AGENDA

Del 15 de gener al 15 de febrer
CALENDARI DEL CONTRIBUENT
De l’1 de febrer al 31 de març:
Clavegueram (4t trimestre de 2013)

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

DISSABTE 18 DE GENER
EXCURSIÓ: NOCTURNA AL
BASTIMENTS
Sortida de neu a la llum de la lluna. Pujada al cim de
Bastiments des del refugi de Vallter. Mínim, llicència
–C-. Organitzada pel Club Excursionista Caldes.

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.

ELABORA’T 2014
Inscripcions del 27 de gener al 14 de febrer a l’Espai Jove “Ca la Romana” o a l’Oficina
de Turisme.
Cursos del primer semestre: Iniciació a l’ofimàtica i a la navegació per Internet (20h), curs d’’ofimàtica segons Actic I (50h), curs de manipulador
d’aliments (3h), curs de carretons elevadors (7h)
i anglès bàsic (50h). Més informació dels cursos
en un llibret a part.

CURSET DE SARDANES
Per a totes les edats i gratuït. Dissabtes,
de l’11 de gener al 10 de maig. De 3/4 de 4 a 3/4
de 5 al Casino municipal. Inscripcions al mateix
Casino a partir d’1/4 de 4 del dia 11 de gener. Per
realitzar aquest curs és imprescindible un mínim
de persones inscrites. Ho organitza l’Agrupació
de Sardanistes de Caldes de Malavella amb la col·
laboració de l’Ajuntament.

ACTIVITATS DE L’ESPLAI FUNDACIÓ
“LA CAIXA”
- Durant el 2014 continuem programant diversos tallers per tots els gustos i aficions (informeu-vos-en). La informàtica, per exemple, començarà el 17 de febrer. Cal apuntar-s’hi a mig
gener (places limitades).
- Viatge a Suïssa, del 3 al 10 de juny (circuit).
Recorregut pels indrets més emblemàtics del país.

ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ DE
GENT DE LA TERCERA EDAT “CASA
ROSA”
- El mes de gener, assemblea per donar
comptes de l’any 2013. Data per confirmar
(programes a part).
- El dia 22 de febrer, excursió a la Fira de
l’Aixada (mercat medieval de Manresa).
- El dia 27 de febrer, sortida al Carnaval de
Sitges de 3 dies. Preu, 149 euros (inscripcions a la Casa Rosa els diumenges a la tarda).
- Carnaval a la Casa Rosa (data a concretar).
- Tots els divendres al final de mes, ball-berenar a la Sala annexa de la Casa Rosa.
- Tots els diumenges, a les 5 de la tarda, ball a
la Sala annexa de la Casa Rosa.

DIVENDRES, 17 DE GENER
TALLER DE TAST DE VINS: “LA VOLTA
AL MÓN EN SIS VINS”
A les 8 del vespre, a la Biblioteca. A càrrec de Jordi Viader, enòleg de Vidreres. Tastarem vins de
França, Nova Zelanda, Estats Units, Croàcia, Sudàfrica i Catalunya. Presentarem llibres que tracten
el tema del vi. L’aforament és limitat a 12 persones. El preu és de 12 € que cobreixen la despesa
dels vins. Organitzat per la Biblioteca Municipal
Francesc Ferrer i Guàrdia.

campanes.
- A les 11, missa solemne en honor de Sant Sebastià.
- A 3/4 de 12, Audició de sardanes a càrrec de la
Cobla Bisbal Jove.
Ho organitza l’Agrupació de Sardanistes amb el
suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
Durant tot el matí i fins després de dinar, degustació de brou i botifarrada. Preus populars.Venda de
tiquets en el mateix aplec. Hi haurà Servei de bar
i venda de ciris de Sant Sebastià.
Ho organitza l’Agrupació de Sardanistes i el Consell Parroquial de Caldes de Malavella amb el patrocini de l’Ajuntament de Caldes de Malavella i el suport de Carns i Embotits Jesús Turon – Novavenda.

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).

CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS
Nivells Bàsic i Intermedi.
A l’Aula del SES de Caldes. De febrer a juny. Informació: SCC de la Selva, Pg. St. Salvador, 25. - Sta.
Coloma de Farners (Tel. 872 97 38 90). Els organitza el Consorci per a la Normalització Lingüística i l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

CURS D’INTRODUCCIÓ AL RAP I
GRAVACIÓ D’UNA MAQUETA
T’agrada el rap? Vols gravar una maqueta amb les
teves pròpies cançons? Amb aquest curs podràs
aprendre les eines bàsiques per composar cançons de rap i viure l’experiència de gravar una
maqueta. Formador del curs: Marc Ortin. Inscripcions a l’Espai Jove “Ca la Romana”, fins el 6 de
febrer
Inici el 13 de febrer i finalització, el 20
de juny. Els dijous, de 5 a 2/4 de 7.
Lloc: Espai Jove “Ca la Romana”. Preu: 13 €/mes
o 65 €/ tot el curs.
Tota la informació dels cursos i tallers que organitza l’Àrea de Joventut la podreu trobar en un
llibret a part.

CLUB ESPORTIU CALDES
Cadet masculí, a 3/4 d’11: CE Caldes – CB Hostalric
Infantil femení, a 3/4 d’11: CE Caldes – Unió Girona.
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví B, a les 11: UE Caldes – Sant Hilari – Font Vella
Juvenil, a les 4: UE Caldes – Sant Hilari – Font Vella
DIUMENGE, 19 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.
ESPORTS
CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior femení, a les 4: CE Caldes – CB Sarrià B
Sènior masculí, a 2/4 de 6: CE Caldes – BC Torroella
DIVENDRES, 24 DE GENER
CLUB DE LECTURA: LA DIVINA
COMÈDIA
A 2/4 de 8, a la Biblioteca. Tertúlia literària conduïda per Albert Mestres. Comentarem la
part de l’Infern de la Divina Comèdia de Dante.
A continuació hi haurà sopar infernal fet per les
components del grup. Organitzat per la Biblioteca
Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia.

DISSABTE, 25 DE GENER
TRADICIONAL APLEC DE SANT
SEBASTIÀ
A l’indret de l’Ermita de Sant Sebastià, a Ca l’Aluart (Veïnat de Baix).
- A 3/4 d’11, benvinguda a l’Aplec i repicament de

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Mini bàsquet masculí, a 2/4 d’1: EEM Caldes – CB
Sant Feliu
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Cadet, a les 4: UE Caldes – Cassà B
UNIÓ ESPORTIVA AIGÜES BONES
A les 6: UD Aigües Bones – Vet. Lloret Fotozoo

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Mini bàsquet masculí, a 2/4 d’1: EEM Caldes – CB
Roses
FIRA MERCAT: Tots els diumenges, de 10 a 2,
a la plaça de l’antic Ajuntament.

DISSABTE, 1 DE FEBRER
HORA DEL CONTE: LA BARRAQUETA
DE L’HIVERN
A les 12, a la Biblioteca. Us presentem un
espectacle per als més petits (entre 2 i 6
anys) que combina cançons, titelles, poemes,
contes, dites i endevinalles. A càrrec de la Cia.
Enclaudeclown. Organitzat per la Biblioteca
Francesc Ferrer i Guàrdia.

DIUMENGE, 2 DE FEBRER
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.
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Mini bàsquet femení, a 2/4 d’1: EEM Caldes – CB Roses
Pre-mini bàsquet femení, a 2/4 d’1: EEM Caldes –
Unió Vedruna A

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.

CLUB ESPORTIU CALDES
Cadet masculí, a 3/4 d’11: CE Caldes – AE Fornells
Sots-21 masculí, a les 4: CE Caldes – BC Torroella
Sènior masculí, a 2/4 de 6: CE Caldes – CB Salt B

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

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví B, a les 11: UE Caldes – Palafolls CD B
Juvenil, a les 4: UE Caldes – Ca l’Aguidó AD B
DIUMENGE, 26 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.
CINEMA FAMILIAR
“Turbo”. A les 5, al Teatre-cinema municipal. Preu:
5 €. L’organitza l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

DIUMENGE 26 DE GENER
SORTIDA A FONT ROMEU
Sortida en autobús fins a l’estació on es podran fer diverses activitats (esquí a pistes, caminada en raquetes
i altres). Organitzada pel Club Excursionista Caldes.
DILLUNS, 27 DE GENER
PLE MUNICIPAL
A les 8, a la sala de sessions, a la Casa Rosa

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Benjamí A, a les 10: UE Caldes – La Cellera CF A
Tercera Catalana, a 2/4 de 12: UE Caldes – Les
Preses CF
DISSABTE, 8 DE FEBRER
PRESENTACIÓ DELS QUADERNS DE LA
SELVA – NÚM. 25 (DE VIA AUGUSTA A
“XARRABASCO”) I CAMINADA
Aprofitant l’estudi sobre el camí vell de Girona a
Caldes de Malavella, que apareix en el volum 25
dels Quaderns de la Selva (2013), el Centre d’Estudis Selvatans proposa una jornada de presentacions del volum a les quatre poblacions per on
passa aquest camí: Caldes de Malavella, Riudellots
de la Selva, Fornells de la Selva i Girona.
- A les 9 del matí, trobada a l’Estació de Caldes
de Malavella (per aquells qui vinguin de fora de
Caldes).
- A 2/4 de 10, presentació a Cal Ferrer de la
Plaça de Caldes de Malavella.
- A les 12, presentació a la Biblioteca de Riudellots de la Selva.
- A les 2, dinar al restaurant Via Augusta.
- A 2/4 de 5, presentació al Centre Cultural la
Sitja de Fornells de la Selva.
- A les 7, presentació a l’Ajuntament de Girona.
- A les 8, retorn a Caldes de Malavella.
Organitzat pel Centre d’Estudis Selvatans amb la
col·laboració dels diversos Ajuntaments.
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Mini bàsquet femení, a 2/4 d’1: EEM Caldes –
Onyar Migdia
Pre-mini bàsquet femení, a 2/4 d’1: EEM Caldes –

Bàsquet Lloret
Volei aleví 2002: EEM Caldes – H Bordils A
Volei aleví 2003, a 3/4 d’11: EEM Caldes –
H.Bordils B
CLUB ESPORTIU CALDES
Cadet masculí, a 3/4 d’11: CE Caldes – CB Sant
Hilari
Infantil femení, a 3/4 d’11: CE Caldes CB Blanes
Sots-21 masculí, a 2/4 de 6: CE Caldes -BC Maçanet
Sènior masculí, a 1/4 de 8: CE Caldes – CE Onyar B
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví B, a les 11: UE Caldes - Riudarenes 2005 CE B
Juvenil, a les 4: UE Caldes – Sils CF
UNIÓ ESPORTIVA AIGÜES BONES
A les 6: UD Aigües Bones – La Pansa Euro
DIUMENGE, 9 DE FEBRER
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.
DISSABTE, 15 DE FEBRER
MARXA NOCTURNA
Sortida per a tota la família. Organitzada pel Club
Excursionista Caldes.
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Mini bàsquet masculí, a 2/4 d’1: EEM Caldes – CESET
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví A, a les 11: UE Caldes – Flaçà CD
Cadet, a les 4: UE Caldes – Cristinenc CE
UNIÓ ESPORTIVA AIGÜES BONES
A les 6: UD Aigües Bones - Torderenc
DIUMENGE, 16 DE FEBRER
ESPORTS
CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior femení, a 2/4 d’11: CE Caldes CB Salt C
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Benjamí A, a les 10: UE Caldes – Lloret CF A
Tercera Catalana, a 2/4 de 12: UE Caldes – Sant
Roc Olot CF
DIUMENGE, 16 DE FEBRER
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CROS
Enguany el Cros de Caldes es trasllada del 22 de
desembre al 16 de febrer per acollir el Campionat
de Catalunya, que comptarà amb 2.500 esportistes de tot Catalunya. Alguns d’ells, atletes de renom, que vindran a Caldes per classificar-se pels
Campionats d’Espanya de Cros.

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
APROVAT EL PRESSUPOST PER AL 2014
El Ple municipal de 17 de desembre va aprovar
el pressupost per a l’any 2014, que se situa en
11.378.656,61 €, un increment d’un 66,46% respecte
al de l’any passat. Aquí en podeu veure el resum:
Ingressos
Impostos directes: 3.476.000,00 €
Impostos Indirectes: 265.000,00 €
Taxes i altres ingressos: 4.656.476,00 €
Transferències corrents: 1.438.980,61 €
Ingressos patrimonials: 63.200,00 €
Alienació d’inversions reals: 1.261.000,00 €
Transferències de capital: Variació passius financers: 218.000,00 €
11.378.656,61 €

ús dels diners de forma prudent i responsable.
Continuarem treballant en aquesta línia.

Una altra qüestió reivindicada llargament és la
compra del paratge de Sant Maurici (300.000
€), concretament l’ermita, el castell i els boscos de
darrera i l’esplanada de davant del porxo de la casa.
El municipi de Caldes serà propietari doncs d’un dels
paratges més emblemàtics i un patrimoni del qual
podrem gaudir plenament.

Despeses
Remuneració del personal: 2.196.501,53 €
Compres de béns i serveis: 3.596.789,08 €
Interessos: 115.000,00 €
Transferències corrents: 272.740,00 €
Inversions reals: 4.807.626,00 €
Transferències de capital: Variació passius financers (amortització de deute):
390.000,00 €
11.378.656,61 €
A la despesa corrent destaquen les partides per
fer la neteja subsidiària de les parcel·les
i de les franges perimetrals dels veïnats
i urbanitzacions, l’arrendament de dues
furgonetes per a la Brigada Municipal i
la instal·lació d’una caldera de biomassa a
l’Escola Sant Esteve.

L’equip de govern fa una aposta per la recuperació
de l’ús de Estadi Vall·llobera, amb la incorporació de
gespa artificial al camp de futbol i amb una
pista d’atletisme. L’objectiu d’aquesta actuació
és permetre el gaudi dels caldencs però representarà
també un pas important per reforçar el turisme esportiu.
En aquest sentit, l’Ajuntament ja ha iniciat els contactes
amb el sector hoteler i del golf per fomentar les visites
de grups a la zona esportiva per a la pràctica de l’esport.

INVERSIONS PER URBANITZAR
EL TOURIST CLUB, COMPRAR SANT
MAURICI, URBANITZAR EL SECTOR DE
L’INSTITUT, FER UN CAMP DE GESPA
ARTIFICIAL I UNES PISTES D’ATLETISME
Ressaltem que l’augment important del pressupost
s’explica per l’increment en les inversions, que pujaran
a 4.807.626 €. Aquí en teniu el llistat:

Descripció

INVERSIONS

Import

Equips de processos d'informació Policia

5.500,00 €

Equips de processos d'informació Turisme

5.500,00 €

Equips de processos d'informació
serveis generals

25.100 €

Pista de Skate i Rocòdrom
Pista Skate (21.000); Rocòdrom
(24.000)

45.000 €

Urbanització Tourist Club

3.361.676 €

Asfaltatge de carrers

73.000 €

Substitució Enllumenat Dr. Furest

35.000 €

Obres en equipament i instal·lacions
esportives

400.000 €

Adquisició Patrimoni Cultural (Sant Maurici)

300.000 €

Urbanització de carrers zona Institut

Total

561.000 €

4.807.626 €

Destaca la partida de 3.361.676 € destinada al
projecte d’urbanització del Tourist Club
que permetrà urbanitzar els carrers i instal·lar tots
els serveis, un repte pendent des de fa anys i que
finalment es veurà fet realitat.

La darrera inversió de gran envergadura (561.000 €) és la
partida per urbanitzar els carrers de la zona de
l’institut al veïnat d’Israel, al costat de la travessia Taronja.
Aquest és un primer pas en la construcció de l’institut,
necessària no només per l’institut en sí sinó per facilitar
que la construcció de l’Escola Benaula es pugui fer amb tot
el solar disponible (ara l’institut n’ocupa una part).
Altres inversions a destacar són l’asfaltatge de carrers
(73.000 €), una pista d’skate i un rocòdrom (45.000 €)
i la substitució de l’enllumenat d’un tram de l’avinguda
del Doctor Furest (35.000€).
L’AJUNTAMENT TÉ UNA BONA
SITUACIÓ ECONÒMICA
Malgrat l’augment considerable del pressupost, cal
destacar que el ràtio d’endeutament és baix
(37,15%) i que s’han amortitzat alguns crèdits
que l’Ajuntament tenia pendents. A diferència d’altres
municipis que no han pogut preveure inversions, Caldes
es pot permetre invertir en millores per al poble sense
que la tresoreria del consistori se’n ressenti. Això és
possible a la bona gestió de l’equip de govern,
que actua amb criteris d’austeritat i eficiència i fent

VENDA D’UNA PARCEL·LA AL CAMP
DE GOLF
El Ple Municipal va aprovar la venda d’una parcel·la
propietat de l’Ajuntament de la urbanització del camp
de golf de Caldes de Malavella. La venda de la finca, de
10.500 m2, es farà a través d’una subhasta pública amb
el preu de taxació com a punt de partida (1.261.000 €)
i s’adjudicarà a qui faci la millor oferta. Els diners que
se n’obtinguin es destinaran a tres de les inversions
que hem esmentat anteriorment: la compra de Sant
Maurici, el camp de gespa artificial i la pista d’atletisme
i la urbanització de la zona de l’institut.
CONTRACTATS 4 TREBALLADORS
L’Ajuntament ha contractat a través del SOC (Servei
d’Ocupació de Catalunya) i per via del Consell
Comarcal de la Selva quatre treballadors. Ho ha
fet gràcies a dos convenis diferents, el primer del
quals contempla que dos empleats facin tasques de
jardineria durant tres mesos i mig. El segon conveni
permetrà que dos treballadors realitzin feines de
pintura a mobiliari urbà per un període de sis mesos.

L’ASFALTAT DEL CAMÍ D’AIGÜES
BONES A CAN CARBONELL, PEL 2016
La Diputació de Girona va aprovar el desembre el
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) pel
període 2013-2017. En el cas de Caldes, la Diputació
preveu aportar diners per a l’asfaltat del camí que uneix
el veïnat d’Aigües Bones amb el de Can Carbonell. El
pressupost de l’obra és de 122.133 €, dels quals 80.000
€ procediran de la subvenció de la Diputació, mentre
que la resta, 42.133 € els aportarà l’Ajuntament.

REFORÇADES LES PORTES DE VIDRE
DEL PAVELLÓ POLIVALENT
Les portes de vidre del pavelló polivalent s’han
protegit amb una estructura metàl·lica que les reforça
i les protegeix de possibles cops, especialment dels
que puguin rebre de pilotes d’hoquei patins.

127 Kg; Peix: 24’624 Kg; Farina: 29 Kg; Varis:
191,350 Kg. Total: 1.820’883 Kg
Per altra banda, aquesta és la recaptació de Càritas
durant la Fira d’Oportunitats: Pasta: 77 Kg; Arròs:
78 Kg; Oli: 14 L; Sucre: 17 Kg; Llet: 52 L; Caldo:
12 L; Farina: 10 Kg; Sal: 5 Kg; Tomàquet: 13
pots; Galetes: 39 paquets; Llegums: 52 Kg; Peix
125g: 20 llaunes; Llegums: 21 pots; Peix pack 3:
4 packs; Peix pack 6: 1 pack; Cola-cao: 2 pots;
Patates: 3 Kg; varis: 79 unitats. Guardiola de
Càritas durant la Fira 32’90 €.
Per últim, el Tió solidari va estar a l’Església fins el dia
de Reis i va sortir puntualment el 22 de desembre per
tal de fer un Caga Tió solidari organitzat per l’Espai
Jove de la parròquia conjuntament amb l’Associació
de comerços de Caldes. Encara no en tenim les dades
però us les farem saber en l’Aquae de gener.

LLUMS A DIVERSES ZONES DEL
MUNICIPI
L’Ajuntament ha il·luminat l’entrada a la zona esportiva
per l’antiga guixeta. D’aquesta manera es facilita l’entrada
i sortida de nit i se n’augmenta la seguretat, més tenint en
compte que s’hi accedeix per unes escales. També s’ha
il·luminat el parc infantil de la plaça Amical de Mathausen
i l’esplanada gran (foto). En aquest cas, els llums LED són
intel·ligents i funcionaran fins a dues hores després que
s’hagin encès els fanals de la via pública. Per últim, també
s’ha il·luminat la marquesina de Can Solà Gros II.

ARRANJAT UN NOU TRAM DE LA
RIERA SANTA MARIA
L’Ajuntament ha netejat la llera de la riera Santa
Maria des de l’Escola Benaula fins a l’Avinguda de
Sant Maurici dins el pla de neteja de rieres de Caldes
de Malavella.

PLA DE MARXANDATGE
El divendres 20 de desembre es va presentar el pla de
marxandatge que ha promogut l’Ajuntament de Caldes
de Malavella, amb la presència de l’alcalde, Salvador
Balliu, i de la regidora de Turisme, Mercè Rossell.
La iniciativa consisteix en la creació d’una línia de
productes que es vendran a l’oficina de Turisme:
Barnussos, sabons, gots per anar a buscar aigua
a les fonts termals, joiera basada en els ninots de
Caldes, agulles de pit, polos, el calendari de
l’Hereu Riera, la Malavella caganera i altres
productes generalistes com postals, adhesius,
bosses de roba i de cartró. Alguns dels
productes són obra de comerciants o entitats que han
col·laborat en aquest pla i que també van assistir a la
presentació.
S’han editat també dos fullets nous de promoció
de Caldes: un llibret gastronòmic amb tots els
restaurants del municipi i un fullet amb una guia dels
principals atractius i experiències que es
poden viure a Caldes de Malavella.
Tot els fullets i productes tenen la marca comuna de
“Malavella’t, Caldes Vila Termal”, amb el
logotip que l’acompanya, que unifica i reuneix l’essència
del tret diferencial del nostre municipi.
L’acte va servir també presentar la targeta Bonus
regal amb la nova imatge de “Malavella’t”, una
iniciativa endegada per l’Associació de comerç i
serveis de Caldes. Per últim, el director del Balneari
Vichy Catalan, Diego Piedra va presentar el llibre
“La cuina dels cartells modernistes”, escrit
per David Heras, xef del restaurant del balneari
caldenc, conjuntament amb el xef Carles Gaig.

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%.
GRAN AFLUÈNCIA A LA FIRA
D’OPORTUNITATS
La Fira d’oportunitats va celebrar-se aquest hivern
en dues dates diferents ja que en la primera, el 17 de
novembre, el temps no va acompanyar del tot. El 15
de desembre sí que va fer més sol i els paradistes van
poder oferir tots els seus productes de segona mà.
En total, més de 100 parades certifiquen l’èxit d’una
fira que ja està del tot consolidada.
RECAPTE D’ALIMENTS, CAMPANYA
DE CÀRITAS I TIÓ SOLIDARI
El 29 i 30 de novembre es va celebrar a Caldes i molts
poblacions catalanes el Gran Recapte d’Aliments. En
el nostre municipi hi van col·laborar 4 supermercats
(Novavenda, Dia, Coaliment i De tot) i el CAP. A més
de tots els voluntaris de Càritas, es va comptar amb
el suport de les comunitats de Germanes Carmelites
i Vedrunes, les Germanes Hospitalàries i l’Esplai “La
Caixa”, altres persones voluntàries i de tots els joves de
l’Espai jove. Càritas de Caldes agraeix la col·laboració
i generositat de tothom.Aquests en són els resultats:
Llet: 435,5 L; Arròs: 369’400 Kg; Llegums:
230,259 Kg; Oli: 169 L; Pasta: 144’750 Kg; Sucre:

Els plens

El Ple Municipal ha aprovat a el presupost per a
l’any 2014 amb els 7 vots favorables de CiU (5), el
PP (1) i el PSC (1) i amb els 6 vots contraris de la
PIC (4), ICV-EUiA (1) i ERC (1).

El Ple Municipal ha aprovat l’alienació d’una
parcel·la del sector residencial del camp de golf

ÈXIT DE LA MARATÓ
L’edició passada de la Marató, dedicada a les malalties
neurodegeneratives, va ser un èxit de participació en
bona part gràcies a la implicació de diverses entitats
de Caldes de Malavella que van omplir l’agenda del
dissabte 14, del diumenge 15 i del 22 de desembre
de tot d’activitats benèfiques diverses (tió solidari,
xocolatada, concert, escudella i concert
de música lírica, cercavila, mercat solidari,
partit de futbol, patinada i exhibició d’hoquei
patins, parada de venda de postals, tastet
d’escudella, quina i festival de patinatge
artístic. Per la seva banda, l’Ajuntament va organitzar
una xerrada informativa i una subhasta de
quadres. A data del tancament del BIM no disposem
encara de les dades totals recaptades però en el proper
Aquae us les farem saber i en farem un repàs fotogràfic.
ACTIVITATS DE NADAL
Nadal i Reis han estat atapeïts d’activitats.Des del tret de
sortida amb l’encesa de llums, passant pel Mercat
de Nadal, el JAN, l’arribada de la cartera reial,
la festa de cap d’any i la cavalcada de Reis. Hi
hem de sumar les diverses activitats organitzades per
les entitats: sopars, dinars, colònies, quines,
celebracions religioses... Un Nadal ple d’actes
del qual farem un recull fotogràfic en el proper Aquae.
CRIDA A LA COL·LABORACIÓ
CIUTADANA PER LA NETEJA
Des del consistori volem donar les gràcies a la
majoria de caldencs que amb el seu civisme ajuden
a mantenir els carrers de la nostra vila nets. Per
altra banda, continuem demanant als propietaris de
gossos que siguin curosos a l’hora de recollir els
excrements del les seves mascotes.
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 extraordinari de
17 de desembre del 2013
de Caldes de Malavella amb els 7 vots favorables
de CiU (5), el PP (1) i el PSC (1) i amb els 6 vots
contraris de la PIC (4), ICV-EUiA (1) i ERC (1).
La venda de la finca, de 10.500 m2, es farà a través d’una subhasta pública amb el preu de taxació
com a punt de partida (1.261.000 €) i s’adjudicarà
a qui faci la millor oferta.

Els partits opinen
El ple de 17 de desembre passat va aprovar dos punt molt importants. Per una banda, els pressupostos de 2014 i, per l’altra, la venda d’una parcel·la municipal situada al camp de golf que permetrà
tres inversions de gran interès per al municipi: la compra de Sant Maurici, l’adequació tant del camp
de futbol com de les pistes d’atletisme de la zona esportiva i la urbanització dels terrenys del futur institut.
Després de 5 mesos de negociacions amb tots els partits polítics hem aconseguit el suport del PP per vendre
una parcel·la que representa només una petita part de tot el patrimoni de què disposa l’Ajuntament. No entenem com partits que havien defensat la recuperació del camp de futbol de l’estadi Vall·llobera, fent-hi fins i
tot partits reivindicatius, estiguin ara en contra de la proposta. En els apartats d’Acció de govern i Els plens us
donem més detalls dels dos punts aprovats.

En el Ple de juliol, l’equip de govern va presentar una proposta per subhastar 4 parcel·les municipals situades
al Golf PGA. Aleshores, tots els grups de l’oposició hi van votar en contra per la nul·la transparència i voluntat
de diàleg de l’equip de govern. Cinc mesos després, el Ple ha aprovat la venda de les parcel·les amb els vots
favorables de CiU, PSC i PPC. Durant aquest llarg període només s’han realitzat dues reunions en les darreres
setmanes en les quals l’equip de govern ha exposat la seva proposta, prèviament pactada amb el PPC, sense cap
interès a modificar-la, tot i les moltes alternatives expressades pels diversos grups.
Des dels grups de la PIC, ERC i ICV-EUiA volem expressar la nostra decepció i malestar per l’oportunitat
perduda. No és gens habitual poder obtenir una font d’ingressos tant important, més de 1.200.000 €, en plena
crisis econòmica. La nostra obligació, com a representants de una bona part del ciutadans de Caldes, es vetllar
pels interessos dels nostres conciutadans i evitar qualsevol interès especulatiu en un tema d’aquesta magnitud.
És molt estranya la pressa per vendre en aquests moments la parcel·la. En primer lloc, ha sortit a la llum un
macro projecte de serveis relacionats amb el mon del cavall ubicat en uns terrenys propers que comportarà,
probablement, una futura revalorització de les parcel·les. A més, els projectes en els quals es vol destinar els
diners obtinguts no es realitzaran a curt termini i, per tant, no hi ha una necessitat dels diners en aquests moments. Només es tenen estudis preliminars i, per tant, és molt difícil saber-ne el cost i impacte. Caldria avançar
més en la redacció dels projectes, tant pel que fa a la compra i urbanització dels terrenys de l’institut com de
la zona esportiva, i en la redacció del pla especial de Sant Maurici abans de prendre qualsevol decisió.
Per altra banda, hi ha molts altres projectes que es podrien considerar més prioritaris que no pas aquests. Si hi
hagués voluntat de fer-ho, segur que entre tots els grups podríem posar-nos d’acord en trobar la millor solució.
Segons la llei, la destinació dels beneficis obtinguts per l’aprofitament urbanístic hauria de ser l’habitatge social.
Només com a excepció la llei contempla que es destini a altres usos. En la situació actual, amb els problemes
relacionant amb l’habitatge que pateixen moltes famílies, el fet que no s’hi destini almenys una part dels diners
obtinguts, demostra una total manca de sensibilitat envers aquest greu problema.
Lamentem un cop més l’autoritarisme i la manca de transparència, diàleg i tarannà democràtic per part de
l’equip de govern. Nosaltres oferim i demanem, un cop més, diàleg i consens a l’Alcalde i a tot l’equip de govern de Caldes de Malavella en aquesta oportunitat única, per tal que tots els ciutadans del nostre municipi en
surtin beneficiats.

El PPC de Caldes de Malavella va donar suport en el Ple municipal a la venda d’una parcel·la del
golf per obtenir ingressos extra per invertir en el municipi. Ja vam advertir que es podria plantejar
el vot favorable un cop es concretessin les inversions previstes amb els diners de la venda. Aquest
acord és fruit del diàleg, la maduresa i el principi d’anar a una en les prioritats de Caldes per qui la
política municipal és buscar el benefici de les nostres viles, sense partidisme. Celebrem l’acord per destinar
els ingressos de la venda d’aquesta parcel·la (es preveu obtenir 1,2 MEUR aprox.) a urbanitzar els terrenys del
nou institut, comprar l’ermita de Sant Maurici, fer millores a l’antic camp de futbol, amb la col·locació de gespa
artificial, i crear unes noves pistes d’atletisme que permetran concentrar la zona esportiva. No volem aturar
bons projectes per al municipi. Aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos un feliç 2014.

Us desitgem un bon any millor que l’anterior. En Ple extraordinari es van aprovar els pressupostos
presentats per l’equip de govern amb el suport del PP. Gràcies a això impera la cordura i tenim els
pressupostos adients per la situació econòmica actual. L’oposició s’hi va oposar, algun partit de
forma visceral, i es va demostrar la seva falta de coherència i de responsabilitat. Ens critiquen la venda de la
parcel·la del Golf, sabent com saben que és l’única vendible en aquests moments. Si no es té liquidesa, no es
pot invertir. Es necessiten recursos econòmics per comprar. És a dir, vendre patrimoni per comprar els terrenys de l’institut, Sant Maurici i adequar les instal·lacions esportives. En reunions prèvies al Ple, els partits
van manifestar on creien convenient que s’invertís. Però l’oposició no s’oposa als punts on s’inverteix. El que
vol és que no es faci res. Aquests són plantejaments polítics sense mirar els interessos dels nostres ciutadans.

