AGENDA

Del 15 de novembre al 15 de desembre

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.

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

SETMANA
EUROPEA
DE
LA
PREVENCIÓ DE RESIDUS
L’Ajuntament de Caldes participa en la Setmana
Europea de la Prevenció de Residus, entre el 16
i el 24 de novembre. D’aquesta manera, els
usuaris que visitin la deixalleria entre aquestes
dates rebran un lot amb articles relacionats
amb la prevenció de residus i el reciclatge, com
ara bosses per facilitar la separació
de residus domèstics, oueres (unitats
limitades), imants, etc.
Aquesta iniciativa neix d’un projecte que té
el suport del programa LIFE+ de la Comissió
Europea. L’objectiu és organitzar durant una
mateixa setmana i arreu d’Europa, accions de
sensibilització sobre la prevenció de residus.

ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ DE
LA FIRA-MERCAT DELS DIUMENGES :
- Ponis a la pineda: Cada primer i segon
diumenge de mes.
- Parada caldenca: Cada diumenge. Espai
que permetrà a caldencs i caldenques vendre
manualitats, productes de segona mà i d’altres.
Per a més informació i inscripcions, adreceuvos a l’Àrea de promoció econòmica a l’Oficina
de Turisme, a promocioeconomica@
caldesdemalavella.cat o bé al 972470005
(Ext 47).

INSCRIPCIONS AL DINAR DE PRENADAL DE L’ESPLAI “LA CAIXA”
El dinar de pre-Nadal es farà el dijous 19
de desembre i cal apuntar-s’hi amb
antelació a l’Esplai.
CURS D’ORIENTACIÓ
Caps de setmana 23-24, 30 novembre i 1 de
desembre.
Activitat de la FEEC, organitzada pel Club
Excursionista Caldes. Per veure el programa i el
preu, poseu-vos en contacte amb el club. Places
limitades.

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

- Taller de manualitats nadalenques:
Recicla per Nadal!
A 2/4 de 12, a Cal Ferrer de la Plaça. Durant
els diumenges de desembre aprendreu a fer
manualitats de Nadal amb materials reciclats que
podreu trobar per casa!
Diumenges 1 i 8 de desembre: Taller de
manualitats per adults
Diumenge 15 i 22 de desembre: Taller de
manualitats per als més petits
Per a més informació i inscripcions: 622919482
(Katy Keska)
Condicions de participació: portar una
joguina en bon estat per la campanya de recollida
de joguines de Creu Roja.Totes les joguines seran
entregades a Creu Roja el diumenge 22 amb motiu
del 7è Mercat de Nadal.També podeu col·laborar
aportant aliments o roba per a Càritas de Caldes.

INSCRIPCIONS A LA FESTA DE PRE-NADAL DE LA CASA ROSA
Divendres, 20 de desembre. Esmorzar a la Carpa de Banyoles, visita a la Mostra Internacional de
Pessebres a Olot i a la Casa-Museu Trinxeria (una de les cases més importants d’Olot). Després, visita a
Setcases on es servirà un tastet i dinar. En sortiran programes a part. Apunteu-vos-hi!
DIVENDRES, 15 DE NOVEMBRE
REUNIÓ DE VEGUERIA A CALDES
Els representants d’entitats excursionistes de la regió
II (comarques gironines menys Ripollès i Cerdanya)
faran una de les reunions periòdiques al nostre poble.
DISSABTE, 16 DE NOVEMBRE
17a. MOSTRA DE TEATRE AMATEUR
MEMORIAL EMILI BOTA
Al Teatre-cinema municipal, a les 10 de la nit. Teiatru
de la Jonquera presenta l’obra de teatre “Petites
històries cretines i una que va anar fins
a Guadalajara”. De Jaume Ricart, del llibre
original de Quim Monzó. Preu: 5 €. Organitzat per
l’Ajuntament de Caldes de Malavella i Teiatru.
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
A 2/4 d’1, Mini bàsquet masculí: EEM Caldes –
Masmitjà B
TROBADA D’ESCOLES DE BÀSQUET
A partir de 2/4 d’11, al Pavelló Municipal

CLUB PATÍ CALDES
A les 4, 2a. Catalana: CP Caldes – CH Jonquerenc
A les 5, Aleví: CP Caldes - CH Farners
A les 6, Prebenjamí: CP Caldes – Hoquei Figueres A
UE AIGÜES BONES
A les 6, al camp de Can Bernadí: Veterans Aigües
Bones - Amics Mont-ras
UE CALDES
A les 10, Benjamí B: UE Caldes – UE Tossa B
A les 10, Benjamí C: UE Caldes – UE Tossa
A les 11, Aleví B: UE Caldes – Ràcing blanenc FC A
A les 4, Juvenil: UE Caldes – Sporting Vidrerenca CEF
CLUB ESPORTIU CALDES
A les 4, Cadet masculí: CE Caldes – Bàsquet Lloret
A 2/4 de 6, Sènior masculí: CE Caldes – CB Sant Narcís
DIUMENGE, 17 DE NOVEMBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de
Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’exposició
del jaciment del Camp dels Ninots.

10A FIRA D’OPORTUNITATS
Mercat solidari i anticrisi on hi podreu trobar tot
tipus de productes de segona mà. De 10
a 2, en els següents espais: Plaça de l’Ajuntament
vell, C. Vall·llobera, Plaça Cruïlles i Placeta de la
Casa Rosa. Càritas de Caldes farà una recollida
d’aliments el mateix dia de la Fira, així que animem
a Caldencs i a visitants a col·laborar amb la causa
dins de les vostres possibilitats.
Per a més informació: a l’Oficina de Turisme, al Tel.
972 48 01 03 o bé a promocioeconomica@
caldesdemalavella.cat
DIVENDRES, 22 DE NOVEMBRE
XERRADA SOBRE BIONEUROEMOCIÓ
A les 7 de la tarda, al Casino Municipal. A
càrrec de Xavier Oromí, acompanyant en
Bioneuroemoció i reconegut per l’Associació
Espanyola de BNE. La bioneuroemoció és
un mètode d’investigació que busca les claus
emocionals que hi ha darrera de tots els
símptomes físics anomenats malalties.
DISSABTE, 23 DE NOVEMBRE
CONTES PER ALS MÉS PETITS (1 A 4
ANYS)
A les 12 del migdia, a la Biblioteca. “El cistellet
de la castanyera n’és ple de contes,
castanyes i bolets”.A càrrec de Bel contes.
Organitzats per la Biblioteca Municipal Francesc
Ferrer i Guàrdia.
1a TROBADA DE BOLETAIRES DE
CALDES
- A les 8 del matí, Trobada de boletaires.
- Entre la 1 i les 2, presentació dels bolets i
delibreració del jurat.
- A les 9, sopar amb bolets, botifarres i costelles.
Més informació al 972 47 24 42. Organitzada
per la Societat Gastronòmica de Caldes amb la
col·laboració de pub Tèrmic.
17a. MOSTRA DE TEATRE AMATEUR
MEMORIAL EMILI BOTA
Al Teatre-cinema municipal, a les 10 de la nit. El grup
de teatre Traspunt de Caldes de Malavella presenta
l’obra de teatre “El millor dependent del
món“. Farsa original de Francesc Lorenzo i Garcia.
Entrada: 8 €. Organitzat per l’Ajuntament de Caldes
de Malavella i el Grup de teatre Traspunt.
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
A 2/4 d’1, pre-mini bàsquet femení: EEM Caldes –
Unió Maristes B
CLUB PATÍ CALDES
A les 5, Prebenjamí: CP Caldes - CP Breda
UE CALDES
A les 11, Aleví A: UE Caldes – Bisbalenc AT D
A les 4, Cadet: UE Caldes – Vilobí AE
DIUMENGE, 24 DE NOVEMBRE
ACTE COMMEMORATIU DEL DIA
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
A la plaça de l’Ajuntament vell, al pati de Cal
Ferrer de la plaça, a les 12 del migdia.
- Lectura del manifest contra la violència de
gènere
- Recital musical a càrrec de l’Escola de Música
de Caldes
Ho organitza la Xarxa de Dones de Caldes de
Malavella, amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Caldes

VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina
de Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a
l’exposició del jaciment del Camp dels Ninots.
EXCURSIÓ AL QUERROIG
Cim proper a Portbou. Desnivell de pujada: 700
metres. Organitzada pel Club Excursionista Caldes.
ESPORTS
UE CALDES
A les 10, Benjamí A: UE Caldes – Ràcing blanenc FC A
A les 4, Tercera catalana: UE Caldes – Tortellà UE
CLUB ESPORTIU CALDES
A 3/4 de 10, Júnior femení: CE Caldes – CB
Bescanó
A 1/4 de 12, sots-21 masculí: CE Caldes – CB
Arbúcies
DILLUNS, 25 DE NOVEMBRE
PLE MUNICIPAL
A les 8, a la sala de sessions, a la Casa Rosa
DIJOUS, 28 DE NOVEMBRE
BERENAR DE L’ESPLAI “LA CAIXA”
Berenar de cada mes amb la col·laboració dels
voluntaris que representaran una petita obra de
teatre llegit.
DIVENDRES, 29 DE NOVEMBRE
CLUB DE LECTURA
A 2/4 de 8, a la Biblioteca. Amb Joan-Lluís
Lluís. Xerrada amb l’autor del llibre “Xocolata
desfeta”. Organitzat per la Biblioteca Municipal
Francesc Ferrer i Guàrdia, amb el suport de la
Institució de les Lletres Catalanes.
BALL I BERENAR DE BOTIFARRA DE
LA CASA ROSA
Organitzat per l’Associació de gent de la tercera
edat “Casa Rosa”. En sortiran programes a part.
DISSABTE, 30 DE NOVEMBRE
17a. MOSTRA DE TEATRE AMATEUR
MEMORIAL EMILI BOTA
Al Teatre-cinema municipal, a les 10 de la nit.
Joan Enric Carreras presenta el monòleg
“Còmplices”, d’Isabel Clara Simó. Aquest
monòleg es representa amb motiu de la celebració,
el dia 25 de novembre, de la Diada Internacional
Contra la Violència de Gènere i es fa amb
el suport de l’Associació Xarxa de Dones de
Caldes de Malavella. Entrada: 8 €. Organitzat per
l’Ajuntament de Caldes de Malavella i Joan Enric
Carreras.
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
A 3/4 d’11, aleví 2003 voleibol: EEM Caldes – CV
Lloret
A 2/4 d’1, aleví 2002 voleibol: EEM Caldes – CV AVAP
UE AIGÜES BONES
A les 6, al camp de Can Bernadí: Veterans Aigües
Bones- AE Aeroport.
UE CALDES
A les 10, Benjamí B: UE Caldes – CE Olímpic
Malgrat
A les 10, Benjamí C: UE Caldes – FC Vilobí
CLUB ESPORTIU CALDES
A les 9, Cadet masculí: CE Caldes – CB Quart
A les 4, Sènior masculí: CE Caldes – At. Silenc
A 2/4 de 6, Sènior femení: CE Caldes – Bàsquet
Lloret

DIUMENGE, 1 DE DESEMBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina
de Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a
l’exposició del jaciment del Camp dels Ninots.
PASSEJADES AMB PONIS
D’11 a 2, a la pineda del Parc de la Sardana. Preu
per passejada: 2€. Organitzada pel Centre
Eqüestre Malavella.
TALLER DE MANUALITATS
NADALENQUES PER A ADULTS:
RECICLA PER NADAL!
A 2/4 de 12, a Cal Ferrer de la Plaça. Organitzat
per Katy Keska. Per a més informació veieu
l’apartat Activitats de dinamització de la Fira-Mercat
dels diumenges, al començament de l’agenda.
EXCURSIÓ A VALLCEBRE (BERGUEDÀ)
Sortida a unes muntanyes de sorprenent
morfologia. Sortida en autobús. Data límit per
apuntar-vos-hi, el 24 de novembre. Organitzada
pel Club Excursionista Caldes.
ESPORTS
CLUB ESPORTIU CALDES
A les 4, Sots-21 masculí: CE Caldes – FD Cassanenc
DISSABTE, 7 DE DESEMBRE
Al Teatre-cinema municipal, a les 10 de la
nit. Teatre de contacte presenta l’obra
“Desembre-2012”. Una comèdia apocalíptica
de Damià Serra Cauchetiez. Obra guanyadora
dels premis especials al Festival de teatre de
Lom (Bulgària) i al Festival de teatre de Decin
(República Txeca). Entrada: 8 €. Organitzat
per l’Ajuntament de Caldes de Malavella i Teatre
de contacte.
DIUMENGE, 8 DE DESEMBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina
de Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a
l’exposició del jaciment del Camp dels Ninots.
PASSEJADES AMB PONIS
D’11 a 2, a la pineda del Parc de la Sardana. Preu
per passejada: 2€. Organitzada pel Centre
Eqüestre Malavella.
TALLER DE MANUALITATS
NADALENQUES PER A ADULTS:
RECICLA PER NADAL!
A 2/4 de 12, a Cal Ferrer de la Plaça. Organitzat per
Katy Keska. Per a més informació veieu l’apartat
Activitats de dinamització de la Fira-Mercat dels
diumenges, al començament de l’agenda.
DIVENDRES, 13 DE DESEMBRE
QUINA SANITÀRIA
De 5 a 7, a la sala annexa de la Casa Rosa.
Adreçada a majors de 65 anys. Organitzada per
les infermeres del CAP de Caldes.
SOPAR DE GERMANOR I PROGRAMACIÓ
A les 9 del vespre, a les escoles de Franciac.
Cadascú ha de portar una mica de menjar (la
beguda la porta el club) i els plats, gots i coberts.
Organitzat pel Club Excursionista Caldes.
DISSABTE, 14 DE DESEMBRE
CONTES DE NADAL
A les 12 del migdia a la Biblioteca. A càrrec de
la Companyia l’Escarràs. Organitzats per la

Biblioteca Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia.
EXCURSIÓ DE L’ESPLAI “LA CAIXA”
Museu del Màgic món del tren, a Santa
Eugènia de Berga, i Desfilada de vestits de
paper a Mollerussa. Per a més informació,
adreceu-vos a l’Esplai.
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
A 2/4 d’1, pre-mini bàsquet femení: EEM Caldes
– Les Alzines
Seu de la trobada de voleibol a Caldes
ESPORTS
UE CALDES
A les 11, Aleví A: UE Caldes – Vilablereix FC C
A les 4, Cadet: UE Caldes - Vilablereix FC
CLUB ESPORTIU CALDES
A 2/4 de 10 del matí, Infantil femení: CE Caldes –
CB Salt-Alzines
A les 4, Sots 21 masculí: CE Caldes – CB Farners
A 2/4 de 6, Sènior masculí: CE Caldes – Salle
Girona A
A 1/4 de 8, Júnior femení: CE Caldes – PB Lloret
A 2/4 de 9, Cadet masculí: CE Caldes – CB Salt B
DIUMENGE 15 DE DESEMBRE
LA MARATÓ
Al voltant de les dates del 15 de desembre es
realitzaran les activitats habituals en benefici
de la Marató de TV3 que enguany tracta sobre
les malalties neurodegeneratives. Per part de
l’Ajuntament s’organitzarà la subhasta de
quadres del concurs de pintura ràpida a càrrec
de l’Ajuntament. Diverses entitats organitzaran
activitats com una xocolatada, una cercavila,
una quina solidària i un festival de
patinatge. Com a novetat, el grup Calidae
farà, després de l’encesa de la il·luminació
nadalenca i de la cantada de nadales, un
concert el dia 14 a l’Església.Altres actes seran
l’escudella i el concert solidaris, a càrrec
del Pub Tèrmic. Podeu concretar dies i horaris
en els programes que es deixaran a les bústies, a
www.caldesdemalavella.cat, en el proper BIM o al
web de la Marató de TV3 (www.tv3.cat/marato).
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina
de Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a
l’exposició del jaciment del Camp dels Ninots.
TALLER DE MANUALITATS
NADALENQUES PER ALS MÉS
MENUTS
A 2/4 de 12, a Cal Ferrer de la Plaça. Organitzat per
Katy Keska. Per a més informació veieu l’apartat
Activitats de dinamització de la Fira-Mercat dels
diumenges, al començament de l’agenda.
EXCURSIÓ: PETITA OLLA DE NÚRIA
De Núria pujarem al Torreneules per anar
carenant fins el Noucreus i tornar al santuari.
Mínim llicència C. Organitzada pel Club
Excursionista Caldes.
ESPORTS
CLUB PATÍ CALDES
A les 5, Aleví: CP Caldes – SHUM Grupo Maestre A
UE CALDES
A les 10, Benjamí A: UE Caldes – Esc. F.Ripollès AE A
A 2/4 de 12, Tercera Catalana: UE Caldes –
Fornells UE
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Serveis i adreces d’interès
OFICINES MUNICIPALS 972 47 00 05
Fax 972 47 05 25 . Carrer Vall-llobera, s/n
ajuntament@caldesdemalavella.cat
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 2 i dissabtes de 9 a 1.
OBRES I SERVEIS
Horari: de dilluns a divendres de 12 a 2. Industrials i població.
POLICIA LOCAL Urgències: 619 70 45 46
Comissaria: 972470902 policialocal@caldesdemalavella.cat
JUTJAT DE PAU 972 47 02 25
Casa Rosa. Carrer de Sant Grau, núm 19. Dimarts i dijous, de 10 a 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.

www.caldesdemalavella.cat

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, 62
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 juny al 15 de setembre:
MATINS: De dimarts a dissabte de 10 a 1.
TARDES: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 5 a 8.
Horaris del 16 de setembre al 15 de juny:
MATINS: De dimarts a dissabte, de 10 a 1.
TARDES: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 3 a 6.
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS 902 103 493
RENFE 902 24 02 02
SARFA 902 30 20 25
TEISA 972 20 02 75
TAXI 972 47 09 37 / 606 390 599

Acció de govern i notícies de Caldes
BONIFICACIONS EN L’IBI I EN LES
ESCOMBRARIES I TAXES A LA BAIXA
El Ple extraordinari de 4 de novembre ha aprovat
dues modificacions que tindran repercussió en els
impostos de l’IBI i de les escombraries. Pel que fa a
l’IBI, s’ha aprovat bonificar en un 2% els titulars que
tinguin domiciliat el rebut al qual es pot sumar un
altre 3% si se n’avança el pagament a inicis d’any.
Pel que fa a la taxa per la recollida d’escombraries,
s’ha aprovat bonificar l’any següent a les persones
que fan ús de la deixalleria com a reconeixement
d’una bona gestió de les escombraries i per fomentar
la utilització d’aquest equipament municipal. S’ha fet
en aquests termes: 2 vegades per semestre: 5% de
bonificació; de 3 a 5 vegades per semestre, 10% de
bonificació; més de 5 vegades per semestre, 15% de
bonificació.
Per altra banda, s’ha rebaixat considerablement la
taxa per la cria d’animals per a consum propi, se n’ha
creat una de nova, la d’escombraries per als veïns de
la urbanització del camp de golf i s’ha modificat la que
han de pagar les parades durant la Festa Major.
S’INICIA EL CANVI DE L’ENLLUMENAT
DE CAN SOLÀ GROS II
Ha començat el canvi de bombetes de l’enllumenat
públic del veïnat de Can Solà Gros II. Les
antigues consumien 250W mentre que les noves
en consumiran només 100W amb la mateixa
il·luminació. La inversió feta en el canvi s’amortitzarà
en aproximadament dos anys tenint en compte
l’estalvi energètic que suposarà.
ARRANJAMENTS DE CAMINS
L’Ajuntament ha arranjat dos camins dins del seu pla
de manteniment: el tram que va des de Can Gimferrer
Nou fins a Can Cases i el que comença a l’alçada de la
fàbrica Tumbones Balliu fins a Can Castelló.

PILONES A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
L’Ajuntament ha instal·lat dues pilones noves
al carrer Santa Maria, a l’alçada de la plaça de
l’Església. Les pilones eviten l’aparcament de cotxes
i permeten que cotxets i cadires de rodes puguin
accedir fàcilment a la vorera que volteja les escales
de l’Església.

LICITACIÓ OBERTA DEL CANVI
D’ENLLUMENAT A LA PRIMERA FASE
DE CAN CARBONELL
S’ha licitat el canvi d’enllumenat d’un sector de la
primera fase de Can Carbonell que permetrà millorar
l’eficiència energètica i un estalvi econòmic. La
valoració inicial que ha fet l’Ajuntament de les obres
és de 46.499,43 €.
EL GAS NATURAL, MÉS A PROP DE
CAN SOLÀ GROS II
Després de 8 mesos de gestions, l’Ajuntament ha
aconseguit desencallar l’arribada del gas natural al
veïnat de Can Solà Gros II. El consistori ha aconseguit
l’autorització que permet vendre les canonades de la
instal·lació a la companyia Gas natural Fenosa perquè
pugui comercialitzar aquest gas.

REGULACIÓ DE LA CIRCULACIÓ A
CAUSA DE LES OBRES A L’N-II
Foment va modificar el dilluns 4 de novembre a la
nit la circulació del trencant de Caldes a l’NII. El
motiu són les obres de construcció dels accessos
que seran vigents un cop s’acabi l’autovia. En el
mapa podeu veure com s’està regulant el trànsit
provisionalment.

CONTINUEN LES INTERVENCIONS A
LES TERMES ROMANES
Les obres de serralleria consistents en la instal·lació
de passeres metàl·liques a les Termes Romanes ja són
visibles i d’aquesta manera s’intueix l’itinerari que es
seguirà, al voltant de la piscina i del recinte per visitar
aquestes monument de l’època romana. Acabada
aquesta fase, faltarà l’última consistent en la fusteria i
la il·luminació i que està previst que comenci aquest
any mateix.

ES FAN DOS POUS NOUS A LA PRIMERA
FASE DE CAN CARBONELL
L’Ajuntament ha fet a la primera fase de Can
Carbonell dos pous nous amb tapa registrable (per
un import de 2.100 € cadascun) que connecten amb
el col·lector de formigó. Aquesta actuació facilitarà
les tasques de neteja de la canonada i alhora fer
controls dels abocaments. Els pous esmentats s’han
fet en les cruïlles del carrer de la Masia amb el carrer
del Bosc i en les del carrer del Riu i el carrer de la
Plana. Abans de final d’any, se’n faran dos més: un a
la cruïlla del carrer Alzina surera i el carrer del Mig i
l’altre a la cruïlla del carrer Alzina i del carrer Roure.
Les intervencions supleixen les deficiències d’una
xarxa de clavegueram que té 45 anys d’antiguitat.
Paral·lelament, els Serveis tècnics de l’Ajuntament
estan elaborant el document que recull les millores
necessàries en l’asfaltatge i en el clavegueram a la
segona fase de Can Carbonell. Com que les actuacions
seran de més envergadura es faran pel procediment
de subhasta pública i amb partida pressupostària.

NETEJA DE LA LLERA DE LA RIERA
DE CAN NOGUERA
La brigada ha fet la neteja de la riera de Can
Noguera, un afluent del rec Clar, en el seu pas pel
veïnat de Can Carbonell.

INICI DE LA PODA D’ARBRES
L’11 de novembre comença la poda d’arbres de les
zones verdes del nostre municipi.

BANCS AL CAMP DE FUTBOL DE CAN
BERNADÍ
L’Ajuntament ha reaprofitat els bancs que va retirar
de la rambla de Recolons (i que va substituir per uns
de nous) i els ha instal·lat al camp de futbol de Can
Bernadí. D’aquesta manera els espectadors podran
veure els partits asseguts i no caldrà que estiguin
drets com fins ara.

Els partits opinen

NOVES PAPARERES ENTRE AIGÜES
BONES I CAN RUFÍ
L’Ajuntament ha instal·lat tres papereres noves
entre el carrer de les Roques, al nucli de Caldes,
i el carrer Maresme, al veïnat d’Aigües Bones. La
decisió s’ha pres en constatar l’augment del trànsit
en el carril reservat per als vianants i els ciclistes i el
consegüent augment de deixalles que s’aboquen en
els marges. Les papereres s’han col·locat de manera
equidistant al llarg de tot el tram (una està a la zona
d’aparcament del cementiri municipal) i s’uneixen a
una ja existent a la bassa d’en Rufí.

TALLER PER DINAMITZAR EL TURISME
L’Associació de Comerç de Caldes ha organitzat
recentment un taller sobre la dinamització del
turisme en el nostre municipi amb el suport del
Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de
Caldes. El taller es va denominar HibriTermes i
s’engloba dins el programa Hibritur que organitza
el Consell Comarcal de la Selva amb l’objectiu de
promoure la innovació i l’aportació de valor en el
sector turístic, afavorint les sinèrgies i la creació
d’estratègies per part de totes les parts implicades.
Van assistir a l’acte empreses i negocis relacionats
amb el turisme i de la trobada en van sortir diverses
idees a desenvolupar conjuntament i amb les
institucions.
CALDES ACOLLIRÀ 3.000 PERSONES
DURANT EL CAMPIONAT DE
CATALUNYA DE CROS
Caldes acollirà el 16 de febrer de l’any vinent el
Campionat de Catalunya de cros individual i per
clubs absolut, promesa, júnior, juvenil, cadet, infantil,
aleví i benjamí. Aquesta és una de les competicions
més importants de la modalitat de cros i es preveu
que visitaran el nostre municipi unes 3.000 persones
entre corredors i acompanyants. D’aquesta manera
es premia el bagatge del cros de Caldes de Malavella
que arribarà l’any vinent a la 29a edició.

LA CAIXA OFEREIX 7 PISOS DE
LLOGUER A CALDES A PREUS ENTRE
85 I 150 EUROS AL MES
La Caixa facilita 7 pisos a Caldes (32 a les comarques
gironines) amb un preu mensual de lloguer entre 85
i 150 euros al mes, IBI i despeses de la comunitat
inclosos.Aquest preus estan rebaixats ja que l’entitat
bancària assumeix la meitat del cost del lloguer.
La condició per accedir-hi és que la família tingui
uns ingressos d’entre 5.000 i 18.600 euros anuals.
Els habitatges s’adjudicaran mitjançant assignació
directa i la vigència del contracte de lloguer serà
de 5 anys.

Les ordenances fiscals per a l’any 2014 presenten novetats que beneficiaran a molts caldencs
gràcies al diàleg i bona predisposició que han tingut tots els partits polítics amb representació
municipal. La primera modificació afecta l’IBI (Impost de Béns Immobles), l’impost que generalment
representa una despesa més important per als contribuents. Hi haurà una bonificació del 2% per als propietaris que domiciliïn el pagament dels rebuts. A aquest tant per cent s’hi pot sumar un 3% addicional si es fa el
pagament a inicis d’any. Us recordem també que des de l’any passat és possible fraccionar l’IBI en cas que no
vulgueu pagar-lo tot de cop. També es vol premiar els caldencs que fan una bona gestió dels residus. Per això,
els que facin ús de la deixalleria municipal tindran bonificacions en la taxa d’escombraries. Es vol incentivar
d’aquesta manera la utilització de la deixalleria i l’adquisició de bones pràctiques.

7è MERCAT DE NADAL
El proper diumenge 22 de desembre de 2013
es farà el 7è Mercat de Nadal, que enguany no
coincideix amb la Marató de TV3. L’activitat central
serà el Mercat d’artesania i productes nadalencs
però també s’ha programat la recollida de joguines
en bon estat, un espectacle infantil, les passejades
amb ponis i una xocolatada per a tothom. En el
proper BIM us en detallarem la programació.

Bonificacions en l’IBI. A partir d’una proposta de la PIC i amb el consens de tots els grups, a
partir de 2014 els ciutadans de Caldes podrem tenir una bonificació del 5% en el rebut de l’IBI: Un 2%
si domiciliem el rebut i un 3% per pagar-lo anticipadament al gener. Tot i que CiU va prometre en la campanya
de 2011 la congelació d’impostos, els ciutadans de Caldes vam patir una pujada de més del 10% de mitjana
en el rebut de l’IBI. A més, a diferència d’altres municipis, fins ara no s’havia pres cap mesura compensatòria.
Aquestes mesures beneficien tant els ciutadans com a l’Ajuntament. La domiciliació de l’IBI en facilita la gestió.
El pagament anticipat té els beneficis d’evitar que l’Ajuntament hagi de demanar crèdits i pagar alts interessos
a principis d’any, poder tirar endavant inversions encallades per problemes de tresoreria i possibilitar que els
proveïdors cobrin les seves factures en els terminis establerts. www.picaldes.com

Celebrem que l’Obra social de La Caixa posi a la disposició de Caldes 7 pisos per
a famílies amb escassos ingressos econòmics i que els primers als que s’ha informat
hagin estat l’Ajuntament i l’assistència social. També s’ha arribat a un acord entre la Generalitat i CaixaBanc
per a la cessió de 400 pisos amb finalitats socials, encara que no en sabem la ubicació. Evidentment, aquests
pisos no resolen la situació que tenim a Catalunya però sens dubte els qui hem participat en moviments i
accions amb el propòsit de pal·liar aquesta xacra social, hem afavorit aquestes cessions i celebrem que Caldes
reculli part d’aquests fruits. Suposem que properament CIU ens convocarà per donar-nos la seva proposta
de pressupost i taxes per al proper any. Per l’experiència dels últims exercicis, deuen considerar aquest tema
d’escassa importància si s’ha de jutjar pel temps que disposem per estudiar-los i presentar alternatives que
puguem consensuar, tenint en compte que no governen en majoria.

ARRIBA LA MARATÓ DE TV3
La Marató de TV3 d’enguany se celebrarà el dia 15
de desembre i anirà dedicada al tractament de les
malalties neurodegeneratives. Caldes de Malavella,
com cada any, hi participarà directament amb diversos
actes organitzats per entitats del nostre municipi, amb
l’objectiu de recollir el màxim de fons possibles per
a lluitar-hi en contra. Trobareu les activitats i els dies
que es realitzen en els programes a part o al web de la
Marató de TV3 (www.tv3.cat/marato).
Si alguna entitat vol col·laborar en aquesta tasca
solidària, podeu posar-vos en contacte amb la
Carme Barceló a l’Ajuntament de Caldes (telèfon
972.47.00.05 Ext. 25 cbarcelo@caldesdemalavella.cat).

AGRAÏMENT A LLIBRERIA TAU
L’Ajuntament i Càritas volen agrair l’aportació de
90€ que ha fet la Llibreria Tau a Càritas fruit dels
ingressos provinents de les vendes de la parada
durant la Fira de l’Aigua celebrada el 6 d’octubre passat.
ESTAT DE L’AIGUA
Les últimes analítiques d’abril indiquen que l’aigua
és apta per al consum de boca al nucli, Llac del
Cigne, Can Solà Gros I i II, Aigües Bones i Can
Carbonell. Per altra banda, la concentració de
nitrats per sobre del límit permès a la xarxa del
Tourist Club fa que l’aigua es consideri no apta
en aquesta urbanització.

Els plens
PLE EXTRAORDINARI DE 4 DE NOVEMBRE DE 2013
El Ple ha aprovat per unanimitat la proposta de la
PIC de modificar l’ordenança fiscal de l’Impost de
Béns Immobles (IBI). L’acord presenta l’opció dels
contribuents a tenir una bonificació del 2% en cas
de domiciliar el rebut i d’un 3% addicional si es fa
el pagament d’aquest impost a començament d’any.
El Ple municipal ha aprovat per unanimitat la modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2014.
El punt més destacable inclou unes bonificacions
en la taxa d’escombraries de l’any següent per als

contribuents que facin ús de la deixalleria en els
següents termes: 2 vegades per semestre: 5% de
bonificació; de 3 a 5 vegades per semestre, 10% de
bonificació; més de 5 vegades per semestre, 15% de
bonificació.
Les altres modificacions són més puntuals. Una varia els dies a pagar per part de les parades de la
Festa Major, una altra inclou la taxa de recollida i
gestió d’escombraries a la urbanització del golf i
una última contempla una rebaixa considerable en
la taxa per la tinença d’animals per a consum propi.

Enguany recuperem de nou una proposta feta l’any passat per Esquerra en relació a la bonificació en la taxa d’escombraries que paguen els ciutadans, basada en l’ús que es fa de la deixalleria.
L’any passat no va tenir el suport necessari de la resta de grups polítics per poder incloure
aquesta bonificació a l’ordenança. Ara tornem a posar el tema damunt la taula i celebrem que des de l’equip de
govern de CIU-PSC s’hagi pogut treballar i sigui aprovat pel ple municipal. Aquesta mesura permetria aplicar
una bonificació en el rebut de les escombraries per aquells ciutadans que utilitzin la deixalleria, una manera de
potenciar el bon reciclatge. Com ja hem dit altres vegades, el compromís d’Esquerra és amb la nostra gent,
amb Caldes i amb el nostre país. Amb aquesta finalitat hem organitzat pel divendres 15 de novembre l’acte “La
campanya de la por” que comptarà amb els diputats Pere Bosch i Teresa Jordà. Us hi esperem!

A final d’any, toquen ordenances! És un tema que es portarà al proper Ple municipal del mes de
novembre. Sembla que l’equip de govern no farà cap pujada i que les ordenances es congelaran. I
respecte a l’IBI, s’hi està negociant... Nosaltres ja hem tornat a proposar a l’Alcalde la fórmula per
evitar que les pujades que puguin venir del govern estatal no recaiguin sobre el contribuent caldenc
i que, en canvi, les assumeixi l’Ajuntament; i de moment no li interessa aquesta idea. I diem també que tampoc
no rebem el suport de la resta de forces polítiques amb representació municipal perquè es pugui dur a terme
la nostra proposta. Us recordo que es podria fer ja que tota l’oposició sumem majoria en el consistori. No
obstant, el Ple decidirà. Aprofitem l’avinentesa per donar, ara sí, la benvinguda a la tardor i desitjar-vos que
hagueu passat unes bones Fires de Sant Narcís.

Frases dites en el seu dia per part del govern actual. ”Aquest partit s’oposarà a qualsevol nova pujada d’impostos que demagògicament plantegi el govern d’Espanya” (Mariano Rajoy).
“Mai no s’ha sortit d’una crisi apujant els impostos” (Maria Dolores de Cospedal).
“Apujar impostos em sembla un disbarat” (Esperanza Aguirre).
“És vergonyós que plantegin apujar impostos” (Soraya Saez de Santamaría).
“Els treballadors que estiguin tranquils, que aquí hi ha el PP per defensar-los” (Maria Dolores de Cospedal).
“El problema econòmic d’Espanya no se soluciona amb l’abaratiment de l’acomiadament” (Cristobal Montoro).
“Faré tisorada a tot excepte les pensions públiques, la sanitat i l’educació” (Mariano Rajoy.)
Un comentari: vas votar el PP.

