, 9h: CE Caldes - CESET
Júnior masculí, 16:30h: CE Caldes - Martinenc A
Sènior masculí, 18:30h: CE Caldes - Llançà

DIUMENGE, 6 DE DESEMBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de
Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’exposició del jaciment del Camp dels Ninots.

CLUB PATÍ CALDES
2a. Catalana, a les 8: CP Caldes - HP Tona

CLUB VOLEI JOVES CALDES
Sènior masculí, 20h: CVJC - AE Sàndor

DIUMENGE, 13 DE DESEMBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
11h. Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.
Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’exposició del
jaciment del Camp dels Ninots.
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SUBHASTA DE QUADRES DEL CONCURS DE PINTURA RÀPIDA I D’ALTRES APORTACIONS D’ARTISTES LOCALS (MARATÓ DE TV3)
10h, pl. de l’Ajuntament nou. Organitzat per
l’Ajuntament i els organitzadors del Concurs de
Pintura Ràpida.

ACTUACIÓ DE TEATRE PER LA MARATÓ DE TV3
A les 20h, al Teatre. El Grup Carisma Teatre presenta “L’estranya parella”.

DIMARTS, 8 DE DESEMBRE
FESTIVAL DE PATINATGE ARTÍSTIC

BIM

DIVENDRES, 11 DE DESEMBRE
CONCERT DE L’ESCOLA DE MÚSICA
DE CALDES (MARATÓ DE TV3)
A les 19h, al Casino municipal.

DISSABTE, 12 DE DESEMBRE
ACTIVITAT DE ROCÒDROM (CLUB
EXCURSIONISTA)
Tarda de rocòdrom al polivalent. Serà abans del
sopar de programació i celebració del 20è aniversari del club. Reservat als socis.

DIMECRES, 2 DE DESEMBRE
III FÒRUM DE TURISME DE LA SELVA
“La gastronomia i el turisme al Balneari Vichy Catalan”. Programes de difusió a part. Ho organitza
el Consell Comarcal de la Selva.

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Pre-mini mixt bàsquet, a les 12: EEM Caldes - Grifeu Llançà M

DIMECRES, 9 DE DESEMBRE
XERRADA SOBRE LA DIABETIS I
L’OBESITAT (MARATÓ DE TV3)
A les19h, Sala Annexa de la Casa Rosa. Organitzat
pel CAP i Associació de Gent de la 3a. Edat “Casa
Rosa”.

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES (MARATÓ DE TV3)
Tercera Catalana, 11:30h UE Caldes - Quart UE A
La recaptació de l’entrada anirà destinada a La
Marató de TV3.

DIVENDRES, 27 I DISSABTE, 28 DE
NOVEMBRE
GRAN RECAPTE DEL 2015
En els 4 supermercats de Caldes de Malavella. Organitzat pel Banc d’Aliments de Girona.

JORNADA DE PORTES OBERTES
D’ABEONA
A les 16 h, a l’antiga escola de Franciac. Programes
a part. Més info: associacioabeona@gmail.com.

PER LA MARATÓ DE TV3
De 10:30h a les 13 h, Pavelló Municipal. Organitzat
per pel Club Patinatge Artístic Caldes.

CARPA AMB BARRA SOLIDÀRIA D’EMBARRAKALDATS (MARATÓ DE TV3)
Al llarg del matí, a la pl. Cruïlles. Canyes solidàries i
venda d’entrades anticipades del Ball de cap d’any.
Organitzat pels “Embarrakaldats”.
TASTET D’ESCUDELLA DE NADAL
(MARATÓ DE TV3)
A les 12h, pl. de l’Ajuntament vell. Organitzat per
la Societat Gastronòmica.
TRADICIONAL QUINA PER LA
MARATÓ DE TV3
A les 18h, al Gimnàs de l’escola St. Esteve . Organitzada pel Club Voleibol Caldes.
NOTA SOBRE LA MARATÓ DE TV3
Per a més informació i noves activitats de la
Marató de TV3, consulteu el programa específic que es repartirà a les bústies.

www.caldesdemalavella.cat

twitter.com/AjCMalavella
facebook.com/AjCaldesMalavella

Serveis i adreces d’interès
OFICINES MUNICIPALS 972 47 00 05
Fax 972 47 05 25 . Carrer Vall-llobera, s/n
ajuntament@caldesdemalavella.cat
de dilluns a divendres, de 2/4 de 9 a 2/4 de 3. Dissabtes, de 9 a
2/4 de 2.
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 12
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

www.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
Avaries xarxa elèctrica (Enher) 800760706
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 de 10 fins a divendres a les 10 de la nit.
• 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. 972 47 27 94: 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
Del 16 de setembre al 15 de juny:
Matins: de dimarts a dissabte, de 10 a 1.
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 3 a 6.
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS 872 012 018
RENFE 902 24 02 02
SARFA 902 30 20 25
TEISA 972 20 02 75
TAXI 972 47 09 37 / 606 390 599

Acció de govern i notícies de Caldes
100.000 € EN PROJECTES MILLORA XARXA
AIGÜES PLUJANES
Fins a final d’any s’iniciaran diferents projectes de
millora de la xarxa de recollida d’aigües plujanes en
diferents punts del nucli i urbanitzacions. Aquestes
obres, totes juntes, suposen una despesa de poc més
de 100.000€ i tenen per objectiu millorar la xarxa
general i evitar les inundacions que pateixen alguns
veïns quan hi ha pluges intenses. Per tant doncs, unes
obres molt necessàries.

ARRANJAMENT DE CAMINS
Les darreres setmanes s’han tornat a reactivar les
tasques de manteniment de diferents camins veïnals
de Franciac i del veïnat de les Mateues. Aquestes
feines són de caràcter molt divers i es porten a
terme durant tot l’any però amb l’inici de l’època
de pluges s’intensifiquen encara més, de la mateixa
manera que el manteniment de recs i rieres.

L’IBI S’ABAIXA PROP D’UN 4%
L’últim Ple Municipal ha aprovat una rebaixa de l’IBI del
3,87%, passant d’un tipus impositiu del 0,97% a un del
0,83%. Aquesta mesura vol compensar l’augment de
l’1,13 del valor cadastral dels immobles. Com ja es fa en
els últims anys, s’aplica per l’any que ve una bonificació
del 2% si es fa un pagament domiciliats de l’IBI i d’un 3%
si es fa avançat (al febrer enlloc del juliol). Per poderse’n beneficiar, cal notificar-ho abans de final d’any a
l’Oficina de recaptació (primera planta de la Casa Rosa,
els dimarts, de 9 a 2 - 972 47 20 09). Com a novetat,
s’aplicarà una bonificació del 50% als propietaris que
cedeixin els habitatges a la borsa municipal de lloguer
social. En aquest cas, cal notificar-ho abans del 28 de
febrer.Una última modificació destacable tractada en el
Ple Municipal és la bonificació del 100% de la plusvàlua
en casos de dació en pagament.
AUDITORIA PER ESTALVIAR EN CONSUM
ELÈCTRIC
L’Ajuntament està treballant amb l’Agència Comarcal
de l’Energia per fer una auditoria de consums
elèctrics i potències contractades a totes les zones
del municipi amb instal·lacions o enllumenat públics.
Gràcies a aquesta valoració, es podran modificar
les potències contractades de manera que, oferint
el mateix servei, s’abaratirà la factura elèctrica de
l’Ajuntament.

JA PODEU COMPRAR ELS PRIMERS
FASCICLES DE L’”ABANS”
El divendres 23 d’octubre es va presentar l’”Abans”,
el llibre de fotografies històriques de Caldes de
Malavella en un Casino ple de gom a gom. La
publicació, que aplegarà més de 1.000 fotografies
antigues des de l’any 1875 al 1975, és una coedició
entre l’Ajuntament de Caldes de Malavella i l’editorial
Efadós. Hi han col·laborat un equip de coneixedors
de la vila: Josep Maria Casas, Mateu Ciurana, Flavia
B. Freire, Marc Martínez, Antoni Vilà i Marcel Vila.
També han estat essencials les col·laboracions de
molts particulars que han aportat fotos que tenien
guardades a casa seva.
Com que el contingut de molts fascicles està obert,
si disposeu de fotografies antigues, encara les podeu
lliurar a l’Ajuntament on en faran una còpia perquè
us torneu a quedar l’original.
Tant les fotos que es publiquin en el llibre com les
que no, es conservaran a l’arxiu de l’Ajuntament de
Caldes de Malavella, amb la qual cosa el municipi
mantindrà un fons fotogràfic de gran valor.
Per a més informació, contacteu amb l’Àrea de
Cultura a Cal Ferrer de la plaça (972 47 00 05,
extensió 8 / cultura@caldesdemalavella.cat).

CALDES PARTICIPA DE NOU EN LA
SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓ
DELS RESIDUS
Durant la setmana del 21 al 29 de novembre es
duran a terme diferents actes per conscienciar la
població sobre el malbaratament alimentari. Aquest
any les famoses cuineres de Sils i el prestigiós centre
gastronòmic Domus Sent Soví d’Hostalric ens
ensenyaran nous plats, fets amb les sobres d’altres
cuinats. Podreu aprendre noves receptes al punt
informatiu que hi haurà al mercat municipal (Pl. de la
Selva) el 24 de novembre i als tallers de cuina gratuïts
que el Consell Comarcal i les entitats gastronòmiques
organitzaran a diferents espais de la comarca durant
la mateixa setmana, com ara al Domus Sent Soví
d’Hostalric i al Foodlab de Riudellots el divendres 27
de novembre o bé a l’Escola d’Adults de Sta. Coloma
de Farners el dissabte 28.Trobareu més informació a
www.selva.cat/prevenció
VOLS SER COMPOSTAIRE? L’AJUNTAMENT
DISPOSA DE NOUS COMPOSTADORS
A Caldes hi ha més de 110 famílies que ja són
compostaires, és a dir, que es generen el seu propi
adob de qualitat a partir de les restes vegetals i de
menjar que generen a les seves llars. Gràcies a una
subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya i al
Consell Comarcal de la Selva, Caldes disposa de nous
compostadors per ampliar la xarxa de compostaires.
Els interessats en adquirir-ne un podran fer-ho
al taller que tindrà lloc el proper dissabte 21 de
novembre a 2/4 de 12, a la Sala Annexa de la Casa
Rosa. Per sol·licitar més informació o fer la reserva

prèvia i confirmar l’assistència al taller cal trucar
al 972 47 00 05, o bé enviar un correu electrònic
a tecnicmediambient@caldesdemalavella.cat. El
número de compostadors és limitat!
14a FIRA OPORTUNITATS
Quan arribi el BIM a casa vostra s’estarà a punt
de celebrar o s’haurà celebrat ja la 14a Fira
d’Oportunitats. Es tracta d’una trobada d’intercanvi,
venda i regal de tota mena d’objectes de segona mà,
tant per part de professionals com de particulars.
La particularitat d’aquesta fira és que els paradistes,
per participar-hi, han de fer una aportació en forma
de d’aliments de primera necessitat que es lliuren
a l’estand que Càritas de Caldes a la fira mateix. Els
visitants també hi poden col·laborar. Us convidem a
participar-hi. Per a més informació, consulteu l’agenda.

MERCAT DE NADAL, RECOLLIDA DE
JOGUINES
SOLIDÀRIES
I
CONCURS
D’APARADORS DE NADAL I CAGA TIÓ
SOLIDARI
Just abans de Nadal és el moment de la celebració
de diverses activitats. Ens referim al Mercat de
Nadal, amb parades de productes artesans, alguns
relacionats directament amb les festes de Nadal.
Parlant de Nadal, enguany se celebrarà una nova
edició del Concurs d’aparadors de Nadal adreçat
als comerços de Caldes. Per últim, també com cada
any, la Creu Roja de Llagostera recollirà joguines
de segona mà per la seva campanya benèfica. Per a
més informació, consulteu l’agenda del BIM.

PEDALADA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC
Una trentena de persones es va aplegar el dia 11
d’octubre per fer la Pedalada contra el canvi climàtic
dins de la Setmana de la mobilitat sostenible i segura.
Aquesta any, el recorregut ha passat per la nova
via verda de Caldes de Malavella, que uneix la Via
Augusta, a l’alçada del Golf, amb la ruta del carrilet
en el seu pas per Cassà de la Selva.Van organitzar la
pedalada l’Ajuntament i el Club Excursionista.

FI DEL CICLE DE TALLERS I XERRADES DE
SERVEIS SOCIALS
Els Serveis Socials de l’Ajuntament han organitzat
un seguit de tallers i xerrades gratuïts: “Cuina i
alimentació saludable”, “Llegir la documentació
domiciliària: contractes i rebuts”, “Mobilització de
malalts i canvis posturals” i “Cuidar al cuidador:
raons i estratègies”. Les xerrades i tallers han estat
impartits per Càritas Diocesana de Girona amb el
suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
Esperem que hagin estat d’utilitat.

MOSTRA TEATRE
Del 10 d’octubre al 8 de novembre es va celebrar
la 19a Mostra de Teatre Amateur “Memorial Emili
Bota” de Caldes de Malavella, que pretén ser un
altaveu de les propostes que ofereixen els grups de
teatre no professional de les comarques gironines.
Hi han participat els dos grups de teatre de
Caldes, el Grup de Teatre Traspunt, amb “Diner
(molt) negre”; i Carisma teatre, amb “Cabaret, va
de dones”. A més, hi han representat les seves
obres els següent grups: el grup Toc de teatre de
Celrà, amb “Fuita”, El Mirall de Blanes, amb “Parole,
parole” i el grup Teatre Centre d’Arbúcies, amb
“Políticament incorrecte”.
La Mostra de teatre amateur “Memorial Emili
Bota” està organitzada per l’Ajuntament de Caldes
de Malavella, Carisma Teatre i el Grup de Teatre
Traspunt i compta amb el suport de la Casa de
Cultura de la Diputació de Girona i la Federació
Teatral Amateur Gironina.
EL CLUB FUTBOL SALA CALDES, JA JUGA
A CASA
El Club Futbol Sala Caldes ja juga des de l’inici
d’aquesta temporada al Pavelló Municipal de
Caldes de Malavella. L’alta ocupació de les pistes
esportives del nostre municipi a causa dels partits
que jugaven les altres entitats esportives va obligar
la temporada passada al club caldenc a jugar
provisionalment a la pista de Campllong com a
local. El reajustament d’horaris i disponibilitats en
aquesta nova temporada ha permès que l’entitat
pugui doncs jugar a Caldes.

participatiu del 9-N.
Dos dies abans, el 13, una setantena de persones
es van concentrar a la plaça de l’Ajuntament
de Caldes de Malavella per donar suport al 9N
i per manifestar-se en contra del procés de
judicialització del cas que va portar al president
Artur Mas i a les conselleres Irene Rigau i Joana
Ortega a declarar com a imputats els dies 12 i 14
d’octubre.

ESTRENA DEL CURT “BERNADETA”
El diumenge 18 es va fer l’estrena a Caldes de
Malavella del curt “Bernadeta”, rodada per Mateu
Ciurana a Caldes mateix durant l’estiu passat.
L’acte es va celebrar al Teatre-Cinema Municipal i
va comptar amb tot l’equip tècnic, de producció
i els actors que van sortir a l’escenari acabada la
projecció. “Bernadeta” està rodada, com el curt
anterior, “Diògenes el Gos” a Caldes de Malavella
en indrets tant emblemàtics com l’ermita de Sant
Maurici, l’Església de Caldes, la rambla de Recolons
i la bassa d’en Rufí.
L’argument d’aquest drama gira al voltant
de l’estrany misticisme religiós d’una jove
(protagonitzada per Casandra Lungu) i el
desconcert que produeix en el capellà (interpretat
per Xavier Sardà) i els veïns del poble. Altres
actors del curt són Ferran Frauca, Txell Faixedas i
Joan Enric Carreras.

MARATÓ DE TV3
Durant bona part del desembre Caldes es mourà
per la Marató de TV3, que enguany es dedica a
la diabetis i la obesitat. Hi participaran diverses
entitats del municipi organitzant diverses activitats.
Us n’avancem algunes a l’agenda del BIM, encara
que hi ha entitats que encara les han de concretar
en el moment de tancament del butlletí. Us
recomanem que consulteu els programes a part
que rebreu a casa. També us en podeu informar
a través de: www.caldesdemalavella.cat / http://
www.tv3.cat/marato. Us animem a participar-hi!
EL CIRCUIT GIRONÍ I EL CAMPIONAT DE
CATALUNYA DE CROS, EL 31 DE GENER
El 31 de gener es celebrarà el 31è Cros de Caldes

CALDES DÓNA SUPORT AL PRESIDENT
MAS I AL 9N
L’alcalde Salvador Balliu, juntament amb altres
400 alcaldes de tot Catalunya i molts ciutadans,
van donar suport el 15 d’octubre al president
de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, en la
seva declaració com a imputat arran del procés

de Malavella, inclosa en el Circuit Gironí de Cros
i que enguany acollirà el Campionat de Catalunya
de Veterans. El 28 d’octubre es va fer l’acte de
presentació del Circuit Gironí de Cros, que ha
començat l’1 de novembre a Santa Coloma de
Farners i que finalitzarà el 14 de febrer, amb el
Cros Ciutat de Girona.

VOLS SER DELS CASTELLERS DE LES
GAVARRES?
Si t’agraden els castells, aquesta és la teva! Els
Castellers de les Gavarres és una colla formada
recentment amb el suport dels ajuntaments de
Llagostera, Cassà de la Selva i Caldes de Malavella
i que assaja a Llagostera. Estan buscant persones
que es vulguin unir al projecte i per això ofereixen
aquestes vies de contacte: 647804410 (Pere
Novell) / castellersdelesgavarres@gmail.com /
Facebook: Castellers de les Gavarres. Si t’interessa
unir-t’hi o veure com pugen castells, pots veure’ls
de prop el proper 22 de novembre en un taller actuació que faran a la plaça de l’Ajuntament vell.
CRIDA A LA PARTICIPACIÓ PER LA
FESTA DE LA MALAVELLA
Encara falten alguns mesos però la Comissió de la
Malavella i l’Ajuntament ja fa temps que treballen per
l’edició de l’any que ve de la Festa de la Malavella. És
per això que fem una crida tant a voluntaris particulars
com a entitats perquè col·laborin en l’organització
d’alguns dels molts actes que s’organitzaran l’últim
cap de setmana d’abril, com la dansa, el ball, la
representació, l es barraques... Podeu dirigir-vos
a turisme@caldesdemalavella.cat / 972 48 01 03 /
festadelamalavella@gmail.com. Moltes gràcies!

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.

Els plens

Ple municipal extraordinari de 2 de novembre de 2015
El Ple Municipal ha aprovat la modificació de les ordenances fiscals per al 2016. El bloc general es va
aprovar per unanimitat de tots els grups municipals. El punt concret de la rebaixa de l’IBI es va aprovar
separadament amb els 7 vots a favor de Convergència, els 5 vots contraris de la PIC (3) i ERC (2) i l’abstenció del PSC (1).

Els partits opinen
Durant les darreres setmanes, molta gent hem tingut la sorpresa de rebre una carta provinent
de l’oficina del cadastre. Es tracta d’una regularització que ens han fet per detectar reformes i
ampliacions no comunicades prèviament. Aquesta regularització, que ha vingut imposada pel Ministerio de Hacienda, va fer que l’Ajuntament activés un servei d’assessorament extern que durant uns dies va estar ajudant tots els
veïns que estaven en aquesta situació i que van sol·licitar orientació.
Volem compartir amb tothom el nostre malestar per dos fets que considerem lamentables. Per començar, el retard en l’entrega de l’Escola Benaula. Encara estan fent proves dels serveis i de les instal·lacions. Ens hem queixat
i insistit reiteradament per tot arreu dels endarreriments de terminis. Ara, sembla que ja ho tenim a tocar però
ens disgusta que ens facin esperar tant. Portem massa anys esperant! L’altre fet que ens preocupa és la manca de
llum a la rotonda de l’A2. És vergonyós que vingui la ministra en persona a inaugurar l’autovia i, deu mesos després,
continuem sense llum a la rotonda. Sobretot, ens preocupa per la inseguretat que causa la foscor en una rotonda
tant transitada. Reclamem insistentment per totes les vies però des de Fomento sempre rebem la mateixa resposta: silenci. Continuarem insistint!
Per últim, us informem que en l’últim Ple municipal, celebrat el 2 de novembre passat, es van aprovar les taxes i
impostos per al 2016 que preveuen una rebaixa de gairebé el 4% de l’Impost de Béns Immobles (IBI).

Els caldencs necessitem més informació i menys publicitat

Governar amb majoria absoluta no obliga a buscar consensos amb la resta de grups polítics escollits pel poble. És còmode perquè no cal donar gaire explicacions i evita el debat. Però, alhora, pot
distanciar la gent d’aquells que manen. Això és el que comença a passar a l’Ajuntament de Caldes, on des que
ha començat el mandat hi comencem a notar: falta d’informació sobre l’activitat municipal i sobra publicitat.
A més, també ens consta que s’han reduït les entrevistes amb els ciutadans i que són menys complaents que
abans de les eleccions. És una pena.
Des d’aquest espai, volem demanar que, en lloc de gastar temps i diners en publicitat buida de contingut (pancartes publicitàries, per exemple), a les tanques de les obres s’informi del que s’hi està fent, quan costa i quin
termini d’execució es preveu. També creiem que els canals de comunicació municipals i l’Aquae, en concret,
haurien de ser més plurals i servir per donar visibilitat a les persones i els projectes d’interès per a Caldes.
Un altre tipus d’informació útil seria donar a conèixer el cost total de serveis com el de recollida d’escombraries,
de la potabilització de l’aigua o de la llar d’infants. Estem convençuts que aquesta seria una bona manera de
conscienciar-nos de la importància de serveis tan fonamentals com aquests, de corresponsabilitzar-nos de l’ús
que en fem i d’opinar amb més coneixement de causa sobre la gestió dels diners de tots.

Caldes de Malavella és un municipi amb un patrimoni natural i històric. Ho hem dit moltíssimes vegades. Tanmateix, sembla que no sempre siguem capaços de tenir cura d’allò que
ens fa diferents, d’allò que ens identifica com a poble. Un exemple és el casc antic del nostre
poble, el Carrer Major, la Plaça dels Polls… Cada cop són menys els comerços oberts en aquest barri que els
caldencs veiem, amb tristesa, com poc a poc es va deixant morir. Habitatges buits, locals comercials que han
tancat portes i el problema afegit dels coloms i la brutícia que generen. Els venedors de la zona han fet pinya i
recullen signatures. Demanen solucions per reactivar el comerç d’aquesta zona.
Des d’Esquerra Republicana ja vam fer propostes la darrera legislatura per recuperar el barri, com la masoveria
comercial, un projecte que tot i que es va aprovar per Ple Municipal, veiem com ha quedat guardat en un calaix,
com tantes altres coses...
A tot plegat, ara hi hem de sumar les recents modificacions fetes per reordenar el trànsit i restringir l’accés a
la zona. Algunes modificacions de trànsit i aparcament dins del poble que també han estat condicionades pel
carril bici. Un projecte que s’ha fet sense consultar al poble, que sabem que no ha agradat a molts, i que fins i
tot és perillós en alguns carrers, on el carril comparteix vorera amb els vianants o amb les pilones que s’han
disposat, on algun veí ja hi ha tingut algun ensurt.

Després del pas de diverses legislatures, per fi s’han remodelat les Termes Romanes de Caldes de Malavella, que són d’un gran valor històric i patrimonial. Ara s’han de potenciar i divulgar-ne la informació
per atraure més visitants al nostre poble. Aquesta tasca l’ha de fer principalment l’equip de govern i
també tots els caldencs. S’han fet o s’estan ultimant les obres que s’havien projectat en el transcurs
de l’anterior legislatura. Són les següents: l’Escola Benaula, el camp de futbol i les pistes d’atletisme de l’Estadi
Vall-llobera, la urbanització de la carretera de Llagostera i la primera fase d’adequació de la riera Santa Maria.
Hi ha un tema pendent que es sagnant i dolorós: ens referim a donar l’aigua per a consum de boca en condicions a la urbanització del Tourist Club. En els pressupostos del 2016 sol·licitem, i així ho manifestarem, diferents
punts a abordar. Un ja el vam plantejar en un ple: l’assignació pressupostària de la segona fase de la riera de
Santa Maria,
És necessari ampliar la plantilla de la nostra Policia. Es necessiten dos agents per torn de servei per ser
més efectius i donar cobertura i seguretat al nostre poble i als nostres ciutadans. Això en quantia significa un
increment de tres agents. Que serveixi de justificació el perquè d’aquesta petició: els 52 Km2 d’extensió del
nostre municipi, així com les vuit urbanitzacions existents. Tenim més punts a la llista de prioritats que seran
comunicats a les regidories corresponents com, per exemple, exigir la construcció de l’institut.

