AGENDA
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. Edició especial el 18 de desembre amb el Mercat de Nadal, amb parades d’artesania
nadalenca, comerç local i d’alimentació i activitats complementàries (vegeu l’agenda)
ATENCIÓ!!! A causa de les festes de Nadal, el mercat
dominical dels dies 25 de desembre i 1 de gener de
2012 no se celebrarà però tornarà amb total normalitat
a partir del diumenge 8 de gener.

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE JOGUINES
NOVES DE LA CREU ROJA
Del 19 i fins al 29 de desembre a la Biblioteca Municipal.
“Fem possible que cap infant es quedi sense la seva joguina nova la nit de Reis”. Organitzat per la Creu Roja
de Llagostera.
LA QUINA DE LA UE CALDES
Dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener
A les 7, al Casino Municipal. L’organitza la Unió Esportiva Caldes.
JAN (JOCS I ACTIVITATS DE NADAL)
Dies 27, 28, 29 i 30 de desembre. De 3 a 7 de la tarda, al
pavelló municipal d’esports. Activitats diferenciades per
als petits i per als grans. Inflables i dinàmiques amb un
gran equip de monitors/es i voluntaris/es majoritàriament del poble. Cada dia, s’ofereix una programació
d’activitats i tallers diferent amb temàtiques variades.
Fins a 13 anys (els menors de 4 anys, han de venir acompanyats).
Entrada: 5€. Anticipada: 4€ (a l’Espai jove, a partir del 12
de desembre). Abonament: 15€
CONCURS D’APARADORS DE NADAL
Del 5 de desembre de 2011 al 6 de gener de 2012.
Els establiments adherits a l’Associació de Comerç
i Serveis de Caldes participen en el segon concurs
d’aparadors de Nadal on enguany el “Bon Nadal” en
serà el protagonista.
JOC: LA RUTA DELS APARADORS DE NADAL
Des del dissabte 17 de desembre fins al divendres 6 de
gener.
La Ruta dels Aparadors defineix una gimcana-concurs
per a totes les edats mitjançant el qual es pot fer una
interessant ruta entre els aparadors dels comerços de
l’Associació de Comerç i Serveis i pels carrers de la població unint diferents indrets d’un especial interès patrimonial. Es podran recollir les butlletes als establiments
associats o a l’Oficina de Turisme. Entre les butlletes correctes es sortejarà una panera de regals, col·laboració
dels establiments associats.

DIMECRES, 14 DE DESEMBRE
DONACIÓ DE SANG
De 2/4 de 5 a 9, al Casino municipal.
L’organitza la Germandat de Donadors de Sang, amb el
suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
XERRADA SOBRE LA MARATÓ DE TV3
Xerrada sobre “Regeneració i trasplantaments d’òrgans
i teixits”.
A càrrec de Mercè Ribot i Carme Garcia, doctores del
CAP de Caldes, i Carme Barceló, trasplantada de cor.

A 2/4 de 7, a la Sala Annexa de la Casa Rosa. Ho organitza el CAP de Caldes de Malavella, amb el suport de
l’Associació de Gent de la 3a Edat “Casa Rosa”.
DIVENDRES, 16 DE DESEMBRE
TALLER DE RISOTERÀPIA
“El riure, un bon desestressant”. A càrrec d’Anna Garrofé
De 8 a 10 de la nit, al gimnàs de l’Escola Sant Esteve.
Preu: 5 €
Inscripció: per correu electrònic a xarxadedones@hotmail.com o per telèfon 628783881. Places limitades. Pagament: ingrés en el compte de la Caixa 2100 8181 71
2300044063 (especifiqueu nom i cognoms).
Organitzat per la Xarxa de Dones amb el suport de
l’Ajuntament de Caldes de Malavella i l’Institut Català
de la Dona.
DISSABTE, 17 DE DESEMBRE
VIGÍLIA DEL 5è MERCAT DE NADAL
DIADA DE BOTIGUES OBERTES “NON
STOP”
Diada de botigues obertes “non stop”. Els
comerços associats de l’Associació de Comerç i Serveis
romandran oberts des de les 9 del matí fins més tard de
les 9 del vespre, sense tancar al migdia.
A les 12, a la Biblioteca Municipal, l’Hora del conte:
“El Nadal d’en Pere Perot”. A Càrrec de Dinsdungat Animació. Organitzada per la Biblioteca Municipal Francesc
Ferrer i Guàrdia.
A les 4 i a les 6, a la plaça de l’església, Tallers de
papiroflèxia de Papa Noel. Els organitza
l’Associació de Comerç i Serveis de Caldes
A les 5, plantada de capgrossos a la Plaça de
l’Ajuntament Nou. A 2/4 de 6, cercavila de capgrossos, amb arribada a la plaça de l’Església a les 6. Hi
participaran també els capgrossos resultants del taller
de capgrossos de “Ninots de Caldes”. Organitzat per la
Colla Gegantera de Caldes de Malavella
A les 6, a la plaça de l’Església, gran xocolatada
popular per amenitzar la jornada del Caga tió solidari.
Organitzada per l’Associació de Gent Gran la Casa
Rosa
A les 6, a la plaça de l’Església, gran Caga Tió solidari, que s’alimentarà amb els productes de primera
necessitat i llarga durada (arròs, oli, conserves, llet...)
que es podran dur als comerços associats del 5 al 17 de
desembre. Tot el menjar que no pugui acabar-se el Tió
s’entregarà a Càritas de Caldes que ho oferirà a les famílies necessitades de la població. Els tiquets per a fer
cagar el Tió es podran obtenir mitjançant les compres
efectuades als comerços associats, que es podran reconèixer pel Caga Tió que hi haurà als seus aparadors.
Cada nen podrà fer cagar el tió un cop. Organitzat per
l’Associació de Comerç i Serveis de Caldes de Malavella
A les 10 de la nit, al Teatre-cinema municipal, obra de
teatre. “Dos ocells d’un tret”. A càrrec del Grup
de Teatre Traspunt de Caldes de Malavella
Preu de l’entrada: 5 €.Venda d’entrades a les taquilles del
Teatre-cinema, el dia de la funció, dues hores abans de
la representació. L’organitza el Grup de Teatre Traspunt,
amb el suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
L’HORA DEL CONTE
A les 12, a la Biblioteca Municipal: “El Nadal d’en Pere
Perot”. A Càrrec de Dinsdungat Animació. Organitzada
per la Biblioteca Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia.

TALLERS DE PAPIROFLÈXIA DE PAPA
NOEL
A les 4 i a les 6, a la plaça de l’Església
Els organitza l’Associació de Comerç i Serveis de Caldes
PLANTADA I CERCAVILA DE CAPGROSSOS
-A les 5, plantada a la Plaça de l’Ajuntament Nou
- A 2/4 de 6, cercavila, amb arribada a la plaça de l’Església
a les 6. Hi participaran també els capgrossos resultants
del taller de capgrossos de “Ninots de Caldes”. Organitzat per la Colla Gegantera de Caldes de Malavella
XOCOLATADA POPULAR
A les 6, a la plaça de l’Església
Gran xocolatada popular per amenitzar la jornada del
Caga tió solidari. Organitzada per l’Associació de Gent
Gran la Casa Rosa
GRAN CAGA TIÓ SOLIDARI
A les 6, a la plaça de l’Església. El Gran Caga Tió
s’alimentarà amb els productes de primera necessitat i
llarga durada (arròs, oli, conserves, llet...) que es podran
dur als comerços associats del 5 al 17 de desembre. Tot
el menjar que no pugui acabar-se el Tió s’entregarà a
Càritas de Caldes que ho oferirà a les famílies necessitades de la població. Els tiquets per a fer cagar el Tió es
podran obtenir mitjançant les compres efectuades als
comerços associats, que es podran reconèixer pel Caga
Tió que hi haurà als seus aparadors. Cada nen podrà
fer cagar el tió un cop. Organitzat per l’Associació de
Comerç i Serveis de Caldes de Malavella
TEATRE ADULTS
A les 10 de la nit, al Teatre-cinema municipal. “Dos ocells
d’un tret”. A càrrec del Grup de Teatre Traspunt de Caldes de Malavella
Preu de l’entrada: 5 €.Venda d’entrades a les taquilles del
Teatre-cinema, el dia de la funció, dues hores abans de
la representació. L’organitza el Grup de Teatre Traspunt,
amb el suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Pre minibàsquet femení, a 3/4 d’11: EEM - GEIEG
Minibàsquet femení, a 2/4 d’1: EEM – CB Sant Feliu
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Infantil B, a les 10: UE Caldes – Sant Gregori, AE B
Juvenil, a les 4: UE Caldes – Sant Gregori, AE B
AIGÜES BONES CF
Futbol d’empreses, Veterans A: Aigües Bones CF – Vet.
Hostalric
CLUB ESPORTIU
Sènior femení, les 4: CE Caldes – Malgrat
CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamí Iniciació, a les 11: CP Caldes - CHP Blanes
Benjamins, a els 8 del vespre: CP Caldes – CHP Blanes
DIUMENGE, 18 DE DESEMBRE
EXCURSIÓ
Ascensió la Tossa Plana (Cerdanya). Cal tenir la llicència C com a mínim. Sortida en autobús. Apunteu-voshi abans del dia 14 de desembre. Organitzada pel Club
Excursionista Caldes.
27è CROS DE CALDES (CIRCUÏT GIRONÍ
DE CROS)
De 10 a 1 del matí. Prova inclosa dins del Circuit Gironí
de Cros. Hi participarà el Club Atletisme Caldes, l’Escola
Esportiva Municipal i l’Escola Benaula. Organitzat pel
Consell Esportiu de la Selva i el Club d’Atletisme Caldes
amb el suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella, la
Generalitat i la Diputació de Girona
ESPORTS
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Juvenil/cadet: CV Joves Caldes – Valldoreix – Sant Cugat
Sènior: CV Joves Caldes – Vòlei Vilassar

5è MERCAT DE NADAL – MARATÓ DE TV3
De 10 a 2, a la plaça de l’Ajuntament, C. Vall·llobera i
C. de Sant Grau. La Fira-mercat dels diumenges
es complementa amb parades d’artesania nadalenca, comerç local i d’alimentació (formatges,
embotits, dolços, conserves...). Al llarg del matí hi haurà
les següents activitats:
A els 10, a la plaça de l’Ajuntament, esmorzar popular gentilesa de Xurreria Company.
Al llarg del matí, cantada de nadales amb la Colla
Gegantera de Caldes. Podeu també visitar la Casa dels
Gegants.
De 10 a 2, al Parc de la Sardana, passejades amb
ponis a càrrec d’Hípica Can Comas.
A les 12, a la plaça de l’Ajuntament, Tastet
d’escudella de Nadal, per gentilesa del Pub Tèrmic
i la Societat Gastronòmica de Caldes de Malavella. Es
recaptarà la voluntat que ofereixi cadascú, que anirà íntegrament en benefici de la fundació de La Marató de
TV3.

DISSABTE, 24 DE DESEMBRE
A les 11 de la nit, Missa del Gall, a l’Església Parroquial
de Sant Esteve
DIUMENGE, 25 DE DESEMBRE
QUINA DE LA UE CALDES
Més informació, a l’inici de l’agenda
DILLUNS, 26 DE DESEMBRE
TRADICIONAL CONCERT DE SANT ESTEVE
A les 12 del migdia, a l’Església. A càrrec de les diferents
seccions de la Coral Cantaires de Caldes. L’organitza La
Coral Cantaires de Caldes de Malavella, amb el suport
de l’Ajuntament de Caldes de Malavella i de la Parròquia
de Sant Esteve de Caldes.
QUINA DE LA UE CALDES
Més informació, a l’inici de l’agenda
RECOLLIDA DE CARTES DELS REIS
A 2/4 de 7. Des de la plaça de l’Església fins a la plaça de
l’Ajuntament (nou), punt de la recollida. A càrrec dels
patges reials.
Disposeu d’un full reial per fer el llistat i que podeu trobar a les llibreries Solés i Tau, a les escoles, a la Llar
d’infants, al Casal d’Infants i a la Biblioteca municipal.
L’organitza la Gent de Reis i l’Ajuntament de Caldes de
Malavella. Amb el suport de l’Escola Sant Esteve, l’Escola
la Benaula, la Llar d’Infants “Ninots”, el Casal d’Infants,
la Llibreria Solés, la Llibreria Tau, la Parròquia de Sant
Esteve de Caldes i entitats del poble.

De 10 a 2 a la plaça de l’Ajuntament, Campanya de
recollida de joguines noves de la Creu Roja.
La recollida de joguines s’allargarà fins al 29 de desembre a la Biblioteca Municipal. Fem possible que cap infant
es quedi sense la seva joguina nova la nit de Reis. Organitzat per la Creu Roja de Llagostera.
De 6 a 8, al pavelló poliesportiu municipal, Festival
de patinatge artístic i presentació dels equips
del Club Patinatge Artístic Caldes. L’organitza
el Club de Patinatge Artístic Caldes. Dins dels actes de
la Marató de TV3.
A les 6, al gimnàs de l’Escola Sant Esteve (pel c. Girona), tradicional Quina per la Marató de TV3.
Excel·lents premis cedits per les entitats i els comerços
locals, repartits en magnífics lots. Organitzada pel Club
Voleibol Caldes.
DIMARTS, 20 I DIMECRES 21 DE DESEMBRE
1R GUAI-TEKE DE L’ESCOLA ESPORTIVA
El dimarts, 20, adreçat a l’Escola Esportiva d’Iniciació
(6-7 anys) i el dimecres 21, a l’Escola Esportiva de Psicomotricitat.
En els dos casos, l’activitat es farà de 5 a 2/4 de 7, al
gimnàs de l’Escola Sant Esteve. Activitats sorpresa i berenar solidari. Música per a ballar fins que arribi l’hora
de plegar. Cal venir amb roba de carrer i/o de festa. La
Festa està adreçada únicament als nens/es amb els seus
monitors/es.
DIJOUS, 22 DE DESEMBE
10è SOPAR DE NADAL I BALL DE GALA DE
L’ESCOLA ESPORTIVA
Sopar de Nadal, quina col·lectiva i de 2a mà i Ball de
Gala.
A partir de ¾ de 9 del vespre, a la Sala polivalent de la
Casa Rosa. Adreçat a edats des de 3r de primària fins a
ESO, i a ex-alumnes en edat Infantil de l’Escola Esportiva
que actualment pertanyen Club Esportiu Caldes. Organitzat per l’Escola Esportiva.
DIVENDRES, 23 DE DESEMBRE
AUDICIÓ MUSICAL DE NADAL
A 2/4 de 7 del vespre, al Teatre-Cinema Municipal. A càrrec l’Aula de Música. Amb el suport de l’Ajuntament de
Caldes de Malavella

2012 ADK, NIT DE CAP D’ANY A SANT
MAURICI
Programació detallada pròximament a www.myspace.
com/associacioadk. Organitzat per ADK.
DIUMENGE, 1 DE GENER
QUINA DE LA UE CALDES
Més informació, a l’inici de l’agenda
DEL DILLUNS 2 AL DIMECRES 3 DE GENER
SORTIDA A CASA DE COLÒNIES
Casa a determinar. Destinada a joves de 3r d’ESO a 1r
de Batxillerat.
Organitzada pel Centre d’Esplai Sant Esteve. Inscripcions el dia 23 de desembre.
DIJOUS, 5 DE GENER
GRAN CAVALCADA DE REIS
A 2/4 de 7, amb els Tres Reis de l’Orient. Per la Carretera que ve de la N-II i per diferents carrers del poble
(ctra. de Llagostera, c. Girona, c. Costa Brava, c. Barcelona, ctra. de Llagostera, av. Dr. Furest, pl. Sant Esteve, c.
Prim) i fins a l’Església parroquial. L’organitza la Gent
de Reis i l’ Ajuntament de Caldes de Malavella. Amb el
suport de l’Escola Sant Esteve, l’Escola la Benaula, la Llar
d’Infants “Ninots”, el Casal d’Infants, la Llibreria Solés,
la Llibreria Tau, la Parròquia de Sant Esteve de Caldes i
entitats del poble.

DISSABTE, 7 DE GENER
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví, a 2/4 de 12: UE Caldes – Aro, CE A
Cadet, a les 4: UE Caldes – Riudarenes 2005, CE A
DIVENDRES, 30 DE DESEMBRE
Al vespre (data per confirmar), al Balneari Prats, concert
nadalenc. Entrada gratuïta. A càrrec de la Coral Cantaires de Caldes.
DISSABTE, 31 DE DESEMBRE
GRAN FESTA DE CAP D’ANY
- A 2/4 de 10: Sopar al Pavelló Poliesportiu
- A 3/4 de 12: Concentració per les campanades a la
plaça de l’Església
A la 1: Ball al Pavelló Poliesportiu, amb el grup Sharazan
i DiscoMòbil.
Preu del sopar: 55€ (inclou l’entrada del ball). Preu de
l’entrada del ball: 5 € els menors de 14 anys i 10 € els
més grans de 14 anys. Amb consumició.
L’organitza els Joves Intrèpids de Caldes, la Societat
Gastronòmica de Caldes i l’Ajuntament de Caldes de
Malavella.

DIUMENGE, 8 DE GENER
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Primera Territorial, a 2/4 de 12: UE Caldes – Blanes, CD
DISSABTE, 14 DE GENER
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Infantil A, a les 10: UE Caldes – Lloret, CF C
Prebenjamí A, a 2/4 de 12: UE Caldes – CD Palafolls B
Prebenjamí B, a 2/4 de 12: UE Caldes – CE Sant Hilari
Benjamí A, a 2/4 d’1: UE Caldes – Bonmatí, CF
Benjamí B, 2/4 d’1: UE Caldes – Anglès, CE
Cadet, a les 4: UE Caldes – Breda, UE A
AIGÜES BONES CF
Futbol d’empreses,Veterans A:
Aigües Bones CF - Sant Andreu
CLUB ESPORTIU
Cadet femení, a les 9 del matí: CE Caldes – AE Fornells
Infantil masculí, a 3/4 d’11: CE Caldes – CB Calonge
Sènior masculí, a 2/4 de 6: CE Caldes - CE Onyar B
Sots-21 masculí, a 1/4 de 8: CE Caldes – Ath Silenc
DIUMENGE, 15 DE GENER
ESPORTS
UE CALDES
Aleví, a les 11: UE Caldes – Corçà, CF A
CLUB ESPORTIU
Júnior vermell, a 3/4 d’11: CE Caldes – Ath Silenc
Júnior Fusters de Caldes, a 1/4 d’1: CE Caldes – CB St.
Narcís N
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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
Mòbil d’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 972 46 38 82 (CAP Cassà)
AMBULÀNCIES 972 41 00 10 / 061
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
C.Vall·llobera, 4.
Telèfon: 972 47 04 04.
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
Casa Rosa. 972 47 13 09
BIBLIOTECA MUNICIPAL 972 47 23 50
Carrer de la Llibertat, 6
Matins: de dimarts a divendres, de 2/4 d’11 a 2.
Tardes: de dilluns a divendres, de 4 a 9.
Dissabtes: de 10 a 2.
TEATRE – CINEMA MUNICIPAL
Carrer Jacint Verdaguer
SERVEI DE RECAPTACIÓ
Casa Rosa.
972472009 Horari: De 9 a 2.
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 Carrer Onze de
setembre, 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
• 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)
Festius: d’11 a 1 (llevat de Nadal i Cap d’Any).
Fora d’aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia les 24h.
• 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 dues setmanes).
Fora d’aquest horari i cada dues setmanes hi ha guàrdia localitzadaaltel. 691207767: de 2 a 2/4 de 5 i de 2/4 de 9 a10.
• X. PLANAS (Ctra Llagostera, 29; tel. 972 47 11 10)
Laborables: de 9 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)
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, nº62
ESCOLA LA BENAULA 972 47 28 31.
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:
Dilluns, de 3 a 6 de la tarda
Dimarts, dimecres i divendres, de 10 a 1 i de 3 a 6
Dijous i dissabtes, de 10 a 1
RECOLLIDA MOBLES I ESTRIS VELLS
972 47 00 05. Cada últim dimecres de mes.
Truqueu fins al dilluns abans.
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.cat

Acció de govern i notícies de Caldes
AIGUA APTA A TOT ARREU EXCEPTE AL TOURIST CLUB
Les analítiques de novembre confirmen 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. Aquesta és el tercer resultat favorable consecutiu, amb la qual
cosa l’Alcalde podrà aixecar el ban de juliol en què es recomanava a la població infantil i gent gran que no begués
aigua d’aixeta per la concentració de fluor que tenia.
Per altra banda, les últimes pluges han augmentat la concentració de nitrats per sobre del límit permès a la xarxa
del Tourist Club, amb la qual cosa es considera no apta en aquesta urbanització. Podeu veure’n les analítiques a
www.caldesdemalavella.cat/Aigua/qualitat.htm
CONTINUEN LES OBRES DE LA CANONADA DEL PASTERAL I DE CAL FERRER DE LA
PLAÇA
Les pluges han endarrerit les obres per connectar la xarxa d’aigua potable
de Caldes amb la canonada de l’artèria Costa Brava, que porta aigua del
Pasteral. Els treballs s’han d’acabar abans no finalitzi l’any per tal de poder
beneficiar-se de la subvenció de l’ACA. És el mateix cas de les obres de
rehabilitació de Cal Ferrer de la Plaça -que tenen una subvenció del FEDERles obres del qual són ben visibles a simple vista.
CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS D’AIGÜES BONES PER FER UNA PISTA POLIESPORTIVA
L’Ajuntament de Caldes i l’Associació de propietaris d’Aigües
Bones han signat un conveni pel qual l’Associació aportarà
152.941,16€ per a la construcció d’una pista poliesportiva a
Aigües Bones, mentre que l’Ajuntament n’assumirà la licitació
i la construcció. Els diners de l’Associació provenen dels ingressos per la venda de diferents parcel·les i les instal·lacions
seran per a ús de tots els caldencs.
MESURES PRESES DURANT EL PERÍODE DE PLUGES
Les pluges extraordinàries d’octubre i novembre han mantingut en alerta l’Ajuntament. La neteja feta a l’estiu
ha evitat el desbordament de les rieres en el tram urbà. En els descansos entre els diversos períodes de pluja es
van fer revisions de les mateixes rieres per comprovar que no s’hi haguessin acumulat restes vegetació.
Sí que hi va haver algun problema en algun punt concret del municipi, com el carrer Girona o l’aparcament de
l’estació de tren. Per evitar problemes majors, es van buidar canonades i embornals per garantir-ne el desguàs.
Concretament, es van retirar 5 tones de fang i sorra al
carrer de Girona i 4 tones més a la zona de la Font de
la Vaca.
Un punt afectat va ser Franciac i concretament, al voltant
de la riera de l’Agulla. Les obres de l’Eix Transversal que
hi fa Cedinsa van provocar-hi inundacions. L’empresa
s’ha compromès a netejar la llera de la riera així com
fer basses de desguàs per evitar noves inundacions.
Un altre efecte negatiu va ser el deteriorament dels camins veïnals. L’Ajuntament està arranjant els trams malmesos, començant pels camins principals.
EL MERCAT DELS DIMARTS ES MODERNITZA I S’AGILITZA. LA FIRA-MERCAT
S’ATURA EL 25 DE DESEMBRE I l’1 DE GENER
L’últim ple municipal ha modificat la normativa del mercat dels dimarts, que feia molts anys que no es renovava.
El canvi facilitarà la mobilitat de les parades, cosa que havien sol·licitat des de feia temps per alguns paradistes,
així com la possibilitat d’incorporar-ne de noves ja que hi ha vacants des de fa força temps i tenim peticions
amb molt d’interès per poder-hi parar.
Per la seva banda, la Fira-Mercat dels diumenges s’atura enguany per Nadal a causa de la coincidència amb el dia
de Nadal i del primer d’any.Així doncs, el mercat dominical dels dies 25 desembre i 1 gener 2012 no se celebrarà
però tornarà amb total normalitat a partir del diumenge 8 de gener. Us animem a tots a anar a plaça!!!
CESSIÓ DE LA GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL I ABARATIMENT DEL COST
DEL SERVEI
L’Ajuntament ha traspassat íntegrament la gestió de la deixalleria municipal a Nora, una empresa mixta constituïda pel Consell Comarcal de la Selva, l’Ajuntament de Blanes i CESPA SA. Aquesta externalització ha de permetre
abaratir els costos de gestió d’aquest equipament municipal.També s’està negociant amb la mateixa empresa una
reducció del cost del servei de recollida d’escombraries que encara s’està negociant.
CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE SEGURETAT
En el BIM passat us informàvem de la constitució de la Junta de Seguretat, un organisme compost per la Delegació del Govern a Girona, pels Mossos d’Esquadra,
per la Guàrdia Civil, per Protecció Civil, pels Bombers, per la Policia Local i per
l’Alcalde de Caldes de Malavella. Us en mostrem la fotografia.

ADEQUACIÓ DEL PUNT DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES A CAN CARBONELL
L’empresa Nora finança amb 6.000€ l’arranjament que s’està fent del punt de recollida d’escombraries de
Can Carbonell, a l’avinguda Montserrat. L’espai estava degradat ja que hi havia abocaments incontrolats que
l’embrutaven. La intervenció consisteix en fer-hi uns tancats de fusta i unes pilones que evitin l’abocament incontrolat de residus i es canvia la distribució dels contenidors perquè sigui més pràctic abocar-hi les escombraries.
ENDERROC DE LES ESCOLES DEL BUTÀ
Repsol ha enderrocat les antigues escoles del Butà. L’edifici estava en
desús i en mal estat i la companyia d’energia es va comprometre a enderrocar-lo, juntament amb els edificis de l’antiga planta de Repsol, a l’altra
cantó de la carretera.
CONVOCATÒRIA DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUPLENT
El termini per presentar les sol·licituds per ser el Jutge de Pau titular i suplent de Caldes de Malavella és el
proper divendres, 29 de desembre. Els interessats podran presentar les sol·licituds a les oficines municipals, mitjançant una instància adreçada a l’alcaldia en la qual hauran d’especificar a quin dels dos càrrecs opten. L’elecció
dels jutges de pau es realitzarà a través del ple municipal.
SUBHASTA PER LA GESTIÓ DEL BAR DE LA CASA ROSA
L’Ajuntament ha tret a subhasta la plaça de gestió del bar de la Casa Rosa. Les bases són a l’Ajuntament i les
persones interessades les poden consultar i, en el cas que ho vegin pertinent, presentar la seva oferta.
PETICIÓ PERQUÈ LA DIPUTACIÓ ASSUMEIXI EL MANTENIMENT DELS CAMINS DE
RIUDELLOTS I DE VIDRERES
Els ajuntaments de Caldes de Malavella, Vidreres i Riudellots han presentat una petició perquè la Diputació de
Girona assumeixi el manteniment dels dos camins que
uneixen Caldes i Riudellots (un per Can Solà Gros I i
l’altre, per Can Solà Gros II) i Vidreres. La Diputació de
Girona disposa d’un pla de camins que contempla la conservació de vies rurals que uneixen diverses poblacions.
ASSEMBLEES GENERALS A MALAVELLA PARK I AL TOURIST CLUB
L’Alcalde ha assistit en les assemblees generals de les urbanitzacions de Malavella Park (27 de novembre) i
Tourist Club (4 de desembre). L’Ajuntament hi va assistir ja que les juntes li han delegat la gestió del procés
d’urbanització, en el que s’anomena “sistema de cooperació”. Però també hi va ser present com a propietari, ja
que l’Ajuntament disposa de diverses parcel·les en les dues urbanitzacions. En les dues reunions es van exposar
la situacions corresponents i l’Alcalde es va comprometre a acompanyar les juntes i els veïns en tot el procés.
ES POSEN A LA VENDA 50 RESERVES DE NÍNXOLS
L’Ajuntament ha posat a la venda 50 nínxols de la primera i segona fila per aquelles persones que els vulguin reservar. El preu és, com tots els nínxols, de 622,38€. La compra implica el pagament anual d’una quota de manteniment, tant si el nínxol està ocupat com no. Per a més informació, us podeu adreçar a les oficines de l’Ajuntament.
APROFITEU LA CAMPANYA DE NADAL PER FER PUBLICITAT A LA RÀDIO
Caldes FM ha llançat una campanya de publicitat coincidint amb l’arribada del Nadal. Els comerços, empreses
i professionals teniu en la ràdio municipal de Caldes una oportunitat de promoció i d’accés als vostres clients
potencials. Us animem doncs a utilitzar Caldes FM com a eina de difusió i dinamització del vostre negoci. És una
publicitat propera i econòmica. Podeu demanar-ne informació al telèfon 972471309 o a caldesfm@caldesdemalavella.cat.
IL·LUMINACIÓ NADALENCA AUSTERA
L’Ajuntament estrena una il·luminació nadalenca a base de llums LED de baix consum que s’emboliquen als fanals fent forma d’arbre de Nadal. Els podeu veure a les places de Sant Esteve, de l’Ajuntament i de l’Església. En
aquest últim punt és on l’Ajuntament, conjuntament amb l’Associació de Comerç i Serveis de Caldes de Malavella, va fer l’encesa de llums el dissabte 10 de desembre passat. L’Ajuntament no ha llogat enguany il·luminació
nadalenca i tan sols fa servir la que té en propietat. Per altra banda, els llums s’apagaran a la matinada per estalviar energia i diners.
INSTÀNCIES DE LES ENTITATS
Preguem a les entitats que presentin les instàncies de petició de material, espais... amb 15 dies d’antelació i degudament complimentades. D’aquesta manera podrem atendre les vostres necessitats d’una manera més ràpida
i àgil, sense haver de reclamar dades que no s’han facilitat o haver d’afegir informació que no constava en el
primer moment. Gràcies pel vostre esforç.

Els partits opinen

Els plens
PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI DE 4 DE
NOVEMBRE
El ple ha aprovat per majoria absoluta els comptes de
l’exercici 2010. Ho ha fet amb els 12 vots favorables de
CiU (5), la PIC (4), ICV-EUiA (1), ERC (1) i PSC (1) i amb
l’abstenció del PP.
El ple ha aprovat per majoria simple la proposta de
modificació de les ordenances fiscals per al 2012. En termes generals, s’han apujat un 3% respecte l’any anterior
(segons l’augment del cost de la vida), a excepció de la
taxa de la recollida de les escombraries, que s’ha apujat
un 10%. També s’ha aprovat passar a taxa la prestació del
servei d’Aula de música, de l’Escola Esportiva Municipal i
Aula de música, Escola Esportiva Municipal i les activitats
físico- esportives i activitats esportives i del lleure.
El ple ha aprovat per majoria absoluta un conveni entre l’Ajuntament de Caldes de Malavella i l’Associació de
propietaris d’Aigües Bones per a la construcció d’una
pista poliesportiva coberta. Ho ha fet amb els 12 vots
favorables de CiU (5), la PIC (4), ICV-EUiA (1), ERC (1) i
PSC (1) i el vot contrari del PP (1). El conveni contempla
que l’Associació hi aportarà el finançament, de
152.941,16€, mentre que l’Ajuntament n’assumirà la licitació i la construcció. Els diners de l’Associació provenen
dels ingressos per la venda de diferents parcel·les
d’Aigües Bones. Les instal·lacions tindran com a usuaris
els veïns d’Aigües Bones i la resta de caldencs.
El ple ha aprovat per unanimitat acceptar la subvenció
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya pel funcionament de la llar d’infants en el curs
2010-11, a raó de 1.600 € per alumne.
El ple ha aprovat per unanimitat la modificació dels convenis sobre la Xarxa RESCAT i sobre el SIPCAT amb
modificacions diverses que suposen avantatges afegits
per al municipi.
El primer conveni va significar l’adhesió de l’Ajuntament
de Caldes de Malavella a la Xarxa RESCAT de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya i
l’havien signat el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i l’Ajuntament.
El segon conveni conveni fa referència a la cessió d’ús
del programari de gestió o suport als processos de les
policies locals denominat SIPCAT, que el Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació va fer a
l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
PLE MUNICIPAL ORDINARI DEL 28 DE NOVEMBRE
El ple ha aprovat per majoria absoluta la proposta de
modificació de crèdit. Ho ha fet amb els 12 vots a favor
de CiU (5), de la PIC (4), ICV-EUiA (1), PP (1) i PSC (1)
i 1 abstenció d’ERC. L’aportació de diners correspon a
partides que s’havien quedat curtes respecte a la previsió
inicial en l’elaboració dels pressupostos, a la creació de
noves partides i a l’amortització de crèdits. El finançament prové de partides que o bé han obtingut més ingressos o bé han tingut menys despeses de les previstes,
així com de l’aportació de l’Associació de Propietaris
d’Aigües Bones per a la creació d’una pista poliesportiva
en aquest veïnat. Aquest n’és el resum:
DESPESES
Suplement de crèdit
Ajustos en Seguretat Social: 48.000 €
Recollida de la fracció de resta orgànica: 120.000€
(85.000 de les quals, factures de l’any passat)
Parcs i jardins: 60.000€
Manteniment del carrer de Sota de Can Carbonell:
48.000€ C. de Sota
Fira de l’Aigua i altres fires: 10.000€
Gestió de mercats: 10.000€
Emissora Municipal: 10.000€
Serveis Cementiri 10.000€
Oficina i diversos 15.000€

Gestió tributària i recaptadora del Consell Comarcal:
70.000.€
Total suplement de crèdit: 353.000€
Amortització crèdit: 36.000€
Baixa de crèdits
Ajustos en Seguretat Social: -15.000€
Seguretat Social Llar d’infants: -12.000€
Laboral temporal AODL: -5.000€
Total baixa de crèdits: -32.000€
Crèdits extraordinaris
Servei de monitoratge del Casal d’infants: 25.000€
Quotes de les urbanitzacions: 40.430€.
Pista poliesportiva d’Aigües Bones: 152.941,16€
Total crèdits extraordinaris: 218.371,16€
Total despeses: 632.806,56€
FINANÇAMENT
Romanent Líquid de Tresoreria: 36.435,40€
Augment d’ingressos
Augment d’ingressos d’IBI: 210.000€
Augment de plusvàlues: 193.430,00€
Augment d’ingressos de l’ICIO: 31.000€
Total augment d’ingressos: 434.430,00€
Aportació Associació de Propietaris d’Aigües
Bones: 152.941,16€
Total del finançament: 623.806,56€
El ple ha aprovat per unanimitat la modificació de les
tarifes de subministrament de l’aigua. Les tarifes augmenten més en el nucli i a Can Solà Gros I i II i s’apugen
menys al Llac del Cigne i al Tourist Club amb l’objectiu
que les tarifes s’equiparin de forma progressiva a tots els
sectors del municipi. Pel que fa a connexions i altres serveis, els preus s’apugen un 3%.
El ple ha aprovat per unanimitat el preu a pagar als
propietaris dels terrenys del terme municipal de Llagostera afectats temporalment per la construcció de la canonada que ha de portar aigua del Pasteral a Caldes des
del municipi veí del Gironès. El fet que els propietaris
siguin de Llagostera ha requerit que els Ajuntaments
d’aquest poble i el de Caldes signessin un conveni de
col·laboració per realitzar les expropiacions. Les obres ja
han començat i avancen a bon ritme i aviat es procedirà
a pagar als propietaris afectats.
El ple ha aprovat per unanimitat el nomenament de la
regidora Mercè Rossell com a segon representant del
Consorci de viles termals de Catalunya, juntament amb
l’Alcalde Salvador Balliu, que ja en formava part.
El ple ha aprovat per unanimitat bonificar en un 95%
la liquidació de l’ICIO a la Parròquia corresponent a
unes obres de rehabilitació de la rectoria. La normativa
municipal contempla que els edificis declarats d’especial
interès social, cultural, històric, artístic o de foment de
l’ocupació puguin beneficiar-se d’aquesta bonificació.
El ple ha aprovat per unanimitat un seguit de modificacions del reglament del mercat setmanal de dimarts.
Els canvis preveuen agilitar les gestions de manera que
a l’Ajuntament li sigui més fàcil cobrir les vacants que hi
ha actualment. Per altra banda, es facilita que els nous
marxants que ho desitgin puguin tenir parada al mercat
i que els mateixos marxants puguin intercanviar-se les
parades entre ells. El resultat final ha de ser una oferta
més àmplia per als vilatans.

El grup de CiU vol recordar a l’oposició el jurament que tots plegats varen fer el dia de la constitució del nostre consistori, on es comprometia a treballar per Caldes, i nosaltres volem
convidar a prioritzar el nostre municipi per davant dels interessos partidistes i deixar de
costat la crítica destructiva. El reflex de la bona política i del bon funcionament és arribar a un bon consens
de debat dels punts abans d’anar al ple, com ha succeït en l’anterior. Com a primer propòsit per al pròxim any
2012, el grup de CiU vol aconseguir tancar el pla general tot just iniciar l’any, el qual aportarà vitalitat a
Caldes, tot esperant un augment de l’activitat econòmica. Així mateix, tot els membres del grup municipal
de Convergència i Unió us volem desitjar un feliç Nadal a tots els caldencs i un pròsper any nou,
molt millor que aquest present 2011.

El dia 25 de novembre va ser el dia contra la violència de gènere. Actualment, el servei d’atenció a
les dones víctimes de violència (SIAD) es troba a Santa Coloma. Aquest fet dificulta que les dones
acudeixin a demanar ajuda o puguin fer consultes als psicòlegs i advocats perquè s’han de desplaçar. Poder
donar aquest servei a Caldes mateix facilitaria l’accés a les persones que no demanen ajuda i es faria una bona
feina de prevenció. La PIC tenia sobre la taula una proposta per apropar aquest servei a Caldes. Només faltava
dotar-la de finançament, (uns 10.000€/any). En les dues modificacions de pressupost que s’han presentat fins
ara, veiem que no s’ha inclòs aquesta partida. Esperem i instem a l’equip de govern que tirin endavant aquest
projecte sense més dilació i proposem que s’inclogui aquesta acció al pressupost de 2012. Seguiu-nos a www.
picaldes.com i www.magradaviureacaldes.cat.

Al ple extraordinari de novembre s’ha votat una pujada de taxes. La més notòria, la
d’escombraries, amb un 10%. Nosaltres hi hem votat favorablement amb l’argument que no
s’ha de subvencionar aquest servei si, alhora, perdem el tècnic de Participació Ciutadana, un dia setmanal de
classe de repàs per als joves a Ca La Romana... de moment, i segons ens diuen, per falta de pressupost.
Vàrem votar però en contra de les pujades més directes sobre l’economia dels caldencs (clavegueram, cementiri…). Tampoc no ha estat el 10% la pujada més gran. Segons l’equip de govern, la resta s’ha apujat un 3%. La
realitat és que 32 taxes s’han apujat més d’aquest 3%...
Hem presentat (amb ERC) una proposta solidària perquè els regidors cedeixin part del sou a serveis socials:
beques, classes extraescolars, formació... Hi aporta més qui més ha cobrat durant l’any 2011 i també es cedeix
la quantitat fixa mensual destinada a grups polítics i regidors... Més, a http://elcalidoscopicaldenc.blogspot.com

Vam decidir en el seu moment fer una oposició dialogant. Hem après amb l’experiència que
podem criticar des de la proposta i construir amb idees escoltant aquells que no sempre pensen igual que nosaltres. I, sobretot, hem après que podem dir allò que pensem i creiem però
sempre sense cridar i respectant aquells que no sempre estan d’acord amb nosaltres. I, sobretot, sense perdre
els papers ni l’educació com fan d’altres.
La roda gira i aquells que ahir governaven, ara fan aquella oposició que tan havien criticat, difonent opinions
sense cap base sòlida, negant qualsevol tipus de consens amb la resta de grups representants al consistori. No
aporten res de nou, només es deixen dur per la corrent i fan crítiques populistes. Això, aquells que fins ara ens
deien, orgullosos, com s’havia de fer política. Cal dir també que l’equip de govern tampoc no ho posa fàcil ja
que per ara estan asseguts al banc de la plaça veient-les passar.

Per al·lusions als comentaris publicats en el BIM de novembre pel PSC, hem de dir que ens fa vergonya aliena el que es diu sobre ETA al nostre poble.Volem recordar que disposem d’un govern central,
d’unes magnífiques forces de seguretat tan a nivell estatal com autonòmic, així com un poder judicial
dels qual és de la seva competència; aquest tema els hauria de quedar clar ja que porten la regidoria
de Seguretat a Caldes, oferta per CIU, la gestió de la qual deixa molt a desitjar.
També recordar a ICV-EUiA que les retallades del govern de CIU són les conseqüències de l’herència del
catastròfic tripartit del qual ells formaven part, i van deixar l’economia catalana enfonsada.
Per últim, com a portaveu del PP, un partit democràtic, m’agradaria que als responsables de la casa de Sant
Maurici se’ls donés públicament el dret a poder donar la seva versió dels fets ocasionats dies abans de festejar
el dia caldenc.

Ja estem salvats. El poble ha decidit desallotjar del govern el partit que ens ha dut a la ruïna i al seu
cap visible, Zapatero, causant de les crisis econòmiques d’Espanya, Portugal, Irlanda, Grècia i Itàlia,
sense oblidar-nos dels problemes de França, Alemanya i Estats Units. Ja no hi ha el causant de tot
plegat. Ara regna l’alegria, tenim un altre partit amb majoria absoluta. El seu líder, el Sr. Rajoy, com tan bé ens
va explicar en el seu programa, ens solucionarà els problemes i ens traurà de la crisi en què ens han posat els
“sociates”. Quina alegria, quina satisfacció, veure volar les gavines sembrant floretes sobre nostre inculcant-nos
que serem feliços, menjarem perdius i que la Caputxeta es menjarà el llop.
Per acabar, pobre l’obrer que amb la seva ingenuïtat creu que el capital li solucionarà els problemes. On hi ha
la consciència de classe dels moviment obrer? Pareu aquest món, que jo me’n baixo.

