
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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BIM

AGENDA
Del 15 de abril al 15 de maig

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 març al 30 d’abril: 
- IVTM (anual 2013)
- Recollida d’escombraries (1r semestre 2013)
- Mercat setmanal (1r semestre 2013)
- Clavegueram (1r trimestre 2013)
- Clavegueram (1r trimestre 2013)

ELABORA’T 2013 PER A 
LA RECERCA DE FEINA
Encara queden places lliures per 
al Curs de comunicació 2.0: eines 
base de la comunicació i xarxes 
socials. Inscripcions obertes fins 
el 10 de maig a persones en actiu, 
autònoms, estudiants, etc. Per a 
més informació i inscripcions po-
deu adreçar-vos a l’Espai Jove Ca 
la Romana (972480266), a l’Oficina 
de turisme (972470005 Ext 47) o 
bé a solc@caldesdemalavella.cat . 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS SOCIALS 2013
Ajuts d’urgència social: durant tot l’any
Ajuts a nens i joves per assistir a les activitats esportives i de lleure (Casal d’Estiu 
i Casalet d’estiu): del 22 d’abril al 3 de maig.
Ajuts per a l’escolarització de nens/es de 0 a 3 anys que es trobin en situacions 
socioeconòmiques desafavorides: del 20 al 31 de maig.
Ajuts per a les activitats d’educació i esports permanents: del 26 d’agost al 6 de setembre.
Ajuts per sortides escolars: de l’1 al 15 d’octubre

Infantil, a les 11: UE Caldes – Farners CE B
Pre-benjamí B, a 2/4 d’1: UE Caldes – EF Arbucienca
Cadet, a les 4: UE Caldes – Riudarenes 2005 CE A

CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior masculí, a 2/4 de 6: CE Caldes – CEE Mon-
tessori

DIUMENGE, 28 D’ABRIL
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a 
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.

ARROSSADA POPULAR DE FRANCIAC
A les 2, a la pista esportiva de les escoles de Franci-
ac. A la finalització del dinar, ball amb “Àngel i Pol”. 
Organitzada per l’Associació de Veïns de Franciac.

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
2a territorial, a 2/4 de 12: UE Caldes – Base Roses CF

CLUB VOLEI JOVES CALDES
CV Joves Caldes – CV Barberà Comerç Urbà

DEL DIVENDRES 3 AL DIUMENGE 5 DE MAIG
XIII COLÒNIES DE L’ESCOLA ESPORTI-
VA MUNICIPAL 
Inscripcions al pavelló, el dimecres 17 i el divendres 
19 d’abril, de 6 a 9 de la tarda.

DIMECRES, 1 DE MAIG
SORTIDA DE LA COLLA GEGANTERA I 
ELS GRALLERS ESCALDATS
Trobada gegantera a Vilassar de Dalt Durant el matí. 
Més informació a http://www.vilassardedalt.org/.

30è ANIVERSARI DEL CENTRE 
D’ESPLAI SANT ESTEVE
Activitats encara per determinar.

DISSABTE, 4 DE MAIG
V FESTIVAL D’HUMOR TOCA RIURE
“Con todos mis respetos”, a càrrec de 
Reugenio.  Al Teatre municipal, a les 10 de la nit. 

Venda d’entrades a taquilla: 
15 €. Des d’1 hora abans 
de la funció. Venda d’en-
trades anticipades: 12 €. 
A l’Oficina de Turisme de 
Caldes de Malavella, de di-
lluns a diumenge, de 10 a 2 

i dissabtes, de 3 a 6. Podeu trucar al 972 48 01 
03 i encarregar-les. Organitzat per l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella. Amb el suport de la  la Diputa-
ció de Girona i del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.

EXCURSIÓ DE LA LLAR D’AVIS DE LA 
CASA ROSA 
Excursió amb el tren groc (Catalunya Nord) 
fins a Vilafranca de Conflent amb  visita a la Pobla-
ció Fortificada. A la tarda visita també en tren a fins 
a Mont .- Lluís, la ciutat més alta de França. Visita 
el recinte emmurallat. Es faran programes a part. 
Organitzat per l’Associació de gent de la tercera 
edat “Casa Rosa”.

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA CALDES
Pre- mini mixt: a 3/4 d’11: EEM BC Maçanet
Mini bàsquet femení, a 2/4 d’1: EEM – Bisbal bàsquet

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Pre-benjamí A, a les 10: UE Caldes – PB Lloret

Benjamí A, a les 11: UE Caldes – Anglès CE A
Aleví a les 11: UE Caldes – Cristinenc CE A
Juvenil, a 2/4 d’1: UE Caldes – EMF Calonge – St 
Antoni A

UNIÓ ESPORTIVA AIGÜES BONES
A les 6: UE Aigües Bones – Atlètic Can Borrell

CLUB PATÍ CALDES
A les 6, prebenjamins: CP Caldes- Girona CH A

DIUMENGE, 5 DE MAIG
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a 
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.

BICICLETADA
Caldes – Cassà – Girona – Bescanó - Cal-
des. Per a gent una mica en forma ja que és llarga. 
Conduïda per en Pep Artau. Organitzada pel Club 
Excursionista Caldes.

ESPORTS
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Sènior: CV Joves Caldes – CV Vilafranca

DISSABTE, 11 DE MAIG
VIGÍLIA DE L’APLEC DE LA SARDANA
Concert a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona. A 
les 10 de la nit, al Teatre-cinema municipal. Organit-
zat per l’Agrupació de Sardanistes. 

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Cadet, a les 4: UE Caldes – Lloret CF C

CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior masculí, a 1/4 de 9: CE Caldes – CB Salt B

DIUMENGE, 12 DE MAIG
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a 
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.

APLEC DE LA SARDANA
A càrrec de les cobles Ciutat de Girona, Reus Jove 
i Bisbal Jove. Al matí, a la tarda i a la nit, al Parc de 
la Sardana. L’organitza l’Agrupació de Sardanistes 
amb el suport de l’Ajuntament de Caldes.

SORTIDA DE LA COLLA GEGANTERA I 
ELS GRALLERS ESCALDATS
Participació a la Ciutat Gegantera 2013 - 
Calella de la Costa.
A les 10, plantades de gegants i a 2/4 de 12, inici 
de les cercaviles de gegants pels carrers de Calella. 
Més info a: http://ciutatgegantera2013.blog.cat

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
2a territorial, a 2/4 de 12: UE Caldes – Girona FC B

CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior femení, a 2/4 d’11: CE Caldes – CB Blanes

CLUB VOLEI JOVES CALDES
Juvenil – cadet: CV Joves Caldes – CV Vall d’Hebron B

Amb el patrocini de:

Butlletí d’informació municipal de Caldes de Malavella

DIMECRES, 17 D’ABRIL
XERRADA
Internet segura. Aprèn els riscos que els teus 
fills es poden trobar a Internet. A càrrec de Mossos 
d’Esquadra de Proximitat. A les 9, al Casino municipal. 
Organitzada per les AMPA de les escoles St Esteve i 
Benaula, del SES Caldes i de la Llar d’infants Ninots. 
Amb el suport dels Mossos d’Esquadra i de l’Ajuntament.

DIVENDRES, 19 D’ABRIL
FESTA DELS “QUARANTONS”
Al Casino municipal. Trobada dels caldencs nascuts 
l’any 1973. Per a més informació, Pili Suarez: zebrali-
la@hotmail.com / tel. 620300334. Apunta-t’hi! 

DISSABTE, 20 I DIUMENGE, 22 D’ABRIL
ESPORTS
CLUB DE GOLF CALDES DE MALAVELLA
Participació individual i per equips en la 2a prova del 
Rànquing i Interclubs de Pitch & Putt de Catalunya 
2013. Al camp del Teià P&P.

DISSABTE, 20 D’ABRIL
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA CALDES
Mini bàsquet femení, a 2/4 d’1: EEM – CB Sant Feliu

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Pre-benjamí A, a les 10: UE Caldes – CF Tordera
Benjamí A, a les 11: UE Caldes – Vilobí Ass. Esp. A
Aleví a les 11: UE Caldes – Sant Gregori AE D

CLUB ESPORTIU CALDES

Júnior Fusters de Caldes, a les 4: CE Caldes -CE Palamós B
Sènior masculí, a 2/4 de 6: CE Caldes – CEE Montessori
Sots-21 masculí, a 1/4 de 8: CE Caldes – Sporting C

UNIÓ ESPORTIVA AIGUES BONES
A les 6, UE Aigües Bones – Bonmatí

CLUB PATÍ CALDES
A les 6,prebenjamins: CP Caldes- SHUM Grupo Maestre A
A les 7, alevins: CP Caldes - Girona CH

DIUMENGE, 21 D’ABRIL
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a l’Ofi-
cina de Turisme. Preu: 3 € per persona.

7è 3x3 DE BÀSQUET
De 9 a 2. Inscripcions fins al dimecres 17 d’abril de 
2013. Cada jugador rebrà una samarreta del 3x3 i 
un lot d’obsequis promocionals amb la inscripció. 
Hi haurà sortejos i premis. Per a més informació: 
http://3x3caldes.blogspot.com. Organitzat pel Club 
Esportiu Caldes de Malavella. 

EXCURSIÓ
Participació a l’Embardissada per part del 
Club Excursionista de Caldes. Marxa popular pels 
entorns de l’Alta Garrotxa. Organitzada pel Centre 
Excursionista d’Olot. Enguany se surt de Sadernes. 

ESPORTS
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Juvenil – cadet: CV Joves Caldes – CVB Barça Pro

CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior femení, a 2/4 d’11: CE Caldes – CB Blanes
Cadet femení, a les 12: CE Caldes – B. Palafrugell

DILLUNS, 22 D’ABRIL
REVETLLA DE SANT JORDI
A partir de les 7 del vespre, a la Biblioteca Munici-
pal. Consistirà en:
- Exposició i venda de llibres d’autors 
caldencs. S’ha convocat als autors a venir a la 
biblioteca per comentar les seves obres amb el pú-
blic i, si s’escau, signar els seus llibres. Amb la parti-
cipació de les dues llibreries de Caldes. 

- Activitat infantil: “La llegenda de Sant Jordi 
amb ombres xineses”. Els autors són en Pep 
Rimbau i l’Ana Caillabet, ambdós de Caldes.

- A continuació, “De cor a cor”: Lectura col-
lectiva de textos en totes les llengües de la Penín-
sula Ibèrica i en el llenguatge de signes en home-
natge a Salvador Espriu i al seu llibre de poemes “La 
pell de brau”. Com que l’endemà és Sant Jordi, el fil 
conductor de les lectures serà l’amor (a la llengua, 
a la literatura, als fills, als avis, a la terra, , a la natura, 
el romàntic...).

DIMARTS, 23 D’ABRIL, DIADA DE 
SANT JORDI
Venda de llibres i roses. Tot el dia, a llibreries, 
botigues i en paradetes situades a la pl. de l’Església.

Lliurament de premis del 10è Concurs de Mi-
croliteratura Joaquim Carbó. En el trans-
curs de l’acte es portarà a terme la lectura de les 
obres premiades. A 2/4 de 6, al Teatre-cinema municipal.

Espectacle infantil inclòs dins del V Festival 
d’Humor Toca riure: “Les trifulgues dels Ger-
mans Garapinyada”. Premi al millor espectacle de 
la Mostra de Teatre Infantil i juvenil d’Igualada 2011. 

A càrrec de Teatre 
Mòbil i amb Marcel 
Gros. A les 6, al Teatre 
– cinema municipal. 
Entrada gratuïta.  A la 
finalització, hi haurà 
berenar per a tothom 
a la terrassa del Casino 
municipal.

Actes organitzats per l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella i la Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia. 
Amb el suport de la Diputació de Girona, les llibre-
ries Solés i Tau, Ràdio Caldes FM 107.9, les escoles 
St. Esteve i Benaula, el SES Caldes, les AMPA de les 
escoles St. Esteve i Benaula i del SES Caldes, i les 
Biblioteques Públiques de Catalunya.

DIVENDRES 26, DISSABTE, 27 
I DIUMENGE 28 D’ABRIL
FESTA DE LA MALAVELLA
Divendres 26
A la plaça de l’Ajuntament nou:

 A 2/4 de 10 del vespre: Cantada de la Cançó 
de la Malavella

 A  les 10: Concert de Xarop de Canya
 A la mitja part: Pregó d’inici de festa a càr-

rec de “la Malavella de l’any”: Pilar Rahola. I entrega 
dels premis ”Les Malavelles d’honor”.

Dissabte 27
Al casino municipal:

 A 2/4 d’11 del matí: Entrega de premis dels 

concursos “La Malavella va a l’escola” 
 A les 11: Sortida de la gimcana infantil 

A la plaça de l’Ajuntament nou
 De 4 de la tarda fins a les 12 de la nit: Mercat 

Esotèric amb parades de tarotistes, productes 
esotèrics, artesania, bijuteria i alimentació. Anima-
ció teatral i musical de carrer, mostra d’oficis, con-
ferències, demostracions...

 A les 4: taller d’herbes remeieres a càr-
rec de la Dietètica de Caldes (Núria Arrufat), Paulí 
Boada i Dolors Taverner. Presentació de “La tisa-
na digestiva de la bruixa Malavella” i de 
”L’oli de bellesa de la bruixa Malavella”. 
A la placeta de la Casa Rosa:

 A les 5: Xocolatada popular 
A la Plaça Amical Mathausen:

 A les 6: Ball de l’hereu Riera
 A 2/4 de 7: Dansa de la Malavella

A la plaça de l’Ajuntamet vell:
 A les 9: Sopar popular de Graelles i Cal-

ders. Preu 13 €. Aforament limitat. Venda de ti-
quets al Pub Tèrmic 

 A l’hora de les postres, entrega dels premis 
dels concursos de decoració. 

 A les 11: Ball - concert amb el grup Pinoccio’s
 Al finalitzar el concert: Ball de bruixes i bruixots 

Diumenge 28
A la Plaça de l’Església:

 A les 9, excursió: “Retorn de La Malave-
lla als orígens”.  Acompanyem la gegantona “La 
Malavella” fins al puig de Sant Maurici. A l’arribada, 
explicació històrica de l’entorn.

DIVENDRES, 26 D’ABRIL
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Presentació del llibre “Homes i dones de 
la Selva”. Diccionari biogràfic, editat pel Consell 
Comarcal de la Selva i coordinat des del Centre 
d’Estudis Selvatans per Narcís Figueras i Joan Llinàs. 
El llibre conté la biografia d’una cinquan-
tena de caldencs. La presentació anirà a càrrec 

de Joan Llinàs, co-
ordinador del lli-
bre i president del 
Centre d’Estudis 
Selvatans. Es pre-
sentarà també una 
exposició itinerant 
sorgida del mateix 

llibre que es podrà contemplar al hall de Cal Ferrer 
de la Plaça, del 26 al 28 d’abril, coincidint amb la 
celebració de la Festa de la Malavella.
A les 8, a la Biblioteca municipal. Organitzat per 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella i el Consell 
Comarcal de la Selva.

DISSABTE, 27 D’ABRIL
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA CALDES
Mini bàsquet masculí, a 2/4 d’1: EEM – FD Cassanenc

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Benjamí B, a les 10: UE Caldes – AE Vilobí
Benjamí C, a les 10: UE Caldes – CF Bonmatí

VOLS PARTICIPAR A LA DANSA DE LA 
MALAVELLA?
Inscripcions obligatòries a l’Oficina de Turisme.
Assaig adult, el dijous 18 d’abril de 9 a 11 de la nit. 
Assaig infantil, el divendres 19 d’abril de 2/4 de 8 a 9 del vespre
Assajos generals: dimarts 23 d’abril i dijous 25 d’abril, a les 
8 del vespre

VOLS PARTICIPAR AL BALL DE BRUIXES I BRUIXOTS?
Assaigos el dimecres 10 d’abril, de 2/4 de 9 a 2/4 d’11; el dilluns 
15, de 2/4 de 9 a 2/4 d’11; el dimecres 17, d’1/4 i 5 de 9 a 2/4 
d’11; el dilluns 22, d’1/4 i 5 de 9 a 2/4 d’11; i el dimecres 24, 
d’1/4 i 5 de 9 a 2/4 d’11.
Els dilluns al Casino i els dimecres, al gimnàs de l’Escola St. Esteve.



Acció de govern i notícies de Caldes
 INFORMACIÓ SOBRE ELS AJUTS SOCIALS

A l’apartat de l’agenda d’aquest BIM podeu consultar 
la informació sobre ajuts socials a què podeu recór-
rer durant aquest any en cas de necessitat i el ca-
lendari per sol·licitar-los. Podeu veure’n les bases al 
web www.caldesdemalavella.cat i fer qualsevol 
consulta a Serveis socials de l’Ajuntament. 

 ACTUACIONS DIVERSES PER A LA 
MILLORA DE LA MOBILITAT
L’Ajuntament ha fet diverses intervencions que han 
millorat la mobilitat i la seguretat a Caldes:
En primer lloc, s’ha fet una rotonda al final de l’Avin-
guda de Catalunya, en la confluència amb la travessia 
Taronja, el carrer Mercè Rodoreda i el vial que enllaça 
amb l’Avinguda Dr Furest i l’aparcament públic per als 
usuaris que agafen el tren. Aquest punt era perillós i la 
rotonda permetrà una millor regulació del trànsit de 
cotxes que conflueixen en aquest punt.

En segon lloc, s’han col·locat jardineres al llarg del 
carrer Pla i Deniel que suprimeixen els aparcaments 
que hi havia fins fa poc, per dos motius principals: El 
primer és millorar la seguretat i la comoditat del vi-
anants que circulin per aquest carrer. El segon motiu 
és facilitar la sortida dels camions que tenen el carrer 
Pla i Deniel com a principal via per deixar la Plaça 
Sant Esteve.

Una tercera actuació és el repintat d’alguns passos de 
vianants, concretament al passeig de Ronda i al mateix 
carrer Pla i Deniel.

 REDACCIÓ DEL PLA DE 
MANTENIMENT DE CAMINS
El consistori està redactant un Pla de manteniment 
de camins que planificarà les actuacions que s’han 
de fer durant tot l’any en els nombrosos camins que 
comuniquen els veïnats i cases aïllades de Caldes de 
Malavella. El pas de vehicles i la degradació de les pis-
tes determinaran la freqüència amb que s’arranjaran 
les diferents vies. D’aquesta manera es vol tenir un 

control més gran sobre els camins i evitar al màxim 
haver d’arreglar una pista quan ja estigui  deteriorada 
i de mal transitar. 
Mentre no estigui redactat aquest pla, de moment 
s’ha fet una nova actuació en el camí de Can Gimfer-
rer Nou i Can Gimferrer Vell i properament s’arran-
jarà el camí de Vidreres.

 AMPLIAT EL PAS DEL PONT DE CAN 
TEIXIDOR
L’Ajuntament ha arranjat el camí que passa per sota la 
via del tren i que comunica amb can Teixidor. L’actua-
ció ha consistit en la consolidació i eixamplament de 
la passera, la canalització al costat del camí per evitar 
que l’aigua l’erosioni i la neteja de la riera en les im-
mediacions de la pista.

 PRIMERA ACTUACIÓ PREVISTA DINS 
EL PAES A CAN SOLÀ GROS II
L’Ajuntament ha demanat una subvenció a la Dipu-
tació de Girona per valor d’11.000 € per canviar 49 
punts de llum a Can Solà gros II de manera que les 
làmpades de 250  actuals se substitueixin per unes 
altres de 100 W. Aquesta acció és la primera inclosa 
dins el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) 
que es va aprovar en l’últim Ple municipal celebrat el 
març i del qual podeu saber-ne més llegint l’apartat 
“Els Plens” en aquest mateix BIM.

 FIRA-MERCAT DELS DIUMENGES
A partir d’aquest abril, la fira-mercat dels diumenges 
es dinamitzarà amb activitats infantils i per la para-
da caldenca, un espai de la fira-mercat que donarà 
l’oportunitat als caldencs i caldenques que ho desitgin 
a vendre les seves manualitats, productes de segona 
mà i d’altres. Per a més informació i inscripcions, po-
deu posar-vos en contacte amb l’Àrea de promoció 
econòmica a l’Oficina de Turisme, a promocioeconomi-
ca@caldesdemalavella.cat o bé al 972470005 (Ext 47).

 MERCAT DEL DIMARTS
El 25 de febrer passat es va celebrar el sorteig públic 
d’adjudicació provisional de places vacants del mer-
cat setmanal del dimarts en el qual hi ha previst que 
s’incorporin un total de 8 noves parades a plaça, tot 
ampliant l’oferta dels productes existents. Es preveu 
fer la incorporació a finals d’abril. 

 L’ESPAI JOVE ESTRENA ORDINADORS 
I APLICATIU DE GESTIÓ D’USUARIS I 
CELEBRA LA SETMANA JOVE
L’Espai Jove de Ca la Romana  ha renovat els ordi-
nadors i ha estrenat un nou aplicatiu d’alta i gestió 
d’usuaris fet des dels mateixos serveis informàtics de 
l’Ajuntament. Aquest programa substitueix el Punt 
Xarxa, un servei que suposava 400 € a l’any que ara 
s’estalviaran.
Per altra banda, l’Espai Jove va acollir entre els dies 
25 i 27 de març la Setmana jove, un seguit d’activitats 
que els mateixos joves van organitzar i que van con-

sistir en uns campionats de ping – pong i de jocs de 
consola, així com  en un taller de break dance.

 ÈXIT DE LA FIRA DE LA TERRA
La 2a Fira de la Terra es va allargar durant tot el 
diumenge 17 de març per donar cabuda a totes les 
activitats progframades. Les novetats d’enguany van 
ser el dinar popular, l’exhibició de gossos de res-
cat de muntanya, la gimcana canina, el concurs de 
dibuix del Canicaldes i la xocolatada. Tot plegat va 
ser un complement a les activitats més arrelades 
com el Mercat del Vi i el formatge, els tres tombs, la 
benedicció d’animals, la desfilada canina de gossos, 
l’Agility i les paradetes de botigues i entitats protec-
tores d’animals. La  valoració final és molt positiva 
tant per la important afluència de públic com per la 
col·laboració entre l’Ajuntament, les empreses, les 
entitats i els organismes implicats.

 LA FESTA DE LA MALAVELLA, A TOCAR!
Ja tenim a tocar la Festa de la Malavella (del diven-
dres 26 fins al diumenge 28 d’abril ). Podeu consul-
tar-ne la programació abreujada en aquest número 
del BIM, i més completa en els programes a part o a 
www.caldesdemalavella.cat. Des de l’Ajunta-
ment, la comissió de la festa de la Malavella, entitats i 
particulars s’ha treballat amb molta empenta per fer 
una festa ben lluïda. Des d’aquí us animem a participar-hi!

 INICI DE LA CAMPANYA DEL CAMP 
DELS NINOTS EN EL 10è ANIVERSARI
La campanya d’excavació al Camp dels Ninots 2013 
s’estendrà enguany entre els dies 2 i 31 de maig 
amb la intervenció de prop de 20 especialistes pro-
vinents de diverses parts del planeta. Es treballarà 
en els sectors de Ca n’Argilera i de Can Cateura 
amb la intenció d’obtenir més material i informació 
d’aquest jaciment , un dels més importants d’Europa 
del període del pliocè (fa uns 3,1 milions d’anys). 
L’equip preveu tancar una bona campanya en un ani-
versari rodó com són els deu anys que fa que s’hi fan 
excavacions continuades.

 LA BOTINETEJA RECULL 2.700 QUI-
LOS DE DEIXALLES ALS BOSCOS
El Club Excursionista de Caldes, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament va recollir durant la Botineteja del 
3 de març passat 2.700 quilos de residus escampats 
pels boscos del nostre municipi. Prop de 100 per-
sones es van organitzar en grups per recollir tota 
mena d’objectes abocats de forma incívica (pneumà-
tics, matalassos, somiers, fustes, plàstics, papers, fus-
tes, ferralla, sofàs, etc). A més, es va localitzar algun 
abocament de runa incontrolat per a la posterior retirada.

La Botineteja s’ha consolidat des de fa temps com 
una activitat familiar de conscienciació, de desco-
berta i de neteja de l’entorn. Des de l’Ajuntament 
agraïm els participants i els col·laboradors d’en-
guany: Construccions Barceló Jordà S.L. i Nora Ser-
veis Mediambientals de la Selva.

 TROBADA DE CASALS DE JUBILATS
El 14 de març passat es va celebrar a Caldes de 
Malavella la Trobada d’Esplais de la Selva. Els casals 
de jubilats dels municipis de la Selva van gaudir d’una 
visita per alguns dels llocs d’interès del nostre muni-
cipi seguint les explicacions de tres guies oficials que 
va facilitar l’Ajuntament. En acabat es va fer un dinar 
al Casino Municipal.

 CALDES ACULL PARTITS DEL XXXV 
TORNEIG SAN JAIME DE FUTBOL BASE
Caldes va acollir des del divendres 29 fins al diu-
menge 31 de març el XXXV Torneig San Jaime, una 
competició internacional de futbol base que en-
guany ha tingut la seu a Lloret de Mar però de la 
qual s’han disputat partits a poblacions com Caldes 
de Malavella. Al nostre municipi es van jugar 19 par-
tits amb la participació de la Unió Esportiva Caldes 
i d’equips d’Astúries, Navarra, Barcelona, València, 
d’Itàlia, Anglaterra i Sèrbia. L’equip Benjami A de la 
UE Caldes va arribar a quarts i el juvenil van guanyar 
el torneig imposant-se a la final per 7-0 a l’equip 
anglès del Cardinal Vaughan School “A”. El torneig 
va fer que el camp de futbol de Can Bernadí estigués 
ben concorregut durant tots els dies.

 EL RAID AVENTURA X-PERIENCE 
OMPLE ELS CARRERS DE CALDES
El 23 de març passat va disputar-se a Caldes la pri-
mera edició de la cursa Aventura X-Perience – Cal-
des de Malavella, un raid d’aventura on s’anaven en-
llaçant diferents modalitats esportives com bicicleta 
tot terreny, trekking, orientació específica, patins 
en línia, geocaching, tir amb arc, ràpel, espeleologia 
i golf. La cursa va comptar amb la participació de 
més de 40 equips vinguts d’arreu de Catalunya que 

Els partits opinen

El Ple ha aprovat apujar un 2,7% la taxa de la Llar d’Infants, que correspon a l’augment de l’IPC. Això 
representa una quantitat d’1 cèntim diari i 4 € al mes. En contrapartida, s’elimina l’euro diari del 
menjador que pujava a 20 € cada mes, així com l’acollida de 5 a 6 de la tarda, que era d’un altre euro 

per dia (20 € al mes). També es descomptarà un 10% a un dels germans que coincideixi a la Llar, encara que 
no estiguin en el mateix curs. Això representa uns 15 €. Que facin comptes els pares que deixen el seu fill a 
menjar o a la tarda i, a més, tenen un altre fill a la Llar.
No es pot fer demagògia i demanar a l’Ajuntament que subvencioni i abaixi les quotes i que per fer-ho tregui 
els diners d’altres partides ja que els pressupostos estan molt ajustats i seria desvestir un sant per vestir-ne 
un altre.

Després d’un estudi dels serveis que ofereix l’Ajuntament, hem aconseguit mantenir-los i alhora 
rebaixar-ne els costos. Això ens ha permès tancar el pressupost del 2012 amb bones xifres: un su-
peràvit de 750.980,88 € i haver rebaixat l’endeutament a un 40,71%. Paradoxalment, l’Ajuntament 

tenia a finals d’any factures pendents de pagar per un import de 163.856 € per culpa de la falta de disponibilitat 
de tresoreria ja que, lamentablement, no tenim tots els diners que sobre el paper ens pertoquen. D’aquí ve la 
nostra política de gastar els diners a mesura que els anem rebent.  També hem aprovat les noves taxes de la llar 
d’infants. Hem intentat que s’adaptin a les demandes que ens han fet diversos sectors durant aquest curs. Hem 
eliminat l’euro que es cobrava al migdia i el de 5 a 6 de la tarda, aplicarem un descompte d’un 10% al segon 
germà inscrit i apujarem la taxa mensual un 2,7%, l’augment mínim segons l’IPC estatal del 2012. 

Taxes de la llar d’infants: m’hi vaig abstenir, sí. Tot i que L’Alcalde Salvador Balliu va complir el seu 
compromís adquirit amb mi de tornar a estudiar les taxes, no podia donar suport a la proposta de 
CIU havent-n’hi sobre la taula una altra més econòmica per a les famílies, després de la meva lluita 
per abaixar el servei fent, fins i tot, una recollida de més de 200 firmes. Però la proposta de la PIC 

va ser oportunista basada en números irreals i tant ICV-EUiA com ERC s’hi van sumar amb un argument de-
magògic ja que en el seu dia, a porta tancada, van manifestar que la quota dels euros supletoris amb la pujada 
ja els anava bé. Per altra banda, sense cap tipus de prejudici polític, el meu partit, quan ha de donar suport a 
una bona proposta, ho fa! Així que ERC va tenir el nostre suport per dur a terme el banc d’aliments a Caldes 
de Malavella.

De nou estem davant d’una cursa per part de l’equip de govern de CIU per veure qui la diu o 
la fa més grossa. Mentre ens expliquen orgullosos una liquidació del Pressupost del 2012 amb 
més de 530.000 euros de superàvit, pugen de nou la taxa de la Llar d’Infants. Hi havia sobre la 

taula una proposta molt millor que permetia alleugerir les famílies rebaixant el rebut de Llar i no l’han volguda 
ni valorar. Com explicaran als pares que han preferit apujar els rebuts per poder tenir beneficis a final d’any? La 
diferència entre ells i el grup d’Esquerra és que on ells hi veuen números nosaltres hi veiem persones.
També en el darrer Ple, es va aprovar per unanimitat una proposta d’Esquerra Republicana, per a l’impuls local 
del Banc d’aliments. Una proposta que pretén reforçar les accions que ja s’estan duent a terme, amb més im-
plicació social per part de l’Ajuntament. No existeix igualtat d’oportunitats si tenim fam.

Vista la liquidació del pressupost del 2012, es podrien haver suavitzat algunes taxes 
entre les quals la de la Llar d’infants. Aquest any hem tornat a presentar una propos-
ta social i com que no ha augmentat la solidaritat, l’hem hagut de tornar a posar al 

calaix. Com a segona opció, la proposta de la PIC era la més favorable als interessos de les famílies desfavorides 
i, per tant, hi hem donat suport.Creiem que no haurien d’existir entitats de caràcter caritatiu, ni maratons, 
perquè considerem que la pobresa o la falta d’assistència social l’han de suplir els governs. Com que ja sabem 
qui són “salvats” pel Govern, hem subscrit íntegrament la proposta d’ERC pel que fa al Banc dels Aliments.
Veient l’informe que ha elaborat Serveis Socials, hem demanat a l’equip de govern que doni comptes al Ple de 
la situació social que viu Caldes i la consideri seriosament quan proposi els nous pressupostos i taxes. Més, a 
http://elcalidoscopicaldenc.blogspot.com.

En el Ple es va donar compte de la liquidació del 2012. El resultat és un superàvit de 750.000 € 
que, un cop fets els darrers ajustos, queda en 534.000 €. Això significa que, com hem anat dient 

tota la legislatura, l’Ajuntament de Caldes té una economia equilibrada i sanejada. Des de la PIC ja fa temps 
que expliquem que no són necessàries ni les apujades de taxes i impostos (IBI, Llar, escombraries, activitats 
esportives…) ni les retallades de serveis (cultura, jovent, participació, esports, manteniment, personal…) que 
hem patit els ciutadans de Caldes per culpa de la manca de capacitat de qui ens governa. El pitjor de tot és 
que aquests diners de moment no es podran aprofitar a causa de la llei d’estabilitat pressupostària de Madrid. 
Un altra mostra d’incompetència és que dels 2.110.000 € programats d’inversions, algunes del 2011, només se 
n’han tirat endavant 335.000 €. Us esperem el 14 d’abril a la PICaminada. www.picaldes.com. 

Ple municipal ordinari de 25 de març

Els Plens
 El Ple municipal ha aprovat per unanimitat la 

proposta de Renfe d’eliminar dos passos a nivell i 
fer-los elevats per sobre la via. Són concretament 
els passos a l’alçada de can Font i de Can Riera. La 
companyia ha rectificat el projecte inicial a instàn-
cia de l’Ajuntament de manera que no tingui tant 
d’impacte ambiental.

 El Ple municipal ha aprovat per unanimitat el Pla 
d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), un docu-
ment que planteja actuacions a endegar en el nos-
tre municipi per rebaixar en un 20% l’emissió dels 
gasos d’efecte hivernacle fins a l’any 2020. Aquest 
propòsit és el compromís principal del Pacte d’Al-
caldes, una iniciativa europea seguida per 4.000 
municipis europeus, entre els quals Caldes. Les líni-
es bàsiques a seguir són millorar l’eficiència ener-
gètica dels espais públics, fomentar la producció 
d’energia renovable, disminuir el consum de com-
bustibles en el transport i proposar a la població 
accions en l’àmbit domèstic. 
La implementació del PAES s’impulsa a les comar-
ques 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 (Con-
sell Comarcal de la Selva). 

  El Ple municipal ha aprovat la modificació de 
les taxes de la llar d’infants per al curs 2013-14. 
Ho ha fet amb els 6 vots favorables de CiU (5) i 
el PSC (1), amb els 5 vots contraris de la PIC (3), 
d’ICV-EUiA (1) i ERC (1) i l’abstenció del PP (1). La 
modificació contempla la pujada de la taxa segons 
l’Índex de Preus al Consum (2,70 %), de manera 
que passa a 149 €. També preveu eliminar l’euro 
del migdia i el de la tarda i bonificar en un 10% el 
segon germà.

 L’equip de govern ha donat compte del compli-
ment dels terminis per al pagament de les factures. 
Segons l’informe, el nombre de pagaments realit-

zats en el quart trimestre és de 932, amb un im-
port total de 1.065.892,20 €. D’aquests pagaments, 
el 27,96% pertany a pagaments realitzats durant 
el trimestre i dins el termini legal, amb un import 
total de 297.971,76 €. La resta de pagaments 
(742) s’han fet fora de termini per un import de 
767.920,44 € a causa de la falta de disponibilitat 
de tresoreria.

 L’equip de govern ha donat compte de la liquida-
ció del pressupost de 2012. L’Ajuntament va tan-
car l’any 2012 amb un superàvit de 750.980,88 €, 
amb una rati de deute viu del 40,71% i compleix 
l’objectiu d’estabilitat pressupostari, ja que té un 
superàvit d’1.027.953,71 € pel que fa a capacitat 
de finançament. 

 El Ple municipal ha aprovat per unanimitat de-
clarar com a entitat ciutadana d’interès municipal 
l’Associació Cultural Carisma Teatre.

 El Ple municipal ha aprovat per unanimitat una 
proposta presentada per ERC per donar un im-
puls al Banc d’aliments. La moció proposa que 
l’Ajuntament estableixi convenis formals de col-
laboració amb les entitats que treballen en aquest 
àmbit (Càritas Parroquial de Caldes de Malavella i 
l’Espiga solidària), amb els establiments que venen 
menjar i les parades del mercat per garantir que 
els aliments que ara es llencen però que encara 
són comestibles es donin a l’Ajuntament perquè 
en coordini el repartiment a la gent necessitada, en 
coordinació amb les entitats socials del municipi. 
També preveu sensibilitzar els comerços perquè 
venguin a preu de cost o simbòlic els productes 
que estiguin a punt de caducar, reforçar la infor-
mació perquè les persones que ho necessitin re-
bin el servei dels Bancs d’Aliments i de les entitats 
de la nostra vila i bonificar els establiments que 
col·laborin en la iniciativa amb una revisió de les 
ordenances fiscals.

van omplir el poble d’activitat durant tot el dia. En 
la categoria elit, la victòria va ser per l’equip Xixo-
nets, mentre que en aventura es va imposar l’equip 
Reyetons i en iniciació l’equip Escomes Team. El 
proper raid puntuable de la lliga serà l’Aventura X-
Perience – Montseny a Sant Celoni, el proper 4 de 
maig.L’organització, a càrrec de Limit Zero Equip 
de Raids d’Aventura, vol agrair la col·laboració de 
l’Ajuntament del Club Excursionista, del Grup Vichy 
Catalan, del Pitch & Putt de Franciac, del Petit Fornet i 
de la Carnisseria Emili Esteva.

 MARATÓ DE DONACIÓ DE SANG, EL 
17 DE MAIG
El proper divendres 17 de maig es celebrarà a Cal-
des una marató de donació de sang, una campanya 
que a part de l’extracció de sang consistirà en tot 
un seguit d’activitats festives (actuacions, sortejos i 

regals, servei de guarderia, refrigeris especials, entre 
altres sorpreses). L’horari serà de 10 a 2 i de 4 a 
2/4 de 10. L’objectiu de la marató és conscienciar 
els caldencs sobre la importància de donar sang i, 
consegüentment, augmentar el nombre de donants 
el divendres i en campanyes successives. Els actes 
estan organitzats per l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella, l’Associació de Donants de Sang, el Banc 
de Sang i Teixits i el Departament de Salut de la Ge-
neralitat de Catalunya. 

 LA VOLTA CICLISTA A CATALUNYA 
PASSA PER CALDES
L’edició d’enguany de “La Volta” ha passat enguany 
per Caldes de Malavella. Va ser el dimecres 20 de 
març passat, en una de les etapes més decisives 
que va començar a Vidreres i es va acabar a Vallter 
2000. El pas de “La Volta” per Caldes va suposar 
que el nostre municipi fos vist a través de les cà-
meres arreu del món ja que és una cursa inscrita 
en la màxima categoria de curses ciclistes mundial.
 

 ESTAT DE L’AIGUA
Les últimes analítiques de març indiquen que l’ai-
gua és apta per al consum de boca al nucli, Llac 
del Cigne, Can Solà Gros I i II, Aigües Bones, Can 
Carbonell i al Tourist Club. 


