AGENDA
Del 15 de desembre al 15 de gener

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.
TANCAMENT DEL SOLC, DE L’ESPAI
JOVE I DE LA BIBLIOTECA PER
NADAL
El Servei d’Orientació Laboral de Caldes
de Malavella romandrà tancat el 25 de desembre
i l’1 de gener de 2014.
L’Espai Jove romandrà tancat del dilluns 23 de
desembre al 7 de gener de 2014.
La biblioteca estarà oberta el divendres 3
de gener a la tarda, de 4 a 9; el dissabte 4 de
gener, de 10 a 2; i el dimarts 7 de gener, de 4
a 9. La resta de dies, la biblioteca estarà tancada fins
la reobertura, el dia 8.
INSCRIPCIONS
PER
ANAR
AL
CARNAVAL DE SITGES (CASA ROSA)
Del 27 al 29 de febrer (3 dies i 2 nits).
Estada en un hotel de 3 estrelles. Preu: 149 euros.
Organitzat per l’Associació de gent de la tercera
edat “Casa Rosa” (972 47 04 05).
INICI DEL TALLER DE BONSAIS
Dissabte, 11 de gener. Es farà cada dissabte a les
4 de la tarda fins a final de març. Per a informació:
972470319 (Dolors). Organitzat per l’Associació
Ikald de Caldes de Malavella.
DISSABTE, 14 DE DESEMBRE
L’HORA DEL CONTE
Contes de Nadal, a càrrec de la Companyia
l’Escarràs. A les 12 del migdia, a la Biblioteca.
Organitzada per la Biblioteca Municipal Francesc
Ferrer i Guàrdia.
MISSA DE CATEQUESI I ENTRADA DEL
TIÓ SOLIDARI
A 2/4 de 7, a l’Església Parroquial. Hi haurà recollida
d’aliments destinats a Càritas Parroquial. L’organitza
la Parròquia i l’Espai Jove Parroquial
XOCOLATADA PER LA MARATÓ DE TV3
A partir de les 7, a la plaça de l’Església. L’organitza
l’Associació de Gent de la 3a. Edat “Casa Rosa”.
ENCESA DE LLUMS DE NADAL I
CANTADA DE DUES NADALES
A 1/4 de 8, a la plaça de l’Església. Cantada a càrrec
dels nens de la Catequesi. L’organitza la Parròquia
de Caldes
CONCERT DEL GRUP MUSICAL CALIDAE
A 2/4 de 8, a l’Església Parroquial. Organitzat per la
Parròquia de Caldes i Grup Calidae.
ESCUDELLA CONCERT DE MÚSICA
LÍRICA PER LA MARATÓ DE TV3
A 2/4 d’11, al Teatre-cinema municipal. A càrrec de
Marisol Uceda i Oscar Puig (veus) i Toni
Salvador (teclats). Aportació voluntària per la
Marató. Es lliurarà un val per l’Escudella Solidària de
l’endemà, a partir de les 12 del migdia. Organitzat
per la Societat Gastronòmica de Caldes de Malavella.

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.
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. Adreceu-vos a:
promocioeconomica@caldesdemalavella.
cat o bé al 972470005 (Ext 47).
- Taller de manualitats nadalenques:
Recicla per Nadal!
A 2/4 de 12, a Cal Ferrer de la Plaça. Diumenge
15 i 22 de desembre: Condicions: portar una
joguina en bon estat per a la campanya de recollida
de joguines de Creu Roja o aportar aliments o
roba a Càritas de Caldes. Per a més informació i
inscripcions: 622919482 (Katy Keska).
EXCURSIÓ A FIGUERES (ESPLAI “LA
CAIXA”)
Sortida el 22 de febrer per visitar el monestir
de Sant Pere de Rodes i el 3r. Festival Internacional
de Circ. Apunteu-vos-hi abans del 21 de
desembre. Organitzat per l’Esplai “La Caixa”.
Per a més informació: 972470795.
TALLER SOBRE LA MENOPAUSA
De 5 a 8 de la tarda, al Casino. “La Menopausa entesa
com una oportunitat pel creixement personal”. Taller
realitzat per Eulàlia Pàmies i Maria Melguizo.
Gratuït (envieu un correu a xarxadedones@
hotmail.com). Organitzat per la Xarxa de Dones
de Caldes de Malavella amb el suport de l’Ajuntament.
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
A 2/4 d’1, Mini bàsquet masc.: EEM Caldes – B. Lloret
A 2/4 d’1, pre-mini bàsquet fem.: EEM Caldes – Les Alzines
Seu de la trobada de voleibol a Caldes
UNIÓ ESPORTIVA 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, Infantil fem.: 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 3/4 de 9, Cadet masculí: CE Caldes – CB Salt B
DIUMENGE, 15 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.
TALLER DE MANUALITATS
NADALENQUES PER ALS MÉS MENUTS:
RECICLA PER NADAL!
A 2/4 de 12, a Cal Ferrer de la Plaça. Per a més
informació, vegeu l’apartat Activitats de dinamització
de la Fira-Mercat dels diumenges.

10a FIRA D’OPORTUNITATS
Mercat solidari i anticrisi on podreu trobar tot
tipus de productes de segona mà. De 10
a 2, a la plaça de l’Ajuntament i rodalies. Càritas
de Caldes farà una recollida d’aliments el mateix
dia de la Fira.
SUBHASTA DE QUADRES DEL
CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
(MARATÓ DE TV3)
A partir de les 10, a la plaça de l’Ajuntament nou.
Organitzat per l’Ajuntament i els organitzadors del
Concurs de Pintura ràpida.
CERCAVILA DE GEGANTS I GRALLERS
(MARATÓ DE TV3)
Organitzat per la Colla Gegantera de Caldes i
Grallers escaldats.
MERCAT SOLIDARI DE TALLERS
AMB MATERIAL RECICLAT, RACÓ
DE MANUALITATS i PINTURA A
L’ASFALT (MARATÓ DE TV3)
Entre dels 10 i la 1, al carrer Vall-llobera.
Organitzat per l’Esplai Sant Esteve.
PATINADA POPULAR , PARTIDETS
D’EXHIBICIÓ D’HOQUEI SOBRE
PATINS I XOCOLATADA PER LA
MARATÓ DE TV3
Sortida de la patinada popular, a les 11, des
davant de la Comissaria de Policia fins a la plaça
de l’Ajuntament Nou, on es farà una gimcana /
demostració per qui vulgui provar l’hoquei i una
xocolatada. Organitzat pel Club Patí Caldes.
PARADA DE VENDA DE POSTALS DE
NADAL I PUNTS DE LLIBRE FETS
AMB FLORS SEQUES (MARATÓ DE
TV3)
Al llarg de tot el matí, a la plaça de l’Ajuntament
Nou. Organitzat per ESPAICAIXA.
TASTET D’ESCUDELLA DE NADAL.
(MARATÓ DE TV3)
A les 12, a la plaça de l’Ajuntament vell. Organitzat
per la Societat Gastronòmica.
TRADICIONAL
QUINA
PER
LA
MARATÓ DE TV3
A partir de les 6, al gimnàs de l’Escola Sant Esteve
(entrada pel carrer Girona). Organitzat pel Club
Voleibol Caldes.
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
A les 10, Benjamí A: UE Caldes – Esc. F. Ripollès AE A
A 2/4 de 12,Tercera Catalana: UE Caldes – Fornells
UE. La recaptació de l’entrada d’aquest
dia anirà destinada a La Marató de TV3.
DIMECRES. 18 DE DESEMBRE
GUA-TEKE
ESCOLA
ESPORTIVA
MUNICIPAL (INICIACIÓ ESPORTIVA)
A 2/4 de 5 al pavelló de l’Escola Sant Esteve
DIJOUS, 19 DE DESEMBRE
DINAR DE PRE-NADAL DE L’ESPLAI
“LA CAIXA”
Cal apuntar-s’hi amb antelació a l’Esplai. Per a més
informació: 972470795.
GUA-TEKE
ESCOLA
ESPORTIVA
MUNICIPAL (PSICOMOTRICITAT)
A 2/4 de 5 al pavelló de l’Escola Sant Esteve

DEL DIVENDRES 20 AL DIUMENGE 22
DE DESEMBRE
COLÒNIES DE NADAL JOVES
A la casa de colònies de Granollers de Rocacorba
(3r d’ESO - 1r de Batxillerat. Per a més informació:
esplaisantesteve@gmail.com. Organitzat
pel
Centre d’Esplai Sant Esteve.
DIVENDRES, 20 DE DESEMBRE
PRESENTACIÓ DEL PLA DE
MARXANDATGE, NOUS FULLETONS I
DE LA TARGETA REGAL
A les 4 de la tarda, a Cal Ferrer de la Plaça.
Presentació d’una gamma de productes
de marxandatge sobre Caldes de Malavella,
dels nous fulletons informatius per als
turistes i de la Targeta Regal.
FESTA DE PRE-NADAL (CASA ROSA)
Esmorzar a la Carpa de Banyoles, visita a la Mostra
Internacional de Pessebres i a la Casa-Museu
Trinxeria d’Olot i a Setcases. Programes a part.
Organitzat per l’Associació de gent de la tercera
edat “Casa Rosa” (972 47 04 05).
SOPAR DE NADAL I BALL DE GALA DE
L’ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
A les 9 de la nit, a l’annex de la Casa Rosa.
DISSABTE, 21 DE DESEMBRE
MISSA DEL POLLET I CANT DE DUES
NADALES
A 2/4 de 7, a l’Església parroquial. Missa de Nadal
especial pels nens i les nenes del nostre poble. En
acabar, mini concert de dues nadales realitzat
pels nens i nenes de la Catequesi. Organitzada per
la Parròquia de Caldes de Malavella. Hi haurà una
urna per a recollir donatius destinats a la Marató
de TV3 d’enguany.
PRESENTACIÓ DEL CURTMETRATGE
“LLÀTZER” I PROJECCIÓ DE
“BLANCANIEVES”
A les 9, al Teatre-cinema municipal. Presentació del
curtmetratge “Llàtzer”,del caldenc Mateu Ciurana,
i projecció de la pel·lícula “Blancanieves”, de
Pablo Berger. Acte gratuït. Organitzat per Mateu
Ciurana i l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
A 2/4 d’1, Mini bàsquet masculí: EEM Caldes – CB
Banyoles B
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
A les 10, Benjamí B: UE Caldes – Penya B. Lloret
A les 10, Benjamí C: UE Caldes – CF Sils
A les 11, aleví B: UE Caldes – Olímpic Malgrat CE
A les 4, Juvenil: UE Caldes – Breda UE
CLUB ESPORTIU CALDES
A 3/4 d’11, Infantil fem.: CE Caldes – CE Palamós
DIUMENGE, 22 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.
TALLER DE MANUALITATS: RECICLA
PER NADAL!
A 2/4 de 12, a Cal Ferrer de la Plaça. Per a més
informació veieu l’apartat Activitats de dinamització
de la Fira-Mercat dels diumenges.
7è MERCAT DE NADAL
De 10 a 2 de la tarda, a la plaça de l’Ajuntament

nou i voltants. A més:
- A la Plaça de l’Ajuntament vell: Xurros per
gentilesa de la Xurreria Company.
- A la Plaça de l’Ajuntament nou: Caga tió
solidari, a càrrec de l’Associació de comerç.
- A la plaça de l’Ajuntament nou: Cantada de
Nadales a càrrec de la Coral Cantaires de Caldes,
Jocs gegants populars d’arreu del món,
Circuit infantil de cotxes caminadors,
Espai de maquillatge de fantasia i
recollida de joguines de segona mà de la
Creu Roja Llagostera.
- Al Parc de la Sardana, passejades amb ponis
a càrrec del Centre Eqüestre Malavella. Se’n
repartiran programes a part.
FESTIVAL DE PATINATGE ARTÍSTIC
D’11 a 1, al Pavelló Municipal. Exhibició dels
patinadors del Club Patinatge Artístic i actuacions
de clubs convidats. Mercat de material de
patinatge de 2a mà i rifa de 3 paneres per
recollir fons per a la Marató de TV3. L’organitza
el Club Patinatge Artístic Caldes
DIMECRES 25 I DIJOUS 26 DE
DESEMBRE
QUINA DE LA UE CALDES
A partir de les 7, al Casino Municipal. Organitzada
per la UE Caldes amb la col·laboració de
l’Ajuntament.
DIJOUS, 26 DE DESEMBRE
TRADICIONAL CONCERT CORAL DE
SANT ESTEVE
Aproximadament a les 12 (a la finalització de la
missa), a l’Església Parroquial de Caldes. L’organitza
la Coral Cantaires. Amb el suport de l’Ajuntament
i de la Parròquia de Sant Esteve.
DIVENDRES 27, DIUMENGE 29 I
DILLUNS 30 DE DESEMBRE
JAN (Jocs i Activitats de Nadal)
De 3 a 7, al Pavelló Municipal d’Esports. Preu: 3€/dia
DISSABTE, 28 DE DESEMBRE
RECOLLIDA DE CARTES DELS REIS
A càrrec de la Cartera reial. A les 5, sortida de la
plaça de l’Ajuntament (nou) per arribar fins als
Jardins de les Termes Romanes, punt de recollida.
Hi haurà jocs i activitats de Nadal i una
xocolatada. Organitzat per la Comissió de Reis.
DIUMENGE, 29 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.
DIMARTS, 31 DE DESEMBRE
GRAN FESTA DE CAP D’ANY
Sopar i Ball al Pavelló amb el grup
Sharazan i Animals Dj. Al Pavelló Poliesportiu
a 2/4 de 10 (sopar) i a la 1 (ball). Preu del sopar:
60 € (inclou l’entrada al ball). Preu de l’entrada
al ball: 5 €, menors de 18 anys i 10 € als majors
(amb consumició). L’organitzen els Joves Intrèpids,
la Societat Gastronòmica i l’Ajuntament.
CAMPANADES DE CAP D’ANY
A 3/4 de 12, a la plaça de l’Església. Cal portar el
raïm.Organitzades pels Joves Intrèpids.
CAP D’ANY A LA CASA ROSA
Organitzat per l’Associació de gent de la tercera edat
“Casa Rosa”. Per a més informació: 972 47 04 05.

DIMECRES, 1 DE GENER
QUINA DE LA UE CALDES
A partir de les 7, al Casino Municipal. Organitzada
per la UE Caldes amb la col·laboració de
l’Ajuntament.
DEL DIJOUS 2 AL DISSABTE 4 DE
GENER
COLÒNIES DE NADAL PER A INFANTS
A la casa de colònies de Sant Martí de Llémena
(1r de Primària - 2n d’ESO. Per a més informació:
esplaisantesteve@gmail.com. Organitzat
pel Centre d’Esplai Sant Esteve.
DISSABTE, 4 DE GENER
TEATRE AMB CARISMA TEATRE
Carisma Teatre presenta novament la comèdia
musical “L’Amor no té cap fórmula (Venus II)”. A
2/4 de 10, al Teatre-cinema municipal.
DIUMENGE, 5 DE GENER
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina
de Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a
l’exposició del jaciment del Camp dels Ninots.
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DINAMITZACIÓ DE LA FIRA-MERCAT:
PASSEJADES AMB PONIS
D’11 a 2, a la pineda del Parc de la Sardana. Preu
per passejada: 2€. Organitzada pel Centre
Eqüestre Malavella.
GRAN CAVALCADA DE REIS
A partir de 2/4 de 7, per la carretera que ve de l’NII, per diferents carrers del poble i fins a l’Església
parroquial. Organitzada per la Gent de Reis i
l’Ajuntament.
DISSABTE, 11 DE GENER
INICI DEL TALLER DE BONSAIS
Per a informació: 972470319 (Dolors). Organitzat
per l’Associació Ikald.
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
A 3/4 d’11, Aleví 2003 volei: EEM-CV Olot B
A 2/4 d’1, Aleví 2002 volei: EEM-CV Olot A
A 2/4 d’1, Mini bàsquet femení: EEM – Pia Olot
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
A les 11, Aleví A: UE Caldes – Banyoles CE E
A les 4, Cadet: UE Caldes – Esc. F. Sant Feliu de Guíxols
CLUB ESPORTIU CALDES
A 2/4 de 7, Junior femení: CE Caldes – CB
Llagostera
A les 8 del vespre, Sots-21 masculí: CE Caldes – CE
Palamós
UNIÓ ESPORTIVA AIGÜES BONES
A les 6: UE Aigües Bones – UEP Costa Brava .
DIUMENGE, 12 DE GENER
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina
de Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a
l’exposició del jaciment del Camp dels Ninots.
DINAMITZACIÓ DE LA FIRA-MERCAT:
PASSEJADES AMB PONIS
D’11 a 2, a la pineda del Parc de la Sardana. Preu
per passejada: 2€. Organitzada pel Centre
Eqüestre Malavella.
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
A les 10, Benjamí A: UE Caldes – Ca l’Aguidó AD A
A 2/4 de 12,Tercera catalana: UE Caldes – Arbúcies CF

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.
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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
RECORDATORI DE LES BONIFICACIONS
EN L’IBI I EN LA TAXA D’ESCOMBRARIES
Els contribuents que tinguin el rebut de l’IBI domiciliat
tindran una bonificació del 2% de l’import a pagar, al
qual si sumarà un 3% addicional si es fa el pagament
de l’impost a començament d’any.
Pel que fa a la taxa per la recollida d’escombraries, els
contribuents que facin ús de la deixalleria 2 vegades
per semestre tindran un 5% de bonificació; les que hi
vagin entre 3 i 5 vegades per semestre, un 10%; i les
que hi vagin més de 5 vegades per semestre, gaudiran
d’una bonificació del 15%.
SEGONA CONVOCATÒRIA DE BEQUES
PER LA LLAR D’INFANTS
La segona convocatòria de beques pel curs 2013-14
de la Llar d’infants serà del 2 al 20 de gener. Per
a més informació podeu adreçar-vos a Serveis Socials.
S’ACABA EL CANVI D’ENLLUMENAT
DE CAN SOLÀ GROS II
S’han instal·lat ja les noves bombetes de 100W al
veïnat de Can Solà Gros II, més eficients i econòmiques.
Com que és una actuació compresa en el PAES (Pla
d’Acció per l’Energia Sostenible), part de l’actuació
(11.000 €) ha estat subvencionada per la Diputació
de Girona en el marc del programa “Del pla a l’acció”.
ARRANJAMENT DE CAMINS VEÏNALS
I DE CANONADES DE RIERES
El consistori, dins del pla d’arranjament anual de
camins veïnals, ha condicionat el camí que s’inicia a
la carretera entre Caldes i Cassà i que passa per Can
Croses i ca l’Estruc. Per altra banda, s’han netejat tubs
de formigó en el pas de camins de diverses rieres i
recs del municipi, la qual cosa permetrà que l’aigua hi
pugui circular amb més facilitat.
NETEJA D’UN TRAM URBÀ DE LA
RIERA SANTA MARIA
Dins les tasques habituals de neteja i manteniment de
lleres, l’Ajuntament ha fet la neteja d’un tram urbà de
la riera Santa Maria, des del pont de la carretera GI673 fins a darrera la zona esportiva.

PINTAT ELS MUR I ELS ELEMENTS
ORNAMENTALS A LA FONT DE LA VACA
El consistori ha fet pintar els murs i les columnes i
altres elements decoratius de la Font de la Vaca,
concretament a la part inferior de la Baixada de la Font
de la Vaca. Els colors que s’han triat són els mateixos
que els del Casinet, la qual cosa harmonitza l’entorn.

NOUS RÈTOLS ALS CONTENIDORS DE
RECOLLIDA SELECTIVA
Coincidint amb la Setmana Europea de la Prevenció
de Residus que, enguany, es celebrava entre els dies
16 i 24 de novembre, a Caldes s’ha canviat la retolació
dels contenidors de reciclatge més vells. D’aquesta
manera s’ha millorat la informació sobre els residus
que cal llençar a cada contenidor i se n’ha igualat la
imatge per tot el municipi. Per altra banda, mentre
no s’acabin les existències, podeu continuar recollint
el lot d’articles per la prevenció dels residus i el
reciclatge a la deixalleria municipal. Ambdues accions
són promogudes pel Consell Comarcal de la Selva.

ACTUACIÓ DE SANEJAMENT DELS
PLATANERS DE CALDES
L’Ajuntament durà a terme una important actuació en
els plataners (Platanus sp.) del nucli urbà de Caldes. En
total es tractaran un centenar d’exemplars de la Font
de la Vaca, el Passeig de la Granja, la Plaça del TeatreCasino, la Rambla d’en Rufí i la Rambla Recolons.
Molts dels plàtans d’aquestes zones tenen forats,
parts buides del tronc principal o bé parts podrides.
El tractament consistirà en sanejar les parts en mal
estat, aplicar productes fitosanitaris, omplir les parts
buides amb espuma de poliuretà expansible i aplicació
de producte cicatritzant. D’aquesta forma es pretén
evitar que els arbres es continuïn deteriorant per
efecte de la pluja, el sol o els corcs i que nous agents
ataquin parts sanes dels arbres. El cost d’aquesta
actuació s’ha estimat en 13.721,40 €.

LICITADA LA SENYALITZACIÓ AL
NUCLI DE CALDES
L’Ajuntament ha posat a licitació pública la senyalització
dels monuments i llocs d’interès del nostre municipi.
El consistori ha arribat a detectar actualment fins
a 9 tipus diferents de cartells. La nova senyalització
servirà per unificar la forma de destacar els elements
patrimonials i d’interès de Caldes de Malavella i
permetrà als turistes fer una visita més coherent i
entenedora. Fins a 7 empreses s’han presentat a una
licitació que té un preu de sortida de 44.999 € + IVA.
MILLORA DEL SUBMINITRAMENT DE
LA LLUM A LA ZONA ESPORTIVA
L’Ajuntament ha aprovat el plec de clàusules que han
de regir el concurs públic per contractar l’ampliació
de la instal·lació elèctrica que subministra electricitat
al pavelló polivalent, a les pistes de tenis i a la piscina
municipal. El preu de sortida és de 23.568,41 € +

IVA. La nova instal·lació ha de permetre dotar als
equipaments esmentats anteriorment la suficient
potència d’electricitat com per poder funcionar
sense problemes. L’actuació soluciona el problema
que s’ha detectat en alguns moments de consum
punta en què el subministrament de la llum ha saltat
a causa de la falta de potència.

PRESENTACIÓ DE LA TARGETA
COMERÇ
El 13 de novembre passat es va fer la presentació
de la targeta “Caldes Comercial”, una iniciativa que
premia amb descomptes i premis els clients habituals
dels comerços de Caldes adherits a la campanya.
El funcionament és el següent: Les persones que
comprin amb la targeta acumularan punts que
podran fer servir en qualsevol altre establiment
que participi en la campanya. A més, gaudiran de
descomptes en determinats moments de l’any com,
per exemple en les properes festes nadalenques.
Per fer ús de la targeta només cal omplir la butlleta
de sol·licitud que podreu trobar a qualsevol dels
establiments participants. La targeta té un preu de
3,5€ dels quals 2,5€ es carreguen directament a
la targeta i estan ja disponibles per fer compres, i
l’euro restant es dóna a les escoles de Caldes per
cobrir les seves necessitats.
La targeta “Caldes Comercial” és una iniciativa de
l’Associació de Comerç i Serveis de Caldes de
Malavella amb la col·laboració del Ajuntament i que
té com a objectiu impulsar el consum i el comerç
local de Caldes de Malavella.
L’acte de presentació va comptar amb la presència
de l’alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu,
la regidora de Promoció Econòmica, Mercè Rossell,
la presidenta de l’Associació de Comerç de Caldes,
Araceli Vigueras, i d’una part dels negocis que s’han
adherit inicialment a la iniciativa.
Per a més informació sobre la campanya i els
comerços que inicialment hi participen, podeu
consultar el web de l’Associació de Comerç i Serveis
de Caldes de Malavella: www.caldescomercial.com.

La Selva comunica

CAMPANYA PUBLICITÀRIA DE
NADAL DE CALDES FM
Amb la idea de col·laborar amb la dinamització dels
establiments del nostre poble, Caldes FM, emissora
municipal de Caldes de Malavella, ha posat en marxa
una campanya de publicitat a preu econòmic. Els
anunciants que participin en aquesta oferta, al preu
tancat de 25 €, IVA inclòs, formaran part dels blocs
comercials que es radiaran entre el 20 de desembre
i el 5 de gener, amb un mínim de 100 impactes
programats entre les 9 del matí i les 8 del vespre.
Des de la ràdio s’està fent arribar als comerços
els impresos per participar-hi, però si no els heu
rebut, podeu demanar-los a l’adreça caldesfm@
caldesdemalavella.cat o deixant un avís al
contestador automàtic del telèfon 972471309.
CALDESFM emet una programació de 24 hores al
dia des del 107.9 de l’FM.
COMPREU EL CALENDARI DE
L’HEREU RIERA!
L’Ajuntament ha editat un calendari de paret de
l’any 2014 amb un recull de fotos de l’edició passada
del ball de l’Hereu Riera celebrat durant l’Aplec de
Sant Maurici, el 22 de setembre passat. La publicació
té totes les dades del santoral i informació sobre el
calendari del pagès. El Calendari de l’Hereu Riera és
una iniciativa del Grup d’Amics del ball de l’Hereu
Riera i té el suport de l’Ajuntament de Caldes de
Malavella. L’objectiu que es persegueix és fomentar el
coneixement i la pràctica d’aquesta tradició caldenca.
El preu de venda al públic és de només 2€ i els podeu
adquirir a l’Oficina de Turisme, a la Llibreria Solés i a
la Llibreria Tau. Els beneficis de la venda del Calendari
de l’Hereu Riera es destinaran única i exclusivament a
cobrir les despeses de publicació.

ESTEM PREPARANT L’ELABORA’T 2014!
El SOLC està treballant amb els cursos de formació
que s’oferiran l’any vinent a Caldes de Malavella. A
hores d’ara us podem avançar que s’oferiran cursos
d’idiomes, informàtica i manipulador d’aliments entre
d’altres. El període d’inscripcions per als cursos del
primer semestre s’allargarà del 27 de gener al 14
de febrer a l’Oficina de Turisme i a l’Espai Jove Ca
la Romana. Podreu ampliar aquesta informació al
pròxim BIM i als programes a part que es repartiran.
Per a més informació: solc@caldesdemalavella.cat o
bé al 972 48 01 03 / 972 48 02 66.
ARRIBEN NADAL I REIS I UN MUNT
D’ACTIVITATS!
Les Festes de Nadal i Reis arriben amb més llum
ja que l’Ajuntament ha adquirit nova il·luminació
de Nadal de baix consum per un import de 2.960
€ que s’instal·larà en diferents punts del municipi,
veïnats i urbanitzacions inclosos. Els últims 15 dies
de desembre i els primers de gener ens ofereixen
moltes activitats relacionades amb Nadal, Reis,
la Marató de TV3, fires, mercats, espectacles,
projeccions, el JAN, colònies, quines... per la qual
cosa, si no us voleu perdre cap acte, us recomanem
que consulteu l’atapeïda agenda d’aquest BIM!
ACTE PER LA IGUALTAT DE GÈNERE
La Xarxa de Dones va organitzar un seguit d’actes
el dia 24 de novembre, vigília del Dia internacional
contra la violència de gènere. Va obrir l’acte la
lectura del manifest, llegit per Vanesa Pajares (foto),
germana de la caldenca Dolores Pajares, assassinada
enguany pel seu cunyat. Tot seguit els alumnes del
Servei d’Ensenyament Musical de Caldes van oferir

Els plens

El Ple ha aprovat per unanimitat la modificació de
l’ordenança de tinença d’animals.
L’equip de govern ha donat compte de
l’informe de morositat del tercer trimestre de
2013. Segons aquestes xifres, el nombre de pagaments realitzats en el tercer trimestre de 2013
és de 961, amb un import total de 966.003,45€.
D’aquest nombre, el 78,27% pertany a pagaments
realitzats durant el trimestre dins el termini legal
amb un import de 756.128,80€ i una mitjana de
pagament de 24,81 dies. La resta de factures, per
un import de 209,874,65 € s’ha pagat amb una
mitjana de 38,18 dies. Resten 13 factures pendents de pagament i fora de termini per un import total de 43.971,39 €.

PRESENTACIÓ DEL NOU
MARXANDATGE SOBRE CALDES
Us convidem a la presentació del nou marxandatge
que es farà el divendres 20 de desembre, a les 4 de
la tarda. Es tracta d’un seguit de productes distintius
del nostre poble que tant poden interessar a
caldencs com a forans que busquin un record. N’hi
haurà alguns de generalistes com bosses, adhesius o
el calendari de l’Hereu Riera del qual ja hem parlat en
la notícia anterior, i d’altres més encarats al caràcter
de vila termal i del benestar de Caldes. També s’hi
presentaran nous fulletons orientats d’informació
turística que tenen l’objectiu de millorar l’atenció
als visitants vinguts de fora que volen conèixer el
nostre municipi.

diverses actuacions. En acabat, Joan Enric Carreras
va fer un esment de l’obra que el cap de setmana
següent va oferir i que tracta sobre la violència de
gènere i l’escriptora caldenca Mònica Huix-Mas
(pseudònim de Mònica Vilà) va llegir un poema
sobre la mateixa temàtica. Per últim, la Xarxa de
Dones va oferir globus que els assistents van deixar
anar per elevar els seus desitjos.

L’equip de govern ha donat compte del marc pressupostari 2014-2016 tramès al Ministeri d’Hisenda.
La previsió de pressupost per a l’any 2014 és de
6.836.845 €, per al 2015, de 7.697.742 i per al 2016,
la xifra se situa en 6.752.325 €.
El Ple ha aprovat una modificació de crèdit de
108.800€ que rebaixa algunes partides previstes
en el pressupost i n’amplia altres que a final d’any
s’havien quedat curtes. Ho ha fet amb els 7 vots
favorables de CiU (5), PP (1) i PSC (1), els 4 vots
en contra de la PIC (3) i ICV-EUiA (1) i l’abstenció
d’ERC. Les partides ampliades fan referència a factures d’electricitat, neteja de dependències culturals, reparació i manteniment del pavelló municipal
i del camp de futbol, servei de desinfecció de rates,
coloms, etc. i aportacions i ajudes a Serveis Socials.

Els partits opinen
L’últim Ple ha aprovat per unanimitat de tots els partits polítics que l’Ajuntament impulsi la creació
d’una seu electrònica. Amb aquest acord, el consistori farà un pas decisiu per afavorir les gestions i
tràmits electrònics amb els caldencs de manera còmoda i segura. Altres beneficis que comportarà
seran una millor transparència i un accés més fàcil a la informació i documentació del consistori i
el foment de la participació ciutadana. Per altra banda, l’Ajuntament s’està ajustant cada vegada més als requeriments que el Govern espanyol fa a l’administració perquè faci els pagaments als proveïdors amb un termini
màxim de 30 dies. El funcionament de l’administració dificulta en algunes ocasions el compliment estricte
d’aquests marges però el nostre municipi està en una posició bona respecte altres pobles de l’entorn. Continuarem en aquesta línia per acostar-nos encara més a la fita. L’equip de govern vol aprofitar aquestes últimes
línies per desitjar-vos un bon Nadal i una bona entrada d’any 2014!

Hem estat molts anys esperant que es reiniciessin les obres de l’NII a Caldes i hem d’estar contents
que avancin d’acord amb les darreres previsions. Esperem que ben aviat puguem gaudir d’aquesta infraestructura tant necessària. Però el que estem patint durant les darreres setmanes en l’encreuament
per accedir-hi és indigne. Demanem que es prenguin mesures per minimitzar els riscos que posen en perill
la integritat física dels que hi passem: amplada, enllumenat, carrils d’acceleració, senyalització, gratuïtat de
l’autopista... es poden fer moltes accions que millorin el nyap que tenim ara. El pitjor de tot és que quan demanem a l’alcalde, en el Ple, que exigeixi als responsables de les obres que es prenguin aquestes mesures ens digui
que s’està fent tot el que es pot. Un cop més, sembla que l’equip de govern de l’Ajuntament es posiciona en
el bàndol equivocat, defensant les altres administracions, Ministeri o Generalitat, en front dels interessos dels
ciutadans de Caldes. Més a www.picaldes.com

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.

Ple municipal ordinari de 25 de
novembre de 2013
Les partides que s’han rebaixat són aportacions per
a personal laboral i seguretat social, retribucions
bàsiques i Seguretat Social a càrrecs electes i interessos de préstec de l’interior.
El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat la
creació de la seu electrònica amb l’adreça http://caldesdemalavella.sedelectronica.es que ha d’afavorir
l’accés electrònic dels vilatans per informar-se i realitzar gestions des de casa de manera fàcil, ràpida
i segura de manera que es millori la relació entre
l’Ajuntament i els vilatans i s’afavoreixi la transparència i la informació per part de l’administració.
El Ple municipal ha aprovat per unanimitat el reglament del registre electrònic de l’Ajuntament de
Caldes de Malavella que preveu la manera com el
vilatà es comunicarà i farà tràmits amb el consistori
per via electrònica i de manera segura.
El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat
l’actualització dels manuals d’actuació dels plans de
protecció civil d’inundacions (INUNCAT), sismes
(SISMICAT), nevades (NEUCAT) i transport de
mercaderies Perilloses (TRANSCAT).
L’equip de govern ha llegit el manifest del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers
les dones. El manifest explica que la violència cap
a les dones respon a una estructura social que la
facilita i per això defensa que s’abordi des de diferents àmbits. Ressalta també la necessitat d’incidir
en l’educació dels més joves per fomentar els valors
d’igualtat, respecte i llibertat entre homes i dones.

Al 2012 presentàvem la moció per un IBI més just: “una reducció del 5% en els rebuts domiciliats o que anticipin pagaments”. La proposta va ser rebutjada per CIU i
el PP, mentre que la PIC, ERC i el PSC s’hi van abstenir. El 4 de novembre passat, la PIC ens proposa demanar
el pagament anticipat de l’IBI a canvi d’una bonificació del 5%, proposta que s’acaba modificant a un 2% per als
rebut domiciliats i un 3% per als pagaments avançats, i s’aprova per unanimitat. No veiem els motius del canvi
del vot però el que sí sabem és que els ciutadans han perdut un any.
Entenem que a final d’any hi hagi ajustos econòmics en el pressupost però no que per equilibrar, s’utilitzin els
diners inicialment previstos per a 2 places vacants a la Brigada Municipal, amb la qual cosa es deixen de contractar 2 persones. Per això hem votat en contra de la modificació de crèdit.

Ens ha agradat i volem destacar en positiu la creació de la seu electrònica per poder fer tràmits en línia. Modernitza l’administració i l’acosta als ciutadans que podran fer diferents gestions
des de casa. Recordem en canvi que l’equip de govern CIU-PSC, només començar la legislatura,
va tancar una finestra oberta al poble, el Consensus. Aquesta sí que era una eina real, transparent i moderna de
participació ciutadana i de proximitat entre l’Ajuntament i la població. Ens agradaria que es recuperés.
No ens ha agradat i volem destacar com durant tot un any, l’equip de govern no ha estat capaç de licitar dues
places per a la brigada tenint els diners pressupostats per fer-ho. Preguntem el perquè i veiem clar que es tracta
de deixadesa. Finalment ha optat per utilitzar aquests diners per pagar factures de la llum. Actituds com aquesta
refermen la nostra opinió que el Sr. Balliu gestiona l’Ajuntament de Caldes com si fos una empresa privada.

Celebrem, a priori, l’últim Ple municipal de l’any sense l’aprovació dels pressupostos. Des del PPC
vam demanar una treva ja que per a nosaltres és el tema més important de l’any, perquè la part
econòmica és el “motor” del municipi i considerem que no es pot fer aquesta feina a “corre-cuita”
tal i com estan acostumats a veure treballar CiU. S’han d’estudiar bé i tenir molt present quines són
les mancances i prioritats a Caldes en aquests moments i fer una bona previsió perquè, si no, el que acaba
passant és que, en comptes de presentar el pressupost, el que fa l’equip de govern és demanar que li aprovem
modificacions de crèdit. Considerem que hi ha una manca important de previsió responsable. Dir-vos que en
breu presentaran els pressupostos esmentats i nosaltres lluitarem perquè es considerin moltes coses, sobretot
de l’àmbit social.

Els barris perifèrics (urbanitzacions recepcionades), les urbanitzacions del nostre poble i el nucli
urbà, a través dels seus representants veïnals, ens demanen més presència policial així com més
agents. És a dir, que en el torn nocturn sempre hi hagi dos agents i que no s’hagi d’esperar el suport
dels Mossos per desplaçar-se conjuntament al punt on se’ns demana la nostra presència. Per poder donar
aquesta cobertura caldria un increment de tres agents més en plantilla però (sempre hi ha un però), no es
poden ampliar les plantilles dels funcionaris per prohibició directa del Govern Central, encara que la necessitat
estigui justificada. Es presenten en ple extraordinari els pressupostos per al 2014. Espero que quan aquest
butlletí estigui publicat els partits, dins de la seva coherència, els hagin referendat, deixant de banda els seus
interessos polítics i mirant pel bé del nostre poble.

