
OFICINES MUNICIPALS 972 47 00 05
Fax 972 47 05 25 . Carrer Vall-llobera, s/n 
ajuntament@caldesdemalavella.cat
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 2 i dissabtes de 9 a 1.
OBRES I SERVEIS 
Horari: de dilluns a divendres de 12 a 2. Industrials i població.
POLICIA LOCAL Urgències: 619 70 45 46
Comissaria: 972470902
policialocal@caldesdemalavella.cat
JUTJAT DE PAU 972 47 02 25
Casa Rosa. Carrer de Sant Grau, núm 19. Dimarts i dijous, de 10 a 1
REGISTRE CIVIL A les oficines municipals
CAP 972 47 01 09 Ctra. Llagostera, 4
URGÈNCIES (CAP Cassà) 972 46 38 82
AMBULÀNCIES 972 41 00 10 / 061
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 972 47 04 04
C. Vall·llobera, 4.  Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 2.
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES 
solc@caldesdemalavella.cat
Servei amb cita prèvia
Tel: 972 48 01 03 (cada dia excepte dimecres)
Te: 972 48 02 66 (dimecres)
CALDES FM 107.9 972 47 13 09. Casa Rosa. 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 972 47 23 50
MATINS: de dimarts a divendres de 2/4 d’11 a 2.
TARDES: de dilluns a divendres de 4 a 9.
DISSABTES: de 10 a  2.
TEATRE – CINEMA MUNICIPAL Carrer Jacint Verdaguer
SERVEI DE RECAPTACIÓ 972472009. Casa Rosa.
Els dimarts, de 9 a 2. Fora d’aquest horari, és possible l’atenció de 
les següents maneres:

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

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

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

turisme@caldesdemalavella.cat. Horaris: De dilluns a diumenge, de 
10 a 2. El dissabte, també de 3 a 6. 
SERVEI D’AIGÜES 972 20 20 78
CORREUS 972 47 14 20. C. Sta. Maria, 11. 
FARMÀCIA Per a més informació: www.cofgi.cat
• CASANOVAS (C. Vall·llobera, 17; tel 972470096) Laborables: d’1/4 
de 10 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9. Dissabtes: de 2/4 de 10 a 2/4 
de 2 i de 5 a 8 (a la tarda, un cop cada tres setmanes)
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, 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
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS 902 103 493
RENFE 902 24 02 02
SARFA 902 30 20 25
TEISA 972 20 02 75
TAXI  972 47 09 37 / 606 390 599

www.caldesdemalavella.catServeis i adreces d’interès
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AGENDA
Del 15 de febrer al 15 de març

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
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.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
De l’1 de febrer al 31 de març: 
Clavegueram (4t trimestre 2012)
Quotes de conservació de Malavella Park (1r 
semestre de 2013)

De l’1 de març al 30 d’abril:
- IVTM (anual 2013)
- Recollida d’escombraries (1r semestre 2013)
- Mercat setmanal (1r semestre 2013)
- Clavegueram (1r trimestre 2013) CURS DE CATALÀ PER A ADULTS

Nivell Bàsic 1. Els divendres, de 6 a 9 a l’aula 
del SES de Caldes.
Inici el 22 de febrer i fins a juny. Per a més infor-
mació: SCC de la Selva, Pg. St. Salvador, 25 - Sta.
Coloma de Farners (Tel. 872 97 38 90).
L’organitza el Consorci per a la Normalització 
Lingüística i l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

REUNIÓ DELS AFECTATS PER LA 
HIPOTECA DE CALDES
Cada dimarts, a les 7 de la tarda, a la sala de 
plens de la Casa Rosa

DISSABTE, 9 DE MARÇ
EXCURSIÓ – CALÇOTADA
Visita guiada al Santuari de Montserrat a Montferri 
i menú típic de calçotada al restaurant Casa Fèlix 
de Valls. Organitzada per l’Associació de gent de la 
tercera edat “Casa Rosa”.

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA
Mini bàsquet masculí, a 2/4 d’1: EEM Caldes – BC 
Torroella

CLUB ESPORTIU CALDES
A 3/4 d’11, cadet masculí: CE Caldes – CB Calonge
A 2/4 de 6, sènior masculí: CE Caldes – CB Sant 
Gregori

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
A 2/4 de 12, infantil: UE Caldes – Fornells UE B
A les 4, UE Caldes – Vilobí AE A

DIUMENGE, 10 DE MARÇ
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a 
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.

ESPORTS
CLUB PATÍ CALDES
A les 4: Prebenjamins iniciació B: CP Caldes – Ho-
quei Figueres

CURSET PRÀCTIC DE REPARACIÓ 
BÀSICA DE BICICLETA 
Curset orientat a dotar del coneixement i capacitat 
de realització del manteniment bàsic i les reparaci-
ons necessàries en cas de tenir problemes quan fem 
sortides. Organitzat pel Club Excursionista de Caldes.

ESPORTS
CLUB ESPORTIU CALDES
A les 12, cadet femení: CE Caldes – CB Blanes B

DISSABTE, 16 DE MARÇ
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA CALDES
A 3/4 d’11, pre-mini mixt: EEM Caldes – CB Farners

UNIÓ ESPORTIVA AIGÜES BONES
A les 6, Aigües Bones - Arbúcies

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
A les 11, aleví: Esc. Fut. Salt B

DIUMENGE, 17 DE MARÇ
2a FIRA DE LA TERRA - 5è SANT ANTO-
NI I MERCAT DEL VI I DEL FORMATGE
De 10 a 2, Mercat del vi i del formatge i al-
tres productes d’artesania.
Sortida de carrosses i cavalls, tradicional 
benedicció dels animals, 3r canicaldes (ins-
cripcions obertes: més info a www.canical-
des.com), Concurs-desfilada canina, gimcana 
canina, concurs de dibuix infantil, exhibicions 
d’agility i gossos de rescat, tallers, jocs amb 
cavalls i dinar popular de tastets (programes 
a part) 

ESPORTS
CLUB ESPORTIU CALDES
A 2/4 d’11, sènior femení: CE Caldes – CB Blanes.

CLUB PATÍ CALDES
A les 5, prebenjamins iniciació A: CP Caldes – 
SHUM Grupo Maestre
A les 6, alevins: CP Caldes - CH Palafrugell

Amb el patrocini de:

Butlletí d’informació municipal de Caldes de Malavella

10è. CONCURS JOAQUIM CARBÓ DE 
MICROLITERATURA.
- Per a textos de creació literària (conte, relat, 
aforisme, poesia, bonsai de paper…), escrits en 
català i d’una extensió no superior a 300 parau-
les. Han de ser originals i inèdits. Com a màxim 
es podrà presentar una obra.

- Els textos són de tema lliure, però han de con-
tenir el mot clau per a l’edició d’aquest any que 
és “62” o “seixanta dos”. Això és amb la finali-
tat de  vincular el concurs anual amb la figura 
d’un autor literari distint que hagi tingut alguna 
vinculació amb Caldes de Malavella. Aquest any 
hem triat l’escriptor i editor Josep Ma  Castellet 
i el mot clau és el nom de l’editorial que ell va 
dirigir durant tants anys i que ha tingut un paper 
transcendental en la difusió de la cultura catala-
na en aquests darrers 50 anys.

-Tres categories: infantil (de 9 a 12 anys), juvenil 
(de 13 a 17 anys) i adults (a partir de 18 anys).

- Premis: 8 premis per a la categoria infantil -lots 
llibres per valor de 100 € (4 primers premis) i 
de 75 € (4 accèssits). 2 premis per a la categoria 
juvenil -lots llibres per valor de 120 €.. I 2 pre-
mis per a la categoria d’adults -250 € per al mi-
llor text i 200 € per al millor text d’àmbit local.

- Les obres s’han d’enviar, abans de l’11 d’abril, a 
la Biblioteca Municipal Francesc Ferrer i Guar-
dia, c. Llibertat, 6.-17455 Caldes de Malavella, o 
per correu electrònic a biblioteca@caldesde-
malavella.cat.

- L’organitza la Biblioteca Municipal, l’Escola Sant 
Esteve, l’Escola la Benaula, l’Institut de Caldes de 
Malavella (SES) i l’Ajuntament de Caldes de Ma-
lavella. Amb el suport de l’AMPA de l’Escola Sant 
Esteve, de l’AMPA de l’Escola la Benaula, l’AMPA 
de l’Institut de Caldes de Malavella, la Llibreria 
Solés, la Llibreria Tau, la Central de Biblioteques 
(Diputació de Girona - Generalitat de Catalu-
nya) i l’emissora municipal CALDES FM 107.9.

DIMECRES, 13 DE FEBRER
TERMINI D’INSCRIPCIÓ PER VEURE LA 
PASSIÓ D’ESPARRAGUERA 
La sortida es farà el divendres 29 de març. Per a més 
informació, dirigiu-vos a la Casa Rosa els diumenges 
a la tarda, de 3 a 5, o truqueu al 972 47 02 87. Or-
ganitzat per l’Associació de gent de la tercera edat 
“Casa Rosa”

DIVENDRES, 15 DE FEBRER
FESTA DE CARNESTOLTES DE LA CASA 
ROSA
A les 5 de la tarda a la sala annexa de la Casa Rosa. 
Tothom està convidat a participar-hi. L’organitza 
l’Associació de gent de la tercera edat “Casa Rosa”.

DISSABTE, 16 DE FEBRER
CARNESTOLTES
- A partir de les 4, Gran rua de Carnestol-
tes i crema del rei Carnestoltes
- A partir de les 6, espectacle amb “País de 
Xauxa”, al parc de la Font de la Vaca
- ... i també xocolatada popular! (preu: 2 €). 
Inici al Parc de la Sardana i acabament a la Font 
de la Vaca. Programes a part. Organitzat pels Jo-
ves Intrèpids i per l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella.

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA
A 3/4 d’11, Pre mini bàsquet mixt: EEM Caldes – CB 
Sarrià Blau
A 2/4 d’1, Mini bàsquet masculí: EEM Caldes – 
Apeth Tossa
Aleví 1 voleibol: EEM Caldes – La Salle
Aleví 2 voleibol: EEM Caldes – LAIE (Alella)

UNIÓ ESPORTIVA AIGÜES BONES
A les 6: Aigües Bones – Penya Barcelonista Lloret

CLUB ESPORTIU CALDES
A 2/4 de 6, sènior masculí: CE Caldes – FD Cassa-
nenc

DIUMENGE, 17 DE FEBRER 
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a 
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.

CINEMA FAMILIAR
“Hotel Transylvània”. A les 5, al Teatre-
cinema municipal. Preu: 5 €. L’organitza l’Ajun-
tament de Caldes de Malavella.

ESPORTS
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Cadet, CV Joves Caldes – Roca
Juvenil, CV Joves Caldes – Roca

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Segona catalana, a 2/4 de 12: UE Caldes – Can Gibert, UE

CLUB PATÍ CALDES
A les 4, prebenjamins iniciació B:  CP Caldes - SHUM 
Grupo Maestre
A les 5, prebenjamins iniciació A: CP Caldes - CH 
Farners
A les 6, alevins: CP Caldes – Blanes HC

DISSABTE, 23 DE FEBRER
VISITA GUIADA AL CASTELL DE MALA-
VELLA I PRESENTACIÓ DE “QUADERNS 
DE LA SELVA”
- A 3/4 de 10,  trobada al Parc de la Sardana 
per anar amb cotxe fins a Sant Maurici.
- A les 10, visita guiada al Castell de Mala-
vella i a l’ermita de Sant Maurici a càrrec de 
Joan Llinàs, arqueòleg,  i de Josep Formiga, historiador.
- A 2/4 de 12, a la Biblioteca municipal, presentació 
de la revista Quaderns de la Selva Núm. 
24, que conté un article sobre “Els cavallers de Be-

dós i les seves possessions a Caldes de Malavella, 
Calonge, Sils i Vidreres (s. XII-XIV)”. Presentació a 
càrrec de Joan Llinàs, president del Centre d’Estu-
dis Selvatans i intervenció dels autors del treball 
Esther Loaisa, Joan Molla i Josep Formiga. 
- A la 1, visita a la Casa Parella (Cal Ferrer 
de la Plaça) i a l’exposició paleontològica sobre “El 
Camp dels Ninots” instal·lada a la Cavallerissa de 
Cal Ferrer. Anirà a càrrec de Gerard Campeny, ar-
queòleg de l’Iphes.
Organitzat pel Centre d’Estudis Selvatans i l’Ajun-
tament de Caldes de Malavella, amb el suport de 
l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolu-
ció Social (IPHES), el Centre de Recerques Arque-
ològiques i ADK Sant Maurici.

EXCURSIÓ
CAMINADA NOCTURNA A... SOPAR
Sortida de Caldes de fosc per anar a sopar. Orga-
nitzada pel Club Excursionista Caldes

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA
A 2/4 d’1, mini bàsquet masculí: EEM Caldes – Bis-
bal bàsquet
A 2/3 d’1, mini bàsquet femení: EEM Caldes – Bàs-
quet Lloret

CLUB ESPORTIU CALDES
A 3/4 d’11, pre-infantil femení: CE Caldes – Unigirona

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
A 2/4 de 12, infantil: UE Caldes – Vilobí AE A
A les 4, cadet: UE Caldes – La Salle Girona UE A 

DIUMENGE, 24 DE FEBRER 
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a 
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.

ESPORTS
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Infantil, CV Joves Caldes – Callís

CLUB ESPORTIU CALDES
A 2/4 d’11, sènior femení: CE Caldes - FD Cassanenc B
A les 12, cadet femení: CE Caldes – Unió Girona Blau

DIVENDRES, 1 DE MARÇ
TEATRE ADULTS
“Sr. Gripau Sra. Mort”. Espectacle poètic 
sobre textos de Josep Sebastià Pons. 
A les 9, al Teatre-cinema municipal. Direcció: 
Albert Mestres.  Actrius: Aina Huguet i Neus 
Pàmies.  Música: Marc Egea.
Preu: 8 € (anticipada) i 10 € (taquilla). Venda: a 
l’Oficina de turisme (anticipada) i 1 hora abans 
de la funció a les taquilla del Teatre.
Organitzat per La Patacada (Rema 12 S.L.). 
Amb el suport de l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella.

DISSABTE, 2 DE MARÇ
TEATRE ADULTS
“Una tarda a la residència”, a càrrec de 
l’Associació teatral Somcomsom.
Al Teatre-cinema municipal, a les 6 de la tarda. 
Entrada gratuïta. L’organitza l’Associació Gent 
de la 3a Edat “Casa Rosa” i l’Esplai de Caldes 
Fundació “la Caixa”. Amb el suport de l’Ajun-
tament de Caldes de Malavella.

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA
A 3/4 d’11, pre-mini mixt: EEM Caldes – Aracena Begur
A 2/4 d’1, mini bàsquet femení: EEM Caldes – 
B.Porqueres

UNIÓ ESPORTIVA AIGÜES BONES
A les 6, Aigües Bones - Sportiu Vidrerenc

CLUB ESPORTIU CALDES
A 3/4 d’11, cadet masculí: CE Caldes - Apeth UA Tossa
A 3/4 d’11, pre-infantil femení: CE Caldes – Bàsquet Lloret
A 2/4 de 6, sènior masculí: CE Caldes – Grifeu Llançà

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
A les 11, aleví: UE Caldes – Sant Ponç At A
A 2/4 d’1, juvenil: EF Arbucienca B

DIUMENGE, 3 DE MARÇ 
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a 
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.

BOTINETEJA
Recollida de plàstics, vidres, papers i altres materi-
als que no pertany al bosc. Acabem aquesta activi-
tat amb un menjar comunitari. Matinal per a tota la 
família. Organitzada pel Club Excursionista Caldes.

ESPORTS
CLUB ESPORTIU CALDES
A 2/4 d’11, sènior femení: CE Caldes – Bisbal B

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
A 2/4 de 12, Segona catalana: UE Caldes – Palafrugell CF

CLUB PATÍ CALDES
A les 6, prebenjamins: CP Caldes - SHUM Grupo 
Maestre

DIVENDRES, 8 DE MARÇ
CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIO-
NAL DE LA DONA TREBALLADORA
Teatre amb l’obra “Dones 3.0”, a càr-
rec del Grup de dones “LES XANDRINES”.  
A les 8 del vespre, al Teatre Municipal. Entra-
da gratuïta. Al  final de l’obra es farà un petit 
debat.  Argument:  A “Dones 3.0” es parla de 
coses de dones. Tot fent broma es parla dels 
anys que passen, de les sorpreses inespera-
des, de les dificultats amb les parelles, de l’exi-
gència del dia a dia... tot fent broma, es parla 
d’igualtat entre cometes i punts suspensius... 



Acció de govern i notícies de Caldes
  S’APROVA EL PRESSUPOST DE 2013

El Ple Municipal ha aprovat el pressupost de 2013 que 
puja a 6.835.504,98€ i que ha estat redactat sota cri-
teris de prudència, austeritat i responsabilitat. L’ob-
jectiu és contenir l’endeutament a llarg termini sense 
que això limiti l’acció de govern. Per això contemplem 
un seguit d’inversions que ascendeixen a 452.300 € i 
que us desgranem tot seguit: 
Adequarem una Via verda que connectarà Caldes amb 
Cassà de la Selva i la ruta del Carrilet (252.000 €, 
dels quals la meitat estaran subvencionats); asfaltarem 
els carrers Girona, Prim i Lluís Companys (73.000 
€); adequarem l’enllumenat públic a Can Solà Gros 
II i a l’Avinguda Doctor Furest amb una inversió de 
45.000 € que es veurà recuperada al cap de dos anys 
amb l’estalvi energètic dels nous fanals; renovarem la 
instal·lació elèctrica de la zona esportiva Vall·llobera, 
la qual cosa comportarà un estalvi de potència i una 
major seguretat de servei (36.000 €); comprarem 
nous equips informàtics (21.900 €); adquirirem una 
emissora Rescat per a la Policia Local (13.400 €) que 
ara la tenim de lloguer i, per últim,  elaborarem un nou 
web municipal (10.000 €).
Val a dir que l’equip de govern té la intenció de vendre 
una parcel·la municipal situada en el camp de golf de 
la PGA valorada en 870.000 € i que permetria tirar 
endavant diferents projectes que tenim en cartera.
En l’àmbit de personal, incorporem un bidell a l’Escola 
Benaula i un nou agent en el cos de la Policia Local. 
Altres actuacions previstes en el pressupost són des-
tinar 33.000 € a la neteja de rieres, 30.000 € a l’ade-
quació de camins veïnals, 15.000 € a la neteja de les 
franges perimetrals d’urbanitzacions. 
En l’apartat de l’educació, s’augmenten totes les par-
tides als centres escolars i el mateix es fa en les par-
tides relacionades amb el turisme i el comerç. S’ha 
tingut especial atenció en qüestions socials i per això 
s’ha augmentat la dotació del SAD (Servei d’Assistèn-
cia Domiciliària) dels 7.200 € l’any passat als 10.000 
€ d’enguany i el SIAD (Servei d’Informació A les Do-
nes), dels 4.093 € l’any passat als 9.000 d’enguany. En 
l’àmbit de seguretat s’adquirirà un nou vehicle per a la 
Policia Local mitjançant sistema de renting.
Amb la idea d’ajustar al màxim les despeses, l’oficina 
de recaptació obrirà un dia a la setmana, la qual cosa 
suposarà un estalvi de 36.000 € i es retallaran els cos-
tos de neteja dels edificis municipals com a mínim en un 20%. 

  CANVIS A L’OFICINA DE RECAPTACIÓ
A partir del 12 de febrer, el Servei de Gestió Tribu-
tària i Cadastral del Consell Comarcal de la Selva, si-
tuat al primer pis de la Casa Rosa, passarà d’oferir 
atenció diària a estar obert els dimarts de 9 a 2. Fora 
d’aquest horari, és possible fer tràmits i gestions 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).
Aquesta mesura suposarà per a l’Ajuntament un estal-
vi de 36.000 € anuals.

  L’AJUNTAMENT DE CALDES APOSTA 
PER L’ESTALVI ENERGÈTIC I LA REDUCCIÓ 
DELS GASOS AMB EFECTE HIVERNACLE
L’Ajuntament ha iniciat la redacció del Pla d’Acció 
d’Energia Sostenible (PAES), que pretén rebaixar les 

emissions de gasos amb efecte hivernacle fins a un 
20% fins a l’any 2020. L’objectiu principal és millorar 
l’eficiència energètica dels espais públics, fomentar la 
producció d’energia renovable, disminuir el consum 
de combustibles en el transport i proposar accions en 
l’àmbit domèstic. 
Aquestes accions s’emmarquen dins del Pacte d’Alcal-
des, una iniciativa europea seguida per 4.000 municipis 
europeus, entre els quals Caldes, que té per objectiu 
reduir en un 20% les emissions de gasos amb efecte 
hivernacle. 
El Pacte d’Alcaldes i la implementació del PAES s’im-
pulsa a les comarques gironines amb el suport de la 
Diputació de Girona i el CILMA. La redacció del PAES 
ha estat encarregada a l’Agència d’Energia de la Selva 
(Consell Comarcal de la Selva). 

  ENCARREGATS ELS PLANS DE 
PROTECCIÓ CIVIL
El consistori ha encarregat al Consell Comarcal la 
redacció de quatre plans de protecció civil davant 
de situacions d’emergència com són l’Inuncat (inun-
dacions), Sismicat (terratrèmols), Neucat (nevades) i 
Transcat (accidents en el transport de mercaderies 
perilloses). Els plans mencionats s’havien d’actualitzar 
i serviran perquè tots els agents implicats sàpiguen 
els passos a seguir i la funció que té cadascú per ac-
tuar amb la màxima coordinació, rapidesa i eficàcia 
possible.

  S’INSTAL·LEN 4 DESFIBRIL·LADORS 
PER ACTUAR D’URGÈNCIA EN CASOS 
D’ATACS DE COR
Dipsalut ha instal·lat 4 desfibril·ladors a Caldes de 
Malavella, uns aparells que serveixen per oferir una 
actuació d’emergència a persones que tinguin una atu-
rada cardíaca. Els aparells estan al davant del pavelló 
municipal, a l’entrada del camp de futbol municipal de 
Can Bernadí, a l’Ajuntament -a la part que dóna a la 
carretera de Llagostera- i a l’estació de tren. A més, 
la Policia Local disposa de dos desfibril·ladors més 
mòbils. 
La instal·lació dels aparells forma part de la implemen-
tació del programa “Girona, territori cardioprotegit” 
de Dipsalut (Diputació de Girona). El divendres 18 de 
gener passat es va fer una xerrada informativa sobre 
com fer ús dels desfibril·ladors en casos d’emergència.

  

MARCS DIGITALS DE PROMOCIÓ DE CAL-
DES, ARA TAMBÉ EN ELS RESTAURANTS
Els restaurants de l’Associació de Comerç i Serveis de 
Caldes disposaran dels marcs digitals de promoció del 
municipi que fins ara ja disposaven els allotjaments de 
Caldes i l’Oficina de turisme. Els marcs digitals mostren 
una successió d’imatges de promoció turística del nostre 
municipi així com una agenda amb activitats d’interès per 
als turistes, visitants i clients. Aquesta iniciativa és fruit de 
la col·laboració entre l’Associació de Comerç de Caldes 
de Malavella, que ha comprat els marcs, i de l’Ajuntament, 
que s’encarrega de l’actualització periòdica.

  ENLLUMENAT AL CARRER TARRAGONA
L’Ajuntament ha instal·lat dos focus de baix consum 
que il·luminen el carrer Tarragona, zona que fins ara 
no disposava de llum artificial a la nit.

  ELS VESTIDORS VELLS, REPINTATS
Tal i com us vam informar en el BIM passat, s’han 
repintat els vestidors vells de la zona esportiva Vall-
llobera i s’ha canviat un calefactor que s’havia es-
patllat.

 EL REC DE L’AGULLA, DESBROSSAT
L’empresa constructora de l’Eix Transversal, Ce-
dinsa, ha desbrossat el rec de l’Agulla a Franciac ar-
ran de la petició que l’Associació de Veïns d’aquest 
veïnat havia fet a l’Ajuntament, inquietud que aquest 
va trametre a Cedinsa. El moviment de terres que 
es va fer durant les obres de construcció de l’Eix 
Transversal i la vegetació acumulada al rec de l’Agu-
lla havia provocat algunes 
inundacions en els camps 
laterals del curs fluvial 
que amb aquesta actuació 
ja no s’haurien de repetir.

  RECEPCIÓ DELS 
REIS MÉS AMBIENTADA
La comitiva de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient 
va tenir un seguiment massiu enguany. Val a destacar 
com a novetat l’espectacle musical i visual a través 
de la megafonia i de canons de llum que van dina-
mitzar la cerimònia. L’acte va suposar el mateix cost 
que altres anys gràcies a la col·laboració desinteres-
sada de l’empresari.

  CALDES PLANTA DOS TERMES A LA 
RUTA DEL PELEGRÍ
L’Ajuntament de Caldes de Malavella ha plantat dos 
termes que marquen el recorregut de la ruta del 
Pelegrí pel municipi de Caldes i que estan identifi-
cats amb un bordó amb creu i petxines, elements 
lligats amb el pelegrinatge. Les dues fites han estat 
elaborades de forma desinteressada per l’escultor 
caldenc Marc Niell i Barris i estan situades, una en el 
pas sobre el rec Clar, a l’antic Molí de la Selva o de 
Can Poch – lloc on es fa el recompte dels pelegrins- 

i l’altra, a tocar d’una altra pedra de terme a Can 
Vives de Dalt, quan el camí enfila cap a Vidreres i Sils.

  CONCENTRACIÓ A FAVOR DE LA DE-
CLARACIÓ DE SOBIRANIA
El dimecres 23 de febrer es va fer una concentració 
de suport a la declaració de sobirania que el mateix 
dia va aprovar el Parlament de Catalunya. Malgrat 
el poc marge de convocatòria, una quarantena de 
caldencs van assistir a l’acte que va comptar amb la 
intervenció de David Viladàs, de  l’ANC (Assemblea 
Nacional Catalana) de Caldes i de l’Alcalde Salva-
dor Balliu. En aquest sentit, val a dir que Caldes de 
Malavella és un municipi adherit a l’Associació de 
Municipis per la Independència arran de l’aprovació 
per Ple municipal.

  CALDES FM SORTEJA INVITACIONS 
PER A LES VISITES GUIADES A CALDES
La ràdio municipal de Caldes sorteja, a partir 
d’aquest més de febrer, invitacions per assistir gra-
tuïtament a les visites guiades que es fan cada diu-
menge al nostre poble.
Aquesta activitat es fa cada diumenge i és seguida 
per moltes persones de fora que visiten Caldes. 
Amb la idea d’incentivar que caldenques i caldencs 
també les coneguin, la Regidoria de Cultura i Turis-
me, juntament amb CALDES FM posen a disposició 
el contestador automàtic de la ràdio, amb el número 
972471309. 
Els diumenges al matí, uns minuts abans de les 12 
del migdia, abans no comenci el programa Altell 
Sardanista, es realitzarà el sorteig per la visita de la 
setmana següent entre totes les persones que hagin 
deixat les seves dades al contestador.
Les visites tenen una durada d’una hora i mitja. Sur-

Els partits opinen

Tots els dimarts, a les 7 de la tarda, a la Sala de plens municipals de la Casa Rosa, es reuneix la Pla-
taforma de desnonats i damnificats. Els que hi estigueu implicats és convenient que hi assistiu per 
buscar entre tots solucions a la ruïna a la qual aquest sistema ens està portant.

Els bancs són implacables i insensibles amb el nostre patiment. Així que l’única solució és lluitar, unir-nos i, entre 
tots, aconseguir solucions als problemes que viuen tantes i tantes famílies a Caldes i al nostre país. 
Lluitar pel que és nostre, per la nostra dignitat, defensar-nos de qui ens agredeix, és lícit.
Encara que no s’estigui en la situació d’estar desnonat, és necessari que siguem solidaris i que acudim a aques-
tes reunions setmanals, donant la nostra ajuda i suport a aquestes persones que ho estan passant malament 
de manera injusta.

Els pressupostos d’enguany han estat difícils. Ho han estat tant per la situació econòmica actual 
com pels terminis en què s’han hagut de tramitar. Malauradament, s’ha hagut de suplir una baixa 
de personal de l’Ajuntament la qual cosa que n’ha endarrerit l’elaboració i l’aprovació. Tot i així, 
pensem que aquest fet no justifica ni la manca de propostes i aportacions rebudes ni el vot contrari 

per part d’alguns partits polítics. L’oposició hauria de tenir la vocació de servei al poble, amb una visió cons-
tructiva i respectuosa enlloc d’intentar constantment dificultar l’acció de govern amb l’objectiu d’aconseguir 
rèdit polític. Perquè, no ho oblidem, ho fan a costa dels interessos dels caldencs i caldenques. Dit això, també 
cal agrair aquells partits polítics que, des de la seva posició i visió política, han donat suport, malgrat tot, als 
pressupostos i que han fet aportacions constructives per millorar-los i enriquir-los. Aquesta és una bona ma-
nera de treballar per Caldes.

Aprovats els pressupostos de 2013 gràcies al vot del Partit Popular
Malgrat les desavinences amb CIU al Parlament, ens hem de centrar a fer política municipal que 
és la nostra competència i hem votat a favor dels pressupostos perquè s’han tingut en compte les 
nostres propostes i s’han rectificat algunes partides com ara ampliar el pressupost a serveis socials, 

augmentar la subvenció a la comunitat educativa que pateix les retallades d’Ensenyament, ampliar la partida 
pressupostària al cos de Policia, invertir 15.000 euros a les franges perimetrals i el compromís per escrit i signat 
pel sr. Alcalde de modificar la taxa de la llar d’infants. Votar-hi en contra significava no recòneixer econòmica-
ment la responsabilitat del nostre caporal, que la Benaula es quedés sense bidell i un dispositiu policial menys. 
Nosaltres teníem altres prioritats però malauradament no és responsabilitat nostra elaborar els pressupostos. 
Si que ho és lluitar pel benefici de la nostra vila i ser fidel als meus votants. 

Ens preocupen i ens dolen determinades actituds que hem vist aquests darrers temps en 
l’equip de govern. No és el primer cop que ho denunciem. Mitges veritats, comentaris que 
creiem que estan fora lloc i manca de sensibilitat quan es tracta de realitzar polítiques social-

ment més justes. Aquest és el tarannà que condiciona la política de CiU. Una política on no hi ha espai per la 
participació, ni pel treball en equip buscant consens amb la resta de grups. 
Ara toca ser valents, compromesos i coherents amb allò que cal fer. Perquè ser regidor no és només ocupar 
una cadira. Ja ho varem manifestar en el nostre web després del ple del 7 de gener passat i ho tornem a dir. Pot-
ser tocaria parlar dels pressupostos, però no ho farem. La nostra opinió és prou evident, no hi estem d’acord. 
Recordeu que ens podeu seguir a: http://locals.esquerra.cat/caldesmalavella i al twitter @EsquerraCaldes.

El mes passat es va aprovar amb el vots de CIU, PSC i PP el pressupost per al 2013. 
La proposta inicial de l’equip de govern era nefasta, per un costat, per la falta real 
de temps per estudiar els números i, per l’altre, per la falta de sensibilitat social que 

s’hi veia reflectida.  Amb el poc temps que teníem, alguns vàrem fer el que ens tocava i vàrem manifestar a 
les reunions prèvies la falta o insuficiència d’assignació econòmica a les àrees socials, educatives, laborals, de 
prevenció d’incendis, etc. que va obligar a l’equip de govern a rectificar a l’última proposta presentada algunes 
partides inicials amb assignació inicial de 0€. Algunes d’aquestes manifestacions se les ha apropiat el PP per 
justificar el seu suport al pressupost. I com a garantia del pacte CiU-PP, un document privat signat pel Sr. Alcalde 
sembla que amb el compromís de (només) revisar l’euro extra de la llar. Llegeix-ne més a elcalidoscopicaldenc.
blogspot.com.

Es podria fer millor
Ja comença a ser habitual que els temes importants (pressupost, ordenances fiscals, POUM,...) es 
portin al Ple massa tard i sense la suficient preparació. És la forma de treballar de l’equip de govern 

CiU–PSOE amb el suport (incondicional?) del PP. Amb els pressupostos del 2013 ha passat el mateix. La trami-
tació ha durat 15 dies que han coincidit amb les dates de Nadal i Reis. A més, en els documents hi havia errors 
materials i una estructura que feia impossible establir comparatives amb anys anteriors. L’equip de govern no 
vol que participem en l’elaboració del pressupost i en dificulta el seguiment. Tot i així, algunes coses són clares. 
Per exemple, la partida d’ingressos corrents creix 90.000 €. Hi ha marge per ajudar els ciutadans en la situació 
actual, abaixant algunes taxes i impostos o prioritzant les polítiques socials. Però l’equip de govern, malaurada-
ment, no té aquestes prioritats. Podeu trobar un comentari més extens a www.picaldes.com 

 El Ple municipal ha aprovat per unanimitat mo-
dificar el ROM (Reglament Orgànic Municipal) pel 
que fa a l’article 55, que es refereix a l’enviament de 
les convocatòries de Ple Municipal. A partir d’ara, 
s’estableix que els agents municipals faran la notifi-
cació als regidors amb una antelació mínima de dos 
dies hàbils i que en cas d’absència del regidor la no-
tificació es deixarà a la bústia i es considerarà lliu-
rada. Paral·lelament, la mateixa convocatòria també 
es trametrà per correu electrònic a cada regidor.

  El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat apro-
var el conveni amb el Departament d’Ensenyament 
per al sosteniment del funcionament de la Llar 
d’infants “Ninots” de Caldes corresponents al curs 
2011-12. L’import a ingressar a les llars municipals 
de Catalunya és de 1.300 € per alumne, amb la qual 

cosa la llar d’infants de Caldes rebrà 106.600 € en 
concepte dels 82 nens i nenes que van passar per 
la llar durant el curs passat.

  El Ple Municipal ha aprovat presentar al·legacions 
a la Conselleria d’Ordenació del Territori i Urba-
nisme contra la resolució que no permet incloure 
dins la trama urbana consolidada algunes zones del 
municipi que l’Ajuntament tenia previst contem-
plar-hi. Ho ha fet amb els 8 vots favorables de CiU 
(5), ICV-EUiA (1), el PSC (1) i el PP (1) i les 5 abs-
tencions de la PIC (4) i ERC (1). Les al·legacions 
incideixen especialment en dues zones concretes i 
s’hi argumenta que en les zones especificades s’hi 
preveu edificar en un futur o bé ja hi ha edificis 
construïts i que, per tant, està justificat demanar-ne 
el reconeixement de la trama urbana consolidada.

Ple municipal extraordinari de 7 de gener de 2013

Ple ordinari de 28 de gener de 2013

Els Plens
 El Ple municipal ha aprovat el pressupost de 

2013 amb els 7 vots favorables de CiU (5), PSC (1) 
i el PP (1) i els 6 vots contraris de la PIC (4), ERC 
(1) i ICV-EUiA (1) per un import de 6.835.504,98 
€ que es concreten d’aquesta manera:

INGRESSOS: 6.835.504,98€
Operacions corrents
Impostos directes 3.315.000,00 €
Impostos indirectes 235.000,00 €
Taxes i altres ingressos 1.403.700,00 €
Transferències corrents 1.498.069,00 €
Ingressos patrimonials 59.250,00 €

Operacions de capital
Alienació d’inversions reals 1.000,00 €
Transferències de capital 123.485,28 €
Passius financers 200.000,00 €

DESPESES: 6.835.504,98€
Operacions corrents

Despeses de personal 2.209.937,61€
Despeses en béns corrents i serveis 3.492.177,37€
Despeses financeres 120.000,00 €
Transferències corrents 266.090,00 €

Operacions de capital
Inversions reals 452.300,00 €
Passius financers 295.000,00 €

 El Ple Municipal ha aprovat la reducció de l’hora-
ri de l’oficina de recaptació que gestiona el Consell 
Comarcal de la Selva. Ho ha fet amb els 6 vots 
favorables de CiU (5) i del PSC (1) i les 7 abstenci-
ons de la PIC (4), ICV-EUiA (1), ERC (1) i el PP (1). 
D’aquesta manera, l’oficina del Consell Comarcal 
passarà de tenir un horari de dilluns a divendres 
de 9 a 2 a obrir només els dimarts, en el mateix 
horari. Fora d’aquest horari s’estableixen altres 
formes d’atenció que podeu consultar a l’apartat 
d’Adreces i serveis d’interès. Amb aquesta mesura, 
l’Ajuntament s’estalviarà 36.000 € cada any. 

ten a les 11 del matí de l’Oficina de Turisme, fan un 
itinerari explicat per el poble i finalitzen a l’exposi-
ció sobre el Camp dels Ninots a Cal Ferrer de la Plaça.

  COMENCEU A PENSAR EN LA FESTA 
MALAVELLA!
Us fem saber que ja s’ha constituït la comissió de la 
Festa de la Malavella i  que té moltes ganes de treba-
llar conjuntament amb l’Ajuntament per fer encara 
més actes que l’any passat i fomentar la participació. 
Per aconseguir-ho necessita la implicació del màxim 
de caldencs i caldenques i per això demana volun-
taris per fer la dansa de la Malavella i que durant 
la festa tothom es disfressi. Si us voleu inscriure a 
la comissió o bé a la dansa, o voleu col·laborar de 
qualsevol manera, dirigiu-vos a l’Oficina de Turisme 
(972 48 01 03 i turisme@caldesdemalavella.cat). 
Gràcies per la vostra participació!

  PRIMER APLEC DE SANT SEBASTIÀ A 
CÀRREC DE L’AGRUPACIÓ SARDANISTA
El dissabte 19 passat es va celebrar l’Aplec de Sant 
Sebastià que enguany va ser el primer organitzat 

per l’Agrupació Sardanista. La jornada va transcór-
rer amb normalitat, tot i que amb una mica de vent. 
Les celebracions van consistir en una missa solem-
ne, una audició de sardanes a càrrec de la Cobla 
Principal de Banyoles i un pica – pica a la mitja part.

  THE MAMZELLES, DESPRÉS DE CALDES
El grup de Música The Mamzelles, les protagonistes 
de l’exitosa campanya de reciclatge “Envàs,on vas?” 
van actuar aquest estiu passat al Jardí d’en Pere Vidal 
de la biblioteca amb gran èxit d’assistència. Reconei-
xem des d’aquí la bona tria d’artistes que cada estiu 
es fa en els Tastets d’estiu i l’aposta de l’Ajuntament 
per la música en directe i per grups emergents..

  ESTAT DE L’AIGUA
Les últimes analítiques de novembre 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. 


