AGENDA
Del 16 de gener al 15 de febrer
CALENDARI DEL CONTRIBUENT
Rebuts no domiciliats:
- Clavegueram (4t trimestre 2014): de l’1 de
febrer al 31 de març.

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

ELABORA’T 2015
Cursos de formació gener-juliol 2015
Inscripcions: del 21 de gener a l’11 de febrer a l’Oficina de Turisme (972 48 01 03) o bé a
l’Espai Jove Ca la Romana (972 48 02 66).

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).

INICIACIÓ A L’OFIMÀTICA i LA NAVEGACIÓ PER INTERNET (25h)
Dimarts i dijous, de 9 a 2/4 d’11 del matí.
Del 3 de març al 5 de maig, a l’Acadèmia Caldes
Serveis i Formació
Preu: 25 € / gratuït per a aturats
CURS D’OFIMÀTICA (45h)
Dimarts i dijous, d’11 a 1 del matí.
Del 7 d’abril al 23 de juny, a l’Acadèmia Caldes
Serveis i Formació
Preu: 35 € / gratuït per a aturats
GESTIONS EN L’ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA (15h)
Dilluns, de 2/4 d’11 a 12 del matí.
Del 2 de març al 18 de maig, a l’Aula d’ordinadors
de la Biblioteca Municipal
Preu: 15 € / gratuït per a aturats
MANIPULADOR D’ALIMENTS (4h)
Dimecres 11 i 18 de març, de 7 a 9 de la tarda, a
l’Aula del Pavelló Municipal d’Esports. Preu: 9 € /
gratuït per a aturats
CARRETONS ELEVADORS FRONTAL (9h)
Preu: 20 € / gratuït per a aturats (part pràctica +
part teòrica)
Part teòrica (4h), el dimecres 15 d’abril, de 4 a 8, a
l’Aula del Pavelló Municipal d’Esports.
Part pràctica (5h), el dissabte 18 d’abril o el dissabte 25 d’abril, de 9 a 2.A Instal·lacions Serveis Panella - Avinguda Mas Pins, 81 (Riudellots de la Selva),
ANGLÈS NIVELL INICIAL (50h)
Dimecres i divendres de 2/4 de 10 a 11 del matí.
Del 18 de febrer al 19 de juny, a l’Aula del Pavelló
Municipal d’Esports.
Preu: 40 € / gratuït per a aturats.
ANGLÈS NIVELL BÀSIC I (50h)
Dimarts i dijous, de 2/4 d’11 a 12 del migdia.
Del 17 de febrer al 16 de juny, a l’Aula del Pavelló
Municipal d’Esports.
Preu: 40 € / gratuït per a aturats.
Tots els inscrits a aquesta formació han de passar
obligatòriament una prova de nivell el dimecres 11
de febrer, de 2/4 de 10 a 2/4 d’1 del migdia a l’Espai
Jove “Ca la Romana”.
FRANCÈS NIVELL INICIAL (50h)
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 7 a 8 de la tarda.
Del 16 de febrer al 22 de juny, a l’Aula del Pavelló
Municipal d’Esports.
Preu: 40 € / gratuït per a aturats.

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

DIVENDRES, 16 DE GENER
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
“ROSTRES” D’IRENE AGRAFOJO
A les 8 del vespre, a la Biblioteca Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia. Inauguració de l’exposició
de dibuixos i escultures de l’artista de Caldes
Irene Agrafojo. Presentació, parlaments i copa
de cava. L’exposició estarà oberta en horari de
biblioteca fins al 28 de febrer.
DISSABTE, 17 DE GENER
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Mini bàsquet femení, a les 12: EEM – La Salle Palamós
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Benjamí B, a les 10: UE Caldes – CF Lloret C.
Prebenjamí A, a les 10: UE Caldes CB Sant Hilari.
Aleví A, a les 11: UE Caldes – Farners.
Aleví B, a les 11: UE Caldes – Breda C.
Cadet, a les 4: UE Caldes – Arbucienca.

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

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

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 ESPORTIU CALDES
Pre-infantil femení bàsquet, a 2/4 d’11: CE Caldes
– CB Vall d’en Bas

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.
CONVOCATÒRIA D’AJUTS SOCIALS
Segona convocatòria de beques per la Llar d’Infants. Del 19 al 30 de gener. Per a més informació,
adreceu-vos als Serveis Socials de l’Ajuntament al
carrer Vall·llobera 4, de dilluns a divendres, de 9 a
2 (972 47 04 04).
TALLER DE GIMNÀSTICA
ABDOMINAL HIPOPRESSIVA
Gimnàstica que t’ajudarà a tenir cura del teu sòl
pèlvic, enfortir la teva musculatura abdominal i
mantenir una bona postura. Dirigida a totes les
dones de qualsevol edat a excepció de les embarassades i persones hipertenses.
A càrrec d’Imma Soler i Ferrer, fisioterapeuta i osteòpata cranisacral.
Els dimecres, 21 de gener, 25 de febrer, 25 de març,
29 d’abril, 27 de maig i 17 de juny, de 3/4 de 8 a 9
al Casino Municipal.
Sessions de continuació i seguiment del taller fet
durant el mes de novembre. Si hi ha alguna persona interessada, s’hi pot afegir però cal fer la
inscripció a xarxadedonesdecaldes@gmail.com o
658672307. Preu: 10 € per sessió.
Organitzat per la Xarxa de Dones de Caldes amb
el suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
RUA DE CARNESTOLES A CALDES!
L’Associació Carnaval de Caldes de Malavella, els
Embarrakaldats, treballarem amb l’Ajuntament per
promoure la rua del dia 21 de febrer amb l’objectiu que vinguin colles i carrosses d’altres localitats
i continuarem animant els caldencs a participar-hi.
Més info: embarrakaldats@gmail.com

DIUMENGE 18 DE GENER
MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA
- De 9 a 2 al pati de Cal Ferrer de la Plaça.
- A les 11: Xerrada-taller sobre dietes detox: “Depura el teu cos després de les Festes amb una
dieta depurativa”.
Més informació: facebook.com/mercatecoselva.
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.
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Tercera Catalana, a 2/4 de 12: UE Caldes – UE
Porqueres.
DISSABTE, 24 DE GENER
APLEC DE SANT SEBASTIÀ
A l’indret de l’ermita de Sant Sebastià, a Ca l’Aluart (veïnat de Baix).
- A 3/4 d’11, benvinguda a l’Aplec i repicament de campanes.
- A les 11, missa solemne en honor de Sant
Sebastià.
- A 3/4 de 12, audició de sardanes a càrrec de
la Cobla Bisbal Jove.
Durant tot el matí i fins després de dinar, degustació de brou i botifarrada. Preus populars. Venda
de tiquets en el mateix aplec. Hi haurà servei de
bar i venda de ciris de Sant Sebastià. Ho organitza l’Agrupació de Sardanistes i el Consell Parroquial de Caldes de Malavella. Amb el patrocini de
l’Ajuntament de Caldes de Malavella i el suport de
Carns i embotits Jesús Turon.
TROBADA DE DONES A CALDES
A les 6 de la tarda, al Casino Municipal. Per
compartir les nostres inquietuds. Entrada gratuïta.
Per a més informació, contacta amb nosaltres:
xarxadedonesdecaldes@gmail.com o 608922076.
Organitzada per la Xarxa de Dones de Caldes
amb el suport de l’Ajuntament de Caldes de
Malavella.

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Pre-mini masculí bàsquet, a les 12: EEM Caldes –
UA Tossa
Aleví voleibol, a les 12: EEM Caldes - CV Figueres A
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Benjamí A, a les 10: UE Caldes – CF Parr. Sta. Eugènia C
Benjamí B, a les 10: UE Caldes - EF Arbucienca B
Prebenjamí B, a les 10: UE Caldes – FC Vilobí B.
Aleví C, a les 11: UE Caldes – Palamós D
Juvenil, a les 4: UE Caldes – Sant Feliu
Cadet, a les 4: UE Caldes – Cassà B
CLUB ESPORTIU CALDES
Pre-infantil masculí bàsquet, a 2/4 d’11: CE Caldes
– BC Fontajau.
Júnior femení, a 2/4 de 6: CE Caldes – At Fontcoberta.
Sènior femení, a les 7: CE Caldes – CB Sant Feliu.
DIUMENGE, 25 DE GENER
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 A CAULÉS DE CALDES
Sortida familiar i matinal per anar al poblat medieval de Caulés. Organitzada pel Club Excursionista
de Caldes. Per a més informació: http://www.caldesdemalavella.cat/clubexcursionista.
CARTELLERA DE TEATRE PER A NENES I NENS
“L’avi Tonet”, de la Cia. Jordi del Rio. Al
Teatre-cinema municipal, a les 6 de la tarda. Durada: 60 minuts. Públic recomanat: entre 6 a 12 anys.
Preu entrada: 5 €. Organitzat per l’Ajuntament de Caldes de Malavella. Amb el suport del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Girona i de La Troca
Produccions Artístiques.

ministració pública catalana i amb les empreses de
serveis. Per a més informació sobre el síndic:
http://www.sindic.cat/
TALLER DE PREVENCIÓ I REACCIÓ
CONTRA LES AGRESSIONS A LES
DONES
A les 7 del vespre, al Casino Municipal. Gratuït.
Tècniques de defensa personal específiques per a
dones i psicologia de la defensa personal. A càrrec
de Xavier Muñoz, instructor de Defensa Policial i personal. Porteu roba esportiva.
Inscripcions: envieu un corrreu a xarxadedonesdecaldes@gmail.com o truqueu al telèfon 658672307.
Organitzat per la Xarxa de Dones de Caldes amb
el suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
DIJOUS, 29 DE GENER
CLUB DE LECTURA DE CAL FERRER
A les 7, a Cal Ferrer de la Plaça. Comentarem la
novel·la “L’home de la maleta” amb el seu autor:
Ramon Solsona.

CLUB ESPORTIU CALDES
Pre-infantil masculí bàsquet, a 2/4 d’11: CE Caldes
– CB Sant Gregori.

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví A, a les 11: UE Caldes – Blanes C.
Aleví B, a les 11: UE Caldes – Sant Hilari A.
Infantil, a 2/4 d’1: UE Caldes – Sarrià.

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Tercera Catalana, a 2/4 de 12: UE Caldes – UE Cassà B.

CLUB ESPORTIU CALDES
Pre-infantil femení, a 2/4 d’11: CE Caldes – CESET.
DIUMENGE 1 DE FEBRER
30è CROS DE CALDES
Al matí, a la rambla d’en Rufí. Acollirà el Campionat de Catalunya de Cros individual i per clubs
veterà i cadet.
MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA
- De 9 a 2 al pati de Cal Ferrer de la Plaça.
- A les 11:Taller degustació de sopes d’abans per l’economia d’avui: escudella, sopa de menta, sopa de pa.
Més informació: facebook.com/mercatecoselva

DIMECRES, 4 DE FEBRER
ASSEMBLEA DE SÒCIES DE LA XARXA
DE DONES DE CALDES
A les 8 del vespre, al Casino.

CLUB ESPORTIU CALDES
Sots-25 masculí, a 2/4 de 5: CE Caldes – Bàsquet
Maçanet.
Sènior masculí, a les 6: CE Caldes – CB Salt.
Júnior masculí, a 2/4 de 8: CE Caldes – RefricaOnyar

DISSABTE, 7 DE FEBRER
L’HORA DEL CONTE
“Contes que fan bullir el calder de la iaia
Maria”, a càrrec d’Eva Gonzàlez, narradora
oral i actriu.A les 12, a la Biblioteca. Organitzada per
la Biblioteca Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia.

BIM

CLUB ESPORTIU CALDES
Cadet femení, a les 4: CE Caldes – CB Banyoles.
Júnior femení, a 2/4 de 6: CE Caldes – CB Nou Caulès.
Sènior femení, a les 7: CE Caldes – Bàsquet Lloret.

DIUMENGE, 8 DE FEBRER
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.

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Tercera Catalana, a 2/4 de 12: UE Caldes – EF
Bosc de Tosca.

DIMECRES, 28 DE GENER
VISITA DE L’OFICINA DEL SÍNDIC
De 9 a 2, a Cal Ferrer de la Plaça. L’oficina del
Síndic atendrà les persones que vulguin plantejar
alguna queixa o consulta relacionades amb l’ad-

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Benjamí B, a les 10: UE Caldes CF Tordera C.
Prebenjamí A, a les 10: UE Caldes – Anglès – Ter
Brugent.
Aleví C, a les 11: UE Caldes – Calonge – St Antoni B.
Infantil, a 2/4 d’1: UE Caldes – Sant Ponç.
Cadet, a les 4: UE Caldes – Vilablereix.

DISSABTE, 31 DE GENER
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Mini femení bàsquet, a les 12: EEM Caldes – At
Fontcoberta.

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.

DILLUNS, 26 DE GENER
PLE MUNICIPAL
A les 8, a la sala de sessions, a la Casa Rosa

SORTIDA NOCTURNA A SOPAR
Organitzada pel Club Excursionista de Caldes de
Malavella. Per a més informació: http://www.caldesdemalavella.cat/clubexcursionista.

DISSABTE, 14 DE FEBRER
CLUB ESPORTIU CALDES
Pre-infantil femení, a 2/4 d’11: CE Caldes – Unió
Girona Blanc.
DIUMENGE 15 DE FEBRER
MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA
- De 9 a 2 al pati de Cal Ferrer de la Plaça.
- Per compres superiors a 10€, entra en el sorteig
d’un lot de productes ecològics.
Més informació: facebook.com/mercatecoselva
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.
CARTELLERA DE TEATRE PER A NENES I NENS
“Tut-Tururut la princesa!”, de la Cia. La
Bleda. Al Teatre-cinema municipal, a les 6. Durada: 50 minuts. Públic recomanat: entre 3 a 7 anys.
Preu de l’entrada: 5 €. Organitzat per l’Ajuntament de Caldes de Malavella. Amb el suport del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Girona i de La Troca
Produccions Artístiques.
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Serveis i adreces d’interès
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 2
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.
La Biblioteca obrirà els dies 22, 23, 29 i 30 de desembre, de 4 a 9
de la tarda. Els matins i la resta de dies estarà tancada fins el 7 de
gener. A partir del dia 8, els horaris seran els habituals.
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
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

Acció de govern i notícies de Caldes
A PUNT DE COMENÇAR LA RUTA QUE
CONNECTARÀ LA VIA VERDA DEL CARRILET
AMB LA VIA AUGUSTA PASSANT PEL NUCLI
DE CALDES
L’Ajuntament ha adjudicat les obres per fer una
ruta d’11 quilòmetres per a ciclistes i vianants. La
via connectarà en un extrem amb la Via Verda del
Carrillet (que va d’Olot a Sant Feliu de Guíxols) a
l’alçada de Cassà. Per l’altre extrem, enllaçarà amb la
Via Augusta o camí ral. En el seu transcurs passarà
pel nucli de Caldes, Aigües Bones i la urbanització del
Golf.
Les tasques a fer consistiran en netejar boscos,
adequar els camins i cunetes i instal·lar baranes de
fusta de protecció en el pas per rieres. També es
plantaran plafons informatius, senyalització vertical
i a les zones urbanes es reforçaran les indicacions
amb marques a terra. S’instal·larà un semàfor amb
polsadors a cada extrem del túnel del carrer Ponent
que passa per sota de la via del tren. Es disposaran
igualment al llarg de la ruta, bancs per seure-hi i
papereres.
Les obres s’han adjudicat a Excavacions J.Tura S.L., per
130.737,57 €, IVA inclòs i el termini d’execució és de
9 setmanes. Pel que fa a la senyalització, corre a càrrec
de Roldán Riera Santoja i Francesc Soliva Batllosera
i ICMB DEMI, UTE, per un import de 58.442,70 €,
IVA inclòs, amb un termini per acabar les actuacions
de 2 mesos. El projecte està subvencionat dins el pla
FEDER.
Aquesta nova ruta s’unirà als senders locals, rutes
de BTT i grans camins i conforma un ampli ventall
de possibilitats per fer caminades o rutes en bici pel
nostre municipi i entorn. A més, serà un enllaç per
poder anar a Olot, Girona i Sant Feliu per la Via Verda
del carrilet. Serà, en definitiva, una possibilitat més de
lleure i esport per als caldencs i un nou element que
atraurà turisme esportiu i de lleure.
A LICITACIÓ LES MILLORES DEL CAMP DE
FUTBOL DE L’ESTADI VALL·LLOBERA
L’Ajuntament ha posat a licitació les obres per
col·locar gespa artificial del camp de futbol de l’estadi
Vall·llobera, amb les corresponents xarxes de reg i
drenatge així com un seguit d’actuacions de millora:
- Pavimentació dels dos fons, al darrera de les
porteries, per evitar que la gespa es contamini del
sauló de la pista d’atletisme.
- Pavimentació de la zona que hi ha a la dreta de les
graderies que queden inundades en cas de pluja.
- Col·locació d’una xarxa de protecció més gran al
darrera de les porteries.
- Neteja i repintat de la barana perimetral que envolta
el camp i la pista d’atletisme.
El pressupost de l’obra és de 400.000,00 €, IVA inclòs
i la durada del projecte és de 4 mesos.
CALDES ESTRENA L’ESCULTURA DEL CAMP
DELS NINOTS
El diumenge 28 de desembre es va inaugurar
l’escultura del Camp dels Ninots de Caldes de
Malavella un monòlit de 3 metres d’alt i 12 tones
de pes creat de forma desinteressada per l’escultor
caldenc Marc Niell (foto) que està situat al carrer de
Sant Sebastià, a tocar dels edificis del Butà i en un dels
extrems de les restes del volcà del Camp dels Ninots.
Van assistir-hi l’artista, els codirectors de les
excavacions del jaciment del Camp dels Ninots,
Gerard Campeny i Bruno Gómez, i l’alcalde de Caldes
de Malavella, Salvador Balliu. Tots van agrair la feina

feta per Marc Niell.
Després de descobrir una placa commemorativa,
l’altre codirector de les excavacions, Bruno Gómez,
va delimitar la ubicació del volcà i en va fer una breu
explicació. Seguidament, els assistents van poder
visitar l’exposició permanent del Camp dels Ninots, a
Cal Ferrer de la Plaça, i degustar un aperitiu.

fer un laboratori per poder recuperar in situ les
troballes del Camp dels Ninots i adequar la resta
de sales com a llocs polivalents, amb la possibilitat
d’impartir màsters al voltant del Camp dels Ninots
i els processos que implica aquests jaciment. A la
planta baixa es té pensat fer pròpiament el centre
d’interpretació del termalisme i del Camp dels
Ninots, amb recursos i espais perquè els visitants
entenguin aquests dos elements tant característics
del nostre municipi, així com perquè les escoles
d’aquí i d’altres municipis puguin fer-hi tallers. L’obra
està pressupostada en 260.150 € i ha merescut una
subvenció de la Generalitat de Catalunya gràcies a
l’interès que ha despertat el projecte.
ENDERROCAMENT I ADEQUACIÓ DE LA
CASA DE CAN MONTSERRAT
L’Ajuntament ha enderrocat la casa de Can Montserrat,
un edifici que estava en estat ruïnós al costat del camp
de futbol de Can Bernadí, a Aigües Bones. Aquestes
actuacions serviran per millorar l’aspecte d’aquesta
zona i la qualitat de vida de la urbanització. Les tasques
han consistit en la demolició de la casa, la recollida de la
runa, el tractament de les teules d’uralita de l’edifici, que
són altament tòxiques, i el desbrossament del bosc de
l’entorn. L’actuació ja estava prevista dins els pressupostos
de l’Ajuntament i ha tingut un cost d’uns 20.000 €.

ELS TREBALLS AL CAMP DELS NINOTS
TORNEN EL MAIG
Després d’una aturada enguany per problemes
pressupostaris i de subvencions, les excavacions al
jaciment del Camp dels Ninots es reprendran el maig
de l’any que ve. La Generalitat ha valorat el projecte
caldenc com un dels millors i més interessants de
Catalunya i hi ha atorgat una subvenció de 60.000 €
que es repartirà en 4 propers anys. Segons explica
Bruno Gómez, la intenció per l’any que ve és de fer
un registre de tots els sediments dipositats des de la
superfície fins al centre del volcà. Es calcula que es
poden extreure 200 metres o més de sediment que
donaran una informació molt valuosa per entendre
el clima i l’ecosistema de Caldes de Malavella i, per
extensió, del sud d’Europa.
L’investigador es mostra convençut de la importància
que té el jaciment i del benefici que en pot treure
Caldes de Malavella. El fet que tant la Generalitat
com l’Ajuntament hi aportin recursos, que l’Institut
Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social
(IPHES) hi aposti fermament i que els investigadors hi
mostrin interès creen unes sinergies que al seu parer,
es concretaran en un jaciment amb projecció. Això
serà un reclam turístic que atraurà, afirma, un turisme
cultural que activarà l’activitat econòmica del poble.
L’AJUNTAMENT, ABOCAT AL CAMP DELS
NINOTS
El consistori es mostra receptiu davant les iniciatives
encarades a potenciar el Camp dels Ninots i hi vol
destinar recursos. Resultat d’això és la propera
creació d’un circuit turístic que a través de diversos
panells explicaran la formació del volcà del Camp
dels Ninots i les troballes que s’hi han fet en els 10
anys des de la primera excavació. El projecte està
pressupostat en 35.433,34 €.
A més, l’Ajuntament ha posat a licitació les obres per
per construir un centre d’interpretació del termalisme
i del Camp dels Ninots en el Castell de Caldes (antic
dispensari). A la primera planta de l’edifici es preveu

CANVI DE L’ENLLUMENAT A L’AVINGUDA
DOCTOR FUREST
El consistori canviarà properament l’enllumenat
públic en el tram de l’avinguda Doctor Furest
que va des de la carretera de Llagostera fins a la
plaça de Sant Esteve. Anteriorment ja s’havia fet la
mateixa actuació en l’enllumenat antic de la resta
de l’avinguda.
INSTAL·LAT EL ROCÒDROM
EN EL
POLIVALENT
El consistori ha instal·lat un rocòdrom en el Pavelló
Polivalent, que permetrà la pràctica de l’escalada.
L’Ajuntament està redactant un reglament d’ús
que, entre altres coses, requereix d’una llicència
federativa per a la pràctica d’aquesta activitat de
risc i restringeix l’accés als menors de 16 anys. El
rocòdrom passarà doncs a ser un nou equipament
esportiu que s’unirà a la pista d’skate que es
construirà properament a l’Avinguda de Catalunya,
a prop de l’estació de tren, amb urbanització
de la zona inclosa. Els dos equipaments estan
pressupostats amb 75.000 €.

RETIRARAN LA GASOLINERA DE LA
PLAÇA DE SANT ESTEVE
Després que l’equip de govern mantingués
converses amb Repsol Butà, s’ha arribat a un acord
perquè l’empresa energètica desmantelli el dipòsit
de gasoil que té instal·lat al subsòl de la la plaça
de Sant Esteve i que donava servei a la gasolinera.
Aquesta actuació obre la via perquè el consistori
pugui reurbanitzar en un futur aquesta plaça cèntrica
del nostre municipi.
MÉS INFORMACIÓ EN EL WEB DE TURISME
Durant el desembre s’han desenvolupat nous
continguts en el web de Turisme de l’Ajuntament
de Caldes de Malavella i se n’han reorganitzat
d’altres ja existents, alhora que s’hi han afegit més
fotografies i d’altres mèdia. En resum, aquestes són
les incorporacions:
- Reestructuració de la informació sobre tota
l’oferta de visites guiades i sobre termalisme amb
creació de nous apartats com la ruta de les fonts,
els usos de l’aigua termal i el camí cap als balnearis.
- Noves fitxes per a cada una de les fires/festes i
informació detallada de totes les altres activitats
anuals vinculades a cultura i turisme.
- Fitxes per a totes i cadascuna de les rutes de
turisme actiu existents a la població.
- Un vídeo promocional.
Aquestes novetats permeten ampliar als visitants
la informació sobre el nostre municipi i sobre
els atractius turístics que s’hi pot trobar. Podeu
consultar aquesta informació i més a http://www.
visitcaldes.cat/ca.
CALDES FM JA EMET AL MÀXIM DE
POTÈNCIA
El transmissor de la ràdio ja emet al màxim de
potència i això fa que Caldes FM, 107.9, torni a
donar cobertura a tot el municipi. Una avaria arran
d’una tempesta va interferir en l’emissió de la ràdio
i les gestions per reparar els danys causats han estat
dificultosos. Finalment, però, Caldes FM ja emet
normalment.
CICLE DE TEATRE PER A INFANTS
L’Àrea de Cultura ha programat per al primer
semestre del 2015 un seguit d’obres de teatrals
adreçades a la mainada amb la intenció de promoure
el teatre entre els més menuts. Les primeres obres
són el dia 25 de gener i el 15 de febrer. En podeu
veure els detalls a l’agenda d’aquest mateix BIM.
CALDES, SEU DE LES “VILLAS TERMALES”
Tenim l’orgull d’anunciar-vos que Caldes de
Malavella ha estat la candidata guanyadora i serà
seu de la trobada anual de “Villas Termales 2015”,
una associació d’àmbit espanyol que té l’objectiu
de potenciar el turisme termal i a la qual hi ha un
centenar de municipis adherits. En l’edició d’enguany,
Caldes de Malavella va assistir com a membre
associat a la trobada feta a la Toja – O Grove.
S’hi van fer diverses ponències sobre el futur del
termalisme, l’actualitat termal a Europa i diversos
tallers pràctics en l’àmbit de les noves tecnologies.
Va comptar amb la participació de ponents com la
presidenta de “Villas Termales”, María del Carmen
Yáñez Salgado, el vicepresident i alcalde de Caldetes,
Joaquim Arnó, representants del turisme termal de
la regió de Munic, i l’alcaldessa de Bath (País de
Gal·les).

Els partits opinen
AGRAÏMENTS ALS COL·LABORADORS DE
LES ACTIVITATS DE NADAL
Volem agrair a totes les entitats i col·laboradors que
han contribuït a fer possible l’arribada de la Cartera
reial així com la cavalcada lluïda i el pessebre vivent
que ha donat la benvinguda als Tres Reis Mags
d’Orient. També donem les gràcies als voluntaris
que han participat en el JAN i han omplert d’il·lusió
i diversió els nens i nenes. Igualment, agraïm les
persones i entitats que han organitzat la festa de
Cap d’any. Gràcies a tots per fer poble!
5.838,79 € PER LA MARATÓ DE TV3
Les entitats i l’Ajuntament de Caldes de Malavella
han recaptat 5.838,79 € per la Marató 2014 a través
de moltes activitats que s’han organitzat en els
tres primers caps de setmana de desembre: En el
proper Aquae de gener us facilitarem les quantitats
recaptades per cada entitat. Us donem les gràcies
per la vostra col·laboració i implicació per la causa!
TENIU FOTOS ANTIGUES PER A UN
LLIBRE SOBRE LA HISTÒRIA DE CALDES?
L’Ajuntament està preparant l’edició d’un llibre de
prop de 900 pàgines que recollirà fotos històriques
de Caldes de Malavella, des de finals del segle XIX
fins a l’any 1975. Per fer-ho, us demanem la vostra
col·laboració i que aporteu fotos antigues d’interès.
El llibre es lliurarà per fascicles setmanals durant
un any i tractarà temes variats com són oficis,
feines del camp, festes, tradicions, arquitectura,
transports, entitats, indústria... Si teniu imatges
històriques d’interès us demanem que les porteu a
Cal Ferrer de la Plaça. S’escanejaran perquè formin
part de l’arxiu municipal i al cap de dues setmanes
us tornaran les fotos originals. L’obra serà una
coedició entre l’Ajuntament de Caldes de Malavella
i l’editorial Efadós. 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) o bé amb Flavia B. Freire (619 851 528), la
documentalista caldenca i col·laboradora de l’Aquae
que s’encarregarà de l’elaboració del llibre.

Foment està treballant actualment en alguns punts
com l’accés al Tourist Club i s’està replantant
vegetació en diversos trams.
Per altra banda, l’Ajuntament ha fet gestions perquè
es posi senyalització de Franciac en els accessos
externs de l’autovia (la normativa no permet fer-ho
des de l’autovia mateix) i perquè canviï la distància
quilomètrica al nucli que s’indica a la rotonda
principal d’accés a Caldes (actualment hi consten 5
quilòmetres i s’ha demanat que n’hi constin 4.
L’OBRA DEL PAS INFERIOR DE L’ESTACIÓ
DE TREN, A PUNT DE COMENÇAR
ADIF té previst iniciar l’obra per fer un pas inferior
a l’estació de Caldes a primers de l’any 2015.
L’empresa adjudicatària és Construccions Rubau,
l’import de l’obra és de 3.129.018,12 € i el termini
d’execució és de 13 mesos.
L’esmentat pas inferior es construirà a l’esquerra de
l’edifici de l’estació venint de l’avinguda Dr Furest.
L’actuació permetrà que els passatgers puguin anar
d’una andana a l’altra sense passar a nivell de la via, amb
la qual cosa es guanyarà en seguretat. S’hi podrà accedir
o bé a través d’unes escales o mitjançant ascensors.
Les actuacions no s’acaben aquí ja que s’eixamplaran
les andanes i s’elevaran mitjançant rampes per
facilitar l’accés als trens. També s’hi instal·laran
marquesines i unes escales i rampes d’accés noves
des de l’avinguda de Catalunya. Finalment també es
col·locarà un paviment especial senyalitzador.
L’equip de govern considera molt necessària
aquesta obra ja que l’estació de Caldes és la tercera
amb més passatgers de les comarques de Girona,
amb 250.000 tiquets venuts a l’any. A més, l’arribada
del tren des del nord es fa en un revolt que en
dificulta la visibilitat. Després de diversos contactes
amb ADIF, el Ministeri de Foment i la Generalitat i
havent insistit sobre la necessitat de fer l’obra, les
gestions han donat el seu fruit.

L’OFICINA DEL SÍNDIC, A CALDES
L’oficina del Síndic visitarà Caldes de Malavella el
dimecres 28 de gener, de 9 a 2, a Cal Ferrer de la Plaça.
Serà un espai per atendre les persones que vulguin
plantejar alguna queixa o consulta relacionades amb
l’administració pública catalana i amb les empreses de
serveis. Per a més informació sobre el síndic:
http://www.sindic.cat
L’N-II, PER FI DESDOBLADA
El 22 de desembre passat es va fer efectiu el
desdoblament de l’N-II entre Caldes de Malavella
i Sils després que se n’iniciés l’obra fa 7 anys. Les
obres han consistit en el desdoblament de 6,6
quilòmetres que han suposat una inversió de 45
milions d’euros. La ministra de Foment Ana Pastor
va inaugurar el tram alhora que va fer l’acte
simbòlic de la primera pedra del desdoblament del
tram entre Sils i Maçanet de la Selva.
Després de l’acte protocolari, l’alcalde Salvador
Balliu va manifestar que “ja era hora” de l’acabament
del desdoblament i va lamentar els contratemps
que ha suposat l’allargament de les obres en forma
de trànsit difícil i perillós, canvis de circulació, mala
senyalització i il·luminació, molèsties i, sobretot, les
morts que han comportat els accidents de trànsit.

El 12 de desembre, Salvador Balliu es va presentar com a candidat de Convergència i
Unió a les eleccions de maig i es va mostrar esperançat amb els projectes de futur que
té en cartera. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, va destacar la bona feina feta a Caldes i la situació econòmica sanejada de què gaudeix l’Ajuntament. En els propers dies veurem molts fruits de la feina feta
per CiU en forma de les obres del camp de futbol, les graderies i vestidors del pavelló polivalent, l’acabament
de la restauració i museïtzació de les Termes Romanes, la senyalització turística del Camp dels Ninots, les obres
del centre d’interpretació del termalisme i el Camp dels Ninots, la urbanització de la carretera de Llagostera,
l’aparcament per a autocaravanes, la creació de la ruta que unirà la Via Augusta amb la Ruta del Carrilet, la pista
d’skate i la substitució del clavegueram de la riera de Santa Maria, entre altres.

Aclarim-ho, no és veritat el que diu CiU en el darrer BIM. El 2011, l’endeutament era del 40% i el
2015, es preveu del 46,64%, clarament superior. No té sentit la valoració de l’alcalde que a principis de
legislatura el trobava alt i ara el troba baix. El 2011, amb l’excusa de l’endeutament es va descartar la biblioteca,
perdent una subvenció d’1.000.000 €. Fins ara, per incapacitat de CIU, només s’han tirat endavant les inversions
programades per la PIC el 2011. Al final de legislatura, amb presses, pensant en les eleccions, es programen
obres amb prioritats totalment desequilibrades que invaliden la falsa política d’austeritat de l’equip de govern.
CiU i PSOE, amb l’ajuda del PP primer, i d’ERC després, acabaran la legislatura amb més endeutament del que
es van trobar, després d’haver-se venut patrimoni i de no haver portat a terme cap inversió rellevant per a
municipi. Quan se’ns informi com cal del nou projecte d’institut hi direm la nostra.

Tot i que no creiem en els reis, i menys en els mags, deixeu-nos manifestar uns
quants desitjos pel nou any. Desitgem per a totes les famílies un habitatge i un
treball digne, que la sanitat no es privatitzi, que s’obrin els quiròfans, que els dependents i famílies cobrin les
ajudes que els corresponen, que les vídues/us percebin íntegrament el sou del causant de la pensió, que s’obrin
les plantes tancades dels geriàtrics, que s’ajustin els salaris als preus, que les pensions i el SMI siguin dignes, que
els corruptes retornin els diners i acabin a la presó.
Aquest any s’hauran de prendre decisions que donaran majories. Cadascú ha de prendre la seva i creiem que si
s’analitza el que hem perdut en aquests darrers 4 anys, no serà difícil prendre-les. Si de forma individual actuem
correctament, és impensable el que col·lectivament podrem aconseguir. I si recuperem bona part del que hem
descrit anteriorment, haurem tingut un feliç any 2015.

Aquest mes dediquem el BIM a les JERC de Caldes de Malavella. El 20 de desembre passat se’n
va fer la presentació oficial en un acte on vam comptar amb en Gerard Gómez, portaveu de
les JERC Nacional, en David Pujol, ex-militant de les JERC i actual president comarcal d’ERC a
l’Alt Empordà, i amb la diputada a Madrid Teresa Jordà.
Creiem en l’importantíssim paper que han de tenir els joves a Caldes i al país perquè ells són una peça clau per
millorar-lo. L’objectiu de les JERC és conscienciar i mobilitzar el jovent.
Des d’Esquerra volem felicitar el grup de joves de les JERC, que són una bona colla, i els engresquem a seguir
creixent i treballant pel nostre municipi, per apropar la política als més joves, fonamentant els valors del republicanisme i el socialisme, com a sistema polític, econòmic i de valors. Podeu contactar amb ells a les xarxes:
@JERCCaldesMal
Jerc Caldes
JERCCALDESMALAVELLA

En aquest número del BIM, el grup municipal del Partit Popular de Catalunya no fa l’aportació
mensual.

ESTAT DE L’AIGUA
Les últimes analítiques de desembre indiquen que
la concentració de nitrats està per sobre del límit
permès a la xarxa del Tourist Club per la qual cosa
l’aigua es considera no apta en aquesta urbanització.
Per la seva banda, a data de tancament del BIM no
disposem dels resultats del nucli, Llac del Cigne,
Can Solà Gros I i II, Aigües Bones i Can Carbonell.
Tant bon punt els rebem, els publicarem al web de
l’Ajuntament (www.caldesdemalavella.cat).

Amb prou feines queden quatre mesos per les eleccions municipals. El Partit Socialista ha governat
per primera vegada en coalició amb Convergència a Caldes. Fent balanç, creiem estar convençuts que
ho hem fet bé i amb bon criteri.
Queden temes de referència per desenvolupar però que es realitzaran o s’iniciaran en el temps que
queda de legislatura. Parlem de la Benaula, la urbanització de la carretera de Llagostera, la via verda, la riera de
Santa Maria, el campo de futbol, la millora del Polivalent, la pista d’skate i el rocòdrom, entre altres dels projectes que s’estan culminant o els que s’iniciaran el el termini de pocs dies. El PSC està confeccionant el programa
de govern, així com la candidatura per a la propera legislatura. Les urnes diran si seguim, bé governant o a
l’oposició. Sigui com sigui, sempre ho farem defensant els interessos dels caldencs.

