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

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

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

Per qualsevol dubte o informació, podeu trucar també a 
l’Ajuntament de Caldes (972 47 00 05).
ESPAI JOVE CA LA ROMANA 972 48 02 66
Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n 
calaromana@caldesdemalavella.cat 
OFICINA DE TURISME 972 48 01 03 C. Vall·llobera, s/n  
turisme@caldesdemalavella.cat
Horaris: De dilluns a diumenge, de 10 a 2. El dissabte, també de 3 a 6. 

SERVEI D’AIGÜES 972 20 20 78
CORREUS 972 47 14 20. C. Sta. Maria, 11. 
FARMÀCIA Per a més informació: www.cofgi.cat
• CASANOVAS (C. Vall·llobera, 17; tel. 972470096) Laborables: 
d’1/4 de 10 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9. Dissabtes: de 2/4 de 10 
a 2/4 de 2 i de 5 a 8 (a la tarda, un cop cada tres setmanes)
Festius: d’11 a 1 (llevat de Nadal i Cap d’Any).
Fora d´aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia localitzada de 
24 hores al tel. 972 47 00 96, de dilluns a 1/4 de10 fins diumenge a la 
1 del migdia. 

• FOLCH (C. Sta. Maria, 28; tel. 972 47 27 94) Laborables: de 9 a
2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9
Dissabtes: de 5 a 8 de la tarda (un cop cada tres setmanes).
Fora d’aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia localitzada al 
tel. 691207767: de 2 a 2/4 de 5 i de 2/4 de 9 a 10.

• X. PLANAS (Ctra Llagostera, 29; tel. 972 47 11 10)
Laborables: de 2/4 de 9 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9.
Dissabtes: de 9 a 2/4 de 2 i de 5 a 8 (a la tarda, un cop cada tres 
setmanes). Diumenges: d’11 a 1. 
Fora d’aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia localitzada al 
tel 639547204: de 2/4 de 2 a 2/4 de 5 i de 2/4 de 9 a 10.
ZONA ESPORTIVA 669 29 25 81.  Av. de Caldes s/n
LLAR D’INFANTS NINOTS 972 47 10 38.  C.Garrotxa s/n
ESCOLA SANT ESTEVE 972 47 23 44. C. Vall·llobera, 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

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

Butlletí d’informació municipal 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).

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. 

CURSOS DE CA LA ROMANA
CURS DE RAP I GRAVACIÓ DE MAQUETA 
Amb aquest curs aprendràs les eines bàsiques 
per composar cançons i viuràs l’experiència de 
gravar una maqueta. Del 15 de febrer al 21 de 
juny, a l’Espai Jove “Ca la Romana”. Formador: 
Marc Ortin (Moug). Preu: 13 €/mes o 65 €/curs.
MONOGRÀFIC DE BEAT BOX 
Dues sessions pràctiques dirigides per en Marc 
Ortin (Moug) amb l’objectiu d’aprendre beat box 
o millorar-ne latècnica. Els dissabtes 15 i 22 de 
març, a l’Espai Jove “Ca la Romana”. Gratuït.
CURS  D’INICIACIÓ A LA 
FOTOGRAFIA DIGITAL 
Curs teòric i pràctic d’introducció a la fotografia 
digital dirigit a persones amb interès per la foto-
grafia, que vulguin aprofundir en el seu ús i pràctica.
De l’1 de març al 5 d’abril, a l’Espai Jove “Ca la 
Romana”. Preu: 15€.

INSCRIPCIONS AL 4t CANICALDES
Del 3 al 16 de març, a www.canicaldes.com, us po-
deu inscriure al Canicross benèfic + marxa 
popular (a benefici de la protectora Vida Nueva. 
Preu anticipat: 8€; a partir del 17 de març: 10€. 
Samarreta d’obsequi). També us podeu apuntar a la 
gimcana canina i a la desfilada canina.
El 4t Canicaldes es celebrarà el diumenge, 23 de 
març, en el marc de la 3a Fira de la Terra – 6è 
Sant Antoni i Mercat del vi i el format-
ge, que consistirà en el Mercat del vi i el formatge 
i altres productes d’artesania, la Fira-Mercat dels 
diumenges, estands d’entitats, fundacions i protec-
tores d’animals, tallers per als més petits, exhibició 
de gossos de rescat de muntanya, dinar popular 
Canicaldes, menús temàtics de la Terra als restau-
rants caldencs, xocolatada, exhibició d’agility, be-
nedicció dels animals, activitats amb cavalls i molt 
més. Us ho detallarem en el proper BIM.

2n CONCURS DE DIBUIX INFANTIL 
CANICALDES
A través de les escoles Sant Esteve i La Benaula. Els mi-
llors de cada classe estaran exposats a Uetus Veterina-
ris i seran sotmesos a votació popular del 17 al 23 de 
febrer per escollir el guanyador del millor cartell i del 
millor dibuix de cada categoria per edats. Premi: una 
quota familiar del Zoo Club (valorada en 110€), que 
els permetrà visitar el Zoo de Barcelona gratuïtament 
durant 12 mesos amb els seus pares i germans menors 
d’edat, i la resta d’avantatges del Club.

VIATGE A SUÏSSA 
(ESPLAI FUNDACIÓ “LA CAIXA”)
Del 3 al 10 de juny. El dia 20 de febrer, presentació 
a l’Esplai a les 5 de la tarda. Encara queden places.

PREMI DE MICROLITERATURA
Fins abans del dia 1 d’abril teniu temps per 
participar a l’11è Premi de microliteratura Joaquim
Carbó, que enguany planteja incloure en el text 
el mot clau “ofrena”, títol d’un poema de Roser 
Matheu, escriptora a qui en aquesta edició es 
dedica el concurs. Els textos no podran tenir més 
de 300 paraules i s’han d’enviar a la Biblioteca 
Municipal Francesc Ferrer i Guardia, c. Llibertat, 6.-
17455 Caldes de Malavella, o per correu electrònic 
a biblioteca@caldesdemalavella.cat.
Per a més informació, estigueu al cas dels tríptics 
o bé adreceu-vos a l’Àrea de Cultura (Tel. 972 
47 00 05 - Ext. 5; a/e cultura@caldesdemalavella.
cat) o a la Biblioteca Municipal Francesc Ferrer 
i Guardia (Tel. 972 47 23 50; a/e biblioteca@
caldesdemalavella.cat).

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
De l’1 de febrer al 31 de març: 
Clavegueram (4t trimestre 2013).
Quotes de conservació de Malavella 
Park (1r semestre de 2014).

UNIÓ ESPORTIVA AIGÜES BONES
A les 6: Aigües Bones - Bonmatí CF.

CLUB PATÍ CALDES
Aleví, a les 6: CP Caldes - CP Tordera.

DIUMENGE, 9 DE MARÇ
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de 
Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’expo-
sició 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.

EXCURSIÓ EL QUERROIG
Segon intent a aquest cim fronterer. Organitzada 
pel Club Excursionista Caldes.

JORNADES MUSICALS DE L’ESCOLA 
DE MÚSICA DE CALDES (SEMC): 
CONCERT DEL COR GERIONA
A les 6 de la tarda, al Teatre-cinema municipal. En-
trada lliure amb invitació que es lliurarà a l’Ajun-
tament. Organitzat per l’Ajuntament, la Biblioteca 
Municipal i l’Escola de Música de Caldes (SEMC).

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Tercera Catalana, a 2/4 de 12: UE Caldes – Santa Pau P.

CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior femení, a 2/4 d’11: CE Caldes – CB Farners B.
Júnior femení, a les 12: CE Caldes – CB Llagostera.

DILLUNS, 10 DE MARÇ
JORNADES MUSICALS DE L’ESCOLA 
DE MÚSICA DE CALDES (SEMC)
TALLER MUSICAL PER A INFANTS: 
“Els sons de l’Univers”. A la Biblioteca municipal, 
a les 5 (fins a 7 anys):  A càrrec de Xavier Compte. 

TALLER DE PERCUSSIÓ 
A les 5, al Casino municipal (a partir de 8 anys). A 
càrrec de professors de l’Escola.

CONCERT D’ALUMNES DE L’ESCOLA 
DE MÚSICA
A les 7 del vespre, al Teatre – cinema municipal.

Entrada lliure a tots els actes. Organitzats per 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella, la Biblioteca 
Municipal i l’Escola de Música de Caldes (SEMC).

DIMARTS, 11 DE MARÇ
JORNADES MUSICALS DE L’ESCOLA 
DE MÚSICA DE CALDES (SEMC)
TALLER DE MÚSICA ELECTRÒNICA 
A les 5, a la Biblioteca municipal. A càrrec de Pau 
Cabruja. 

CONCERT D’ALUMNES DE L’ESCOLA 
DE MÚSICA
A les 7, al Teatre - cinema municipal. 

Entrada lliure a tots els actes. Organitzats per 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella, la Biblioteca 
Municipal i l’Escola de Música de Caldes (SEMC).

DIMECRES, 12 DE MARÇ
JORNADES MUSICALS DE L’ESCOLA 
DE MÚSICA DE CALDES (SEMC)

TALLER DE BEAT BOX
A les 5, al Casino Municipal (a partir de 9 anys).  A 
Càrrec de Marc Ortín. 

TALLER / ESPECTACLE 
A les 5, al Teatre - cinema municipal (fins a 8 anys). 

CONCERT D’ALUMNES DE L’ESCOLA 
DE MÚSICA
A les 7, al Teatre - cinema municipal.

Entrada lliure a tots els actes. Organitzats per 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella, la Biblioteca 
Municipal i l’Escola de Música de Caldes (SEMC).

DIJOUS, 13 DE MARÇ
CONCERT DE LA JOVE ORQUESTRA 
DE CASSÀ (JOC-SECCIÓ INICIS)
A les 5, al Teatre - cinema municipal. Presentació 
dels instruments de vent: fagot, flabiol i oboè. 

CONCERT D’ALUMNES DE L’ESCOLA 
DE MÚSICA
A les 7, al teatre - cinema municipal.

Entrada lliure a tots els actes. Organitzats per 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella, la Biblioteca 
Municipal i l’Escola de Música de Caldes (SEMC).

DIVENDRES 14 I DISSABTE 15 DE MARÇ
AVENTURA X-PERIENCE CALDES DE 
MALAVELLA 
Inscripcions ja obertes. Per a més informació:
http://aventuraxp.blogspot.com.es/p/aventura-xpe-
rience-caldes-de-malavella.html. Organitzat per Lí-
mit zero amb el suport de l’Ajuntament de Caldes 
de Malavella, la Universitat de Girona, el Club Ex-
cursionista de Caldes i Guías & Club de Montaña.

DISSABTE, 15 DE MARÇ
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA CALDES
Mini bàsquet femení, a 2/4 d’1: EEM Caldes – 
Fontcoberta.

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví A, a les 11: UE Caldes – GEIEG B.
Aleví B, a les 11: UE Caldes – Quatre Vents.
Cadet, a les 4: UE Caldes – Sant Ponç At. B.

CLUB PATÍ CALDES
2a  Catalana, a les 4: CP Caldes - CH Palafrugell.
Iniciació, a 2/4 de 6: CP Caldes – Jonquerenc.

DIUMENGE, 16 DE MARÇ
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de 
Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’expo-
sició del jaciment del Camp dels Ninots.

JORNADES MUSICALS DE L’ESCOLA 
DE MÚSICA DE CALDES (SEMC)
CONCERT DE CLOENDA: DUET DE 
PIANO I VEU A CÀRREC D’INDIRA 
FERRER – MORATÓ, SOPRANO, I 
D’ANTONI MAS, PIANO
A les 6, al Teatre-cinema municipal. Entrada lliure 
amb invitació que es lliurarà a l’Ajuntament. Or-
ganitzat per l’Ajuntament, la Biblioteca Municipal i 
l’Escola de Música de Caldes (SEMC).

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Benjamí A, a les 10: UE Caldes – Camprodon UE A.
Tercera Catalana, a 2/4 de 12: UE Caldes – Maià CE.

del jaciment del Camp dels Ninots. 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CROS 
INDIVIDUAL i PER CLUBS - 25è CROS 
DE CALDES DE MALAVELLA
De 2/4 de 10 a 2/4 de 2 a la rambla d’en Rufí. Per 
a més informació: www.selva.cat/esports. Organitzat 
per l’Ajuntament de Caldes de Malavella i el Consell 
Comarcal de la Selva amb la col·laboració del Club 
Atletisme Caldes, el Consell Esportiu de la Selva i el 
Club Atletisme Lloret-la Selva.

CINEMA FAMILIAR: “FROZEN. EL 
REINO DEL HIELO”
A les 5, al Teatre-cinema municipal. Ho organitza 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

ESPORTS
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.

CLUB ESPORTIU CALDES
Júnior femení, a 2/4 d’11: CE Caldes – CB Olot B.
Sènior femení, a les 12: CE Caldes – CB Salt C.

DISSABTE, 22 DE FEBRER
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA CALDES
Pre-mini bàsquet femení, a 1/4 de 10: EEM Caldes 
– CB Nou Caulès.

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Prebenjamí A, a les 10: UE Caldes – CE Malgrat.
Aleví B, les 11: UE Caldes – Ca l’Aguidó AD C.
Juvenil, a les 4: UE Caldes – Tordera CF.
Cadet, a les 4: UE Caldes – Fornells UE B.

CLUB ESPORTIU CALDES
Cadet masc. a 3/4 d’11: CE Caldes – CB Sant Narcís.
Infantil femení, a 2/4 d’1: CE Caldes – CB Palafolls.
Sènior masculí, a 2/4 de 6: CE Caldes – CB Adepaf B.

CLUB PATÍ CALDES
2a Catalana, a les 4: CP Caldes – Breda.
Prebenjamí, a 2/4 de 6: CP Caldes -  HC Salt.
Iniciació, a 2/4 de 8: CP Caldes – Figueres. 

DIUMENGE, 23 DE FEBRER
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de 
Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’expo-
sició del jaciment del Camp dels Ninots. 

VOLTA A L’ESTANY DE BANYOLES
Sortida familiar i matinal. Organitzada pel Club 
Excursionista Caldes.

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Benjamí A, a les 10: UE Caldes – Riudarenes 2005 CE A.

DIMECRES, 26 DE FEBRER
ESPORTS
CLUB ESPORTIU
Júnior femení, a 1/4 de 9 del vespre: CE Caldes – 
CB Sant Feliu.

DISSABTE, 1 DE MARÇ
TROBADA DE DONES
- A les 7 de la tarda, al Casino. Es compartirà un 
espai per celebrar el Dia de la dona treballadora. 
Cal portar un plat de menjar  per compartir.
L’organitza la Xarxa de dones de Caldes de Mala-

vella,  amb el suport de l’Ajuntament. 

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

DIUMENGE, 2 DE MARÇ
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de 
Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’expo-
sició 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
CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior fem. a 2/4 d’11: CE Caldes – AEB Malgrat 2000.

DIJOUS, 6 DE MARÇ
ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS DE 
L’ESPLAI FUNDACIÓ “LA CAIXA”
1a convocatòria, a 2/4 de 5 i 2a convocatòria, a les 5.

DIVENDRES, 7 DE MARÇ
CARNAVAL A LA CASA ROSA 
(ASSOCIACIÓ DE GENT DE LA 
TERCERA EDAT “CASA ROSA”)
A les 5 de la tarda, Carnaval 2014 amb animat 
ball amenitzat per STAR’S. Desfilada de disfres-
ses obsequiats amb una ampolla de cava. Hi haurà 
coca de llardons per a tothom. 

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA CALDES
Mini bàsquet masculí, a 2/4 i 5 de 7: EEM Caldes 
– Montessori.

DISSABTE, 8 DE MARÇ
FESTA DE CARNAVAL 
- A 2/4 de 5: Gran Rua de Carnaval pels carrers 
de Caldes i crema del Rei Carnestoltes amb 
el següent itinerari: Parc de la Sardana, c. del Solell, c. 
Reremuralla, c. de les Roques, pl. de la Creu, c. Santa 
Maria, pl. de l’Església, c. Mestre Mas i Ros, Pl. de la 
Selva, pl. Mestre Mas i Ros, c. Mateues, pg. de Ronda, 
c. Sant Esteve i Parc de la Font de la Vaca.
- A les 6, al Parc de la Font de la Vaca: Actuació in-
fantil a càrrec del grup d’animació País de Xauxa.
- A partir de les 11 de la nit., al Casino municipal, 
Ball de Disfresses i de Carnaval.
Organitzat pels Joves intrèpids i l’Ajuntament.

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA CALDES
Mini bàsquet masculí, a 2/4 d’1: EEM Caldes – 
Montessori.
Mini bàsquet femení, a 2/4 d’1: EEM Caldes – FE Begur.
Aleví 2002, a 2/4 d’1: EEM Caldes CV Torelló.
Aleví 2003, a 1/4 de 2: EEM Caldes – UE Salle Girona.

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Benjamí B, a les 10: UE Caldes – CF Sils.
Benjamí C, a les 10: UE Caldes – CE Farners.
Prebenjamí A, a les 10: UE Caldes UE Tossa.
Aleví A, a les 11: UE Caldes – Cassà UD B.

CLUB ESPORTIU CALDES
Cadet masculí, a les 9: CE Caldes – CB Llagostera.
Infantil femení, a 3/4 d’11: CE Caldes – CB Olot A.
Sènior masculí, a 2/4 de 6: CE Caldes – Bisbal B.

DIVENDRES, 14 DE FEBRER
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA CALDES
Mini bàsquet masc. a 2/4 i 5 de 7: EEM Caldes – CESET.

DISSABTE 15 DE FEBRER
MARXA NOCTURNA
Aventura per a tota la família amb sopar final a un 
restaurant de Caldes. Tornada amb cotxe. Organitza-
da pel Club Excursionista Caldes.

ESPORTS

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Prebenjamí A, a les 10: UE Caldes – CE Anglès.
Aleví, a les 11: UE Caldes – Flaçà CD.
Cadet, a les 4: UE Caldes – Cristinenc CE.

UNIÓ ESPORTIVA AIGÜES BONES
A les 6: Aigües Bones – Torderenc.

DIUMENGE, 16 DE FEBRER
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de Tu-
risme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’exposició 

TALLER DE ROSES I DE DECORACIÓ 
DE LLIBRES AMB MATERIALS 
RECICLATS (Avançament)
Diumenges 6 i 13 d’abril
A Cal Ferrer de la Plaça. A partir de 2/4 de 12.  Amb 
motiu de la diada de Sant Jordi. Per a més informa-
ció i inscripcions: 622919482 (Katy Keska). Amb el 
suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.



Acció de govern i notícies de Caldes
 EL POUM, DEFINITIVAMENT APROVAT

Caldes té aprovat definitivament el POUM (Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal) el pla sobre el 
qual es regirà el creixement i les actuacions que es 
faran en el municipi en les properes dècades. Amb la 
seva vigència es podran desencallar projectes i tirar-
ne endavant de nous ja que s’hi contemplen, entre 
altres, els usos de tot el territori (què es destina a 
zona rústica, indústria, comercial, urbanitzable...). En 
properes publicacions del BIM i de l’Aquae us en 
parlarem més a fons. L’aprovació del POUM ha estat 
un treball dur i laboriós pel qual han treballat durant 
10 anys fins a 4 alcaldes diferents. 

 OBRES D’ENVERGADURA PER MILLORAR 
LA CARRETERA DE LLAGOSTERA
L’Ajuntament  de Caldes reformarà a finals d’any la 
carretera de Llagostera en el tram comprès entre 
la riera del Lleixiu i el començament del Parc de 
la Sardana. L’actuació suposarà un autèntic rentat 
de cara ja que el projecte contempla que en tot el 
tram, i per les dues bandes, hi hagi voreres amb un 
mínim d’1’5 metres d’ample però amb la major part 
que en tindrà 4. S’instal·larà enllumenat nou, bancs, 
s’hi ubicaran zones enjardinades i es renovaran les 
instal·lacions elèctriques, de clavegueram i altres 
serveis que actualment són molt antigues. Una altra 
actuació a destacar serà la construcció d’una rotonda 
una mica més amunt de l’actual semi-rotonda que 
permet accedir a la plaça de l’Ajuntament, al Carrer 
de Rera Muralla o al carrer Girona. La ubicació es 
desplaçarà lleugerament per conservar la Font del 
Càntir. La parada d’autobusos es traslladarà del lloc 
actual, a tocar de l’Ajuntament, a l’altra banda de la 
carretera.
La reforma de la carretera de Llagostera suposarà, a 
part de la modernització de les instal·lacions, una gran 
millora de la imatge de Caldes ja que el principal vial 
que creua el municipi té trams sense vorera i altres en 
què és molt estreta i dificulta el passeig dels vianants.
Les obres es finançaran gràcies a la subvenció de 
300.000 € aconseguida a través del PUOSC (Pla Únic 
d’Obres i Serveis). 

 AVANÇA LA MUSEÏTZACIÓ DE LES 
TERMES ROMANES
Les feines fer les Termes Romanes visitables avancen 
i ja hi ha instal·lades les passeres que permeten fer 
un recorregut de ben a prop però sense trepitjar-ne 
la superfície. La següent fase consistirà en il·luminar-
les perquè es puguin veure de nit. Mentrestant, la 
Diputació s’ha fet càrrec de diverses tasques de 
restauració del monument.

 ARRIBA EL GAS A CAN SOLÀ GROS II
Després d’unes llargues negociacions entre el 
promotor de la urbanització de Can Solà Gros II i 

l’Ajuntament, finalment s’ha desencallat l’arribada 
de gas natural en aquest nucli de Caldes. L’empresa 
distribuïdora, Gas Natural, va oferir una xerrada el 
28 de gener passat per explicar que s’està gestionant 
l’arribada del Gas natural en dues fases i va oferir 
incentius perquè els veïns s’avinguin a fer arribar les 
conduccions a casa seva en bloc per minimitzar les 
molèsties per l’aixecament de l’asfalt i de les voreres. 
A la foto es pot veure el delegat a Girona de Gas 
Natural Distribució, Joan Arimany, l’Alcalde Salvador 
Balliu i Jaume Garcia, de la urbanització Can Solà Gros II.

 ARRANJAT EL COL·LECTOR DE 
CALVEGUERAM DE LA RIERA SANTA 
MARIA I NETEJA DEL REC DEL MAL PAS
L’Ajuntament ha arranjat el col·lector principal de 
clavegueram de la Riera Santa Maria ja que tenia 
diferents punts de fuga. D’aquesta manera se n’ha 
millorat l’estanquitat i s’han minimitzat les pèrdues 
d’aigua. Per altra banda, també s’ha netejat la llera 
del rec del Mal pas en el tram que va des del carrer 
Girona fins al Grup Canigó.

 ARREGLADA LA VORERA DE 
L’AVINGUDA DR. FUREST
La Brigada Municipal ha repassat els punts malmesos 
que hi havia a la vorera de l’avinguda Dr. Furest, en 
el tram d’entrada al poble. L’actuació ha consistit en 
canviar els panots que s’havien fet malbé.

 S’HA REHABILITAT LA INFERMERIA 
DE LA PISCINA
La infermeria de la piscina municipal s’ha reformat 
amb la intenció que estigui en un estat òptim de cara 
a la propera temporada d’estiu.

 FEINES DE PODA, PINTURA I REPÀS 
DE MOBILIARI AMB EL SUPORT DEL SOC
Els treballadors que l’Ajuntament ha contractat a 
través del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) 
estan realitzant diferents actuacions dins de la 
Brigada Municipal com, per exemple, la poda dels 
arbres dels espais públics del municipi, el repàs de 
la senyalització horitzontal (passos de zebra, stops, 
cediu el pas...) i del mobiliari de la zona del camp 
de futbol de Can Bernadí o el repintat de mobiliari 
urbà, com és el cas de les baranes del pont del 
passeig de Ronda quan passa per sobre la riera de 
Santa Maria.

 ARRANJAMENTS DE CAMINS
Recentment s’han condicionat els següents camins: 
el camí del veïnat d’Aigües Bones (passant per la 
pedra foradada fins a les artigues del Punxó), un 
tram de Can Gelabertó (veïnat de Dalt), el camí del 
Pelegrí i diferents trams del veïnat de Baix.

 CALDES ATRAU TURISME AL FITUR
L’Alcalde Salvador Balliu i la regidora de Turisme, 
Mercè Rossell, van ser presents al Fitur (Feria 
Internacional de Turismo) que es va celebrar a 
Madrid entre el 22 i el 26 de gener. Dels contactes 
realitzats amb operadors turístics en va sortir que 
alguns paquets turístics incloguessin dins la seva 
oferta la visita a les Termes Romanes de Caldes de 
Malavella, coincidint amb la fase final de rehabilitació 
d’aquest monument històric.

 CAMPIONAT DE CROS DE CATALUNYA 
I  OPEN DE GOLF D’ESPANYA
Caldes acollirà aquest primer semestre dos 
esdeveniments esportius d’envergadura. El 16 
de febrer s’hi disputarà el Campionat de 

Catalunya de cros individual i per equips, 
puntuable pel Campionat d’Espanya de Cros i amb 
una previsió de participació d’uns 3.000 atletes. 
Val a destacar el treball fet per l’Ajuntament i 
l’Associació atlètica per aconseguir ser al seu 
d’aquesta competició.
Segonament, el camp de la PGA Golf de Catalunya 
acollirà del 15 al 18 de maig l’Open d’Espanya 
de golf, la competició professional més rellevant 
que es disputa a l’Estat espanyol. Per aconseguir 
aquesta fita ha estat important el suport de la 
Generalitat de Catalunya, el Patronat de Turisme 
Costa Brava-Girona i altres empreses privades. 
L’Ajuntament de Caldes de Malavella ha mantingut 
contactes amb totes les institucions, amb la PGA 
i amb la Federació Catalana de Golf per tancar 
l’Open d’Espanya de Golf, que es disputarà per 
tercer cop al nostre municipi (ja s’hi va celebrar 
l’any 2000 i 2009).

 APOSTA PEL TURISME ESPORTIU
El Campionat de Cros de Catalunya i l’Open de 
Golf d’Espanya reforcen la línia marcada per l’equip 
de govern de potenciar el turisme relacionat amb la 
pràctica de l’esport i que es materialitzarà enguany 
amb les reformes al camp de l’Estadi Vall·llobera, 
consistent en la posada de gespa artificial i en la 
construcció d’una pista d’atletisme.
Per tancar el cercle, l’Ajuntament continua tenint 
estrets contactes amb administracions i inversors 
per lligar la construcció d’un gran complex hípic a 
Caldes de Malavella.

 EN MARXA L’ELABORA’T 2014
El SOLC (Servei d’Orientació Laboral de Caldes) 
ha preparat com cada any un nou cicle de cursos de 
formació. Durant aquest primer semestre s’estan 
impartint cursos d’ofimàtica, de navegació per 
Internet, de manipulador d’aliments, de carretons 
elevadors i d’anglès bàsic (50h). De cara al segon 
trimestre s’oferiran nous cursos d’ofimàtica i 
navegació per internet, de francès, de manipulador 
d’aliments i de Wordpress. Us en mantindrem 
puntualment informats. Per a més informació, 
consulteu els programes que s’han repartit a les 
llars o bé al següent enllaç: 
http://www.caldesdemalavella.cat

 TERMINI PER DEMANAR LES 
BONIFICACIONS EN L’IBI
Tal i com us hem anat informant en els darrers 
BIM, 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. Teniu 
com a termini el dimarts 18 de febrer per 
fer la gestió al Servei de recaptació, a la Casa Rosa 
(de 9 a 2). Per a més informació fora d’aquest horari: 
902 010 027.

 ADHESIUS I IMANTS DE LA POLICIA 
LOCAL
L’Ajuntament ha fet uns adhesius i imants de la Policia 
Local amb el telèfon (24 hores) i les adreces de 
Facebook, Twitter i de correu electrònic. L’objectiu 
és que els caldencs puguem tenir els contactes en 
un un lloc ben visible i accessible a la nostra llar per 
poder contactar amb la Policia Local sempre que 
ens faci falta. Podeu demanar els recordatoris a les 
oficines municipals.

Els partits opinen

 LES GERIONA I ANTONI MAS, 
PRINCIPAL ATRACTIU DE LES 
JORNADES MUSICALS DEL SEMC
L’Escola de Musica de Caldes de Malavella (SEMC) 
ha programat entre el 9 i el 16 de març les Jornades 
musicals, un seguit d’activitats relacionades amb la 
música que tenen com a plat fort el concert d’obertura 
del dia 9 a càrrec de les Geriona, el grup coral que es 
va quedar a les portes de classificar-se per la final del 
programa de TV3 “Oh happy day” i del qual formen 
part tres caldenques (Jana Boadas, Núria Buhigas i 
Mariona Capallera). Destaca també la cloenda que ens 
oferirà un duet de piano i veu interpretat per Indira 
Ferrer – Morató i el caldenc Antoni Mas.
Entremig, tot un seguit de tallers musicals i concerts, 
la majoria dels quals a càrrec d’alumnes de l’Escola 
de Música. L’objectiu és potenciar l’interès per la 
música i permetre als alumnes oferir actuacions 
davant de públic. Totes les activitats són gratuïtes i 
les podeu consultar a l’agenda d’aquest BIM.

 EL PELEGRÍ, UN ANY MÉS
Com cada any des de en fa més de 500, el poble de 
Tossa va complir amb el Vot del Poble per via del 
veí tossenc Francesc de Borja Coris Veray, que va 
liderar el camí del Pelegrí, de Tossa a Santa Coloma, i 
la posterior tornada cap a la vila marinera. Diversos 
caldencs no es van voler perdre la cita i van formar 
la comitiva de 1.230 persones que van seguir-lo.

 CRIDA AL CIVISME EN L’ÚS DELS 
CONTENIDORS D’ESCOMBRARIES
Des de l’Ajuntament volem recordar-vos la 
importància d’utilitzar correctament els contenidors 
de la via pública. Darrerament, coincidint amb 
l’hivern i l’encesa de llars de foc, s’han detectat 

cendres dins els contenidors que han causat algun 
ensurt; l’ordenança de convivència ciutadana 
i ús d’espais públics prohibeix expressament 
l’abocament de cendres incandescents de qualsevol 
procedència als contenidors de recollida de residus, 
per evitar possibles incendis i desperfectes. Cal, 
doncs, assegurar-se que les cendres estan ben 
apagades abans de llençar-les al rebuig.
Aprofitem per recordar-vos que als contenidors 
grans de les urbanitzacions només s’hi poden 
abocar restes vegetals i són d’ús exclusiu per a 
particulars. També podeu utilitzar la Deixalleria 
Municipal per aquells residus que no disposen de 
contenidors a la via pública.

 ESTRENEN LA PEL·LÍCULA “EL 
ÁRBOL SIN SOMBRA”, RODADA EN 
PART A CALDES
El divendres 31 de gener es va estrenar als cinemes 
Maldà de Barcelona la pel·lícula “El árbol sin 
sombra”, un llargmetratge autofinançat en bona 
part, produït per “Totem Producciones”, dirigit 
per Xavier Miralles i amb un equip molt jove que 
ronda els 25 anys. La particularitat de la pel·lícula 
és que va ser rodada en part al pantà de Can Llop 
de Caldes i voltants l’estiu de l’any 2012. Per a més 
informació: http://elarbolsinsombra.femplans.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. 

Els plens
 El Ple Municipal ha aprovat  el pla econòmic 

financer referit al pressupost de 2014 tal i com 
marca la legislació actual. Ho ha fet amb els 5 vots 
favorables de CiU (3), del PP (1) i del PSC (1) i 
amb les 6 abstencions de la PIC (4), d’ICV-EUiA 
(1) i d’ERC (1).

 El Ple Municipal ha aprovat el marc pressupostari 
2015- 2017, tràmit que exigeix la legislació actual. 
Ho ha fet amb els 5 vots favorables de CiU (3), del 
PP (1) i del PSC (1) i les 6 abstencions de la PIC (4), 
ICV-EUiA (1) i ERC (1). 

 El Ple Municipal ha aprovat adherir-se a 
l’Associació de Municipis per a la Independència 
(AMI). Ho ha fet amb els 7 vots favorables de CiU 
(3) de la PIC (3) i d’ERC (1), el vot en contra del 
PP i les abstencions del PSC i d’un membre de 
la PIC. L’Ajuntament de Caldes ja es va adherir 
a l’AMI en el ple de gener de l’any 2012 però 
llavors aquesta entitat que no tenia els estatus 
aprovats i és per aquest motiu que el Ple ha n’ha 
aprovat l’adhesió ara que l’entitat ja està consti-
tuïda formalment.

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat 
sol·licitar a la Generalitat que es declari com a zona 
de seguretat de caça el camp de la PGA Golf de Ca-
talunya  en el terme municipal de Caldes de Mala-
vella. En cas d’aprovar-se, es prohibirà la pràctica de 
la caça al camp de Golf de la PGA a fi de vetllar per 
la seguretat de les persones i dels béns. Malgrat tot, 
val a dir que les associacions de caça ja no practi-
quen la seva activitat en aquesta zona.

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat una mo-
ció de la PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca) 
al voltant dels desnonaments. El document consta-
ta que a Catalunya, només durant l’any 2012, es van 
desnonar 30.000 famílies, els pisos dels quals van 
anar a mans dels bancs i que el 14% dels habitatges 
estan permanentment desocupats, en molts casos 
per motius especulatius. Per aquesta raó, i basant-se 
en la legislació actual, l’acord de ple preveu fer un 
seguit d’accions com són aprovar un pla municipal 
d’habitatge, fer inspeccions per detectar immobles 
que estiguin permanentment desocupats, instar als 
propietaris a actuar per donar resposta a aquesta 
situació i, en cas d’incompliment, imposar sancions.  

Ple municipal ordinari de 27 de 
gener de 2014

El regidor del PSC es va abstenir en el punt del dictamen sobre els municipis per la independència argu-
mentant que això no s’ha de decidir en la política municipal sinó amb l’entesa i els acords entre la Gene-
ralitat i el Govern de la Nació. El Partit Socialista ja s’ha pronunciat clarament sobre la independència. No 

som independentistes, som federalistes i així ho diuen els nostres estatuts. Ningú no està obligat a estar allà on no 
vol. D’acord amb la consulta, però sempre que sigui vinculant i consensuada. 
El nostre suport incondicional a la plataforma contra els desnonaments. Aquest sí que és un tema municipal ja que 
són els nostres ciutadans a qui es desnona i queden desproveïts del seu patrimoni perquè no es poden fer càrrec 
del deute hipotecari, sense ser culpables. Són víctimes d’una crisi econòmica i cruel que s’ha acarnissat amb la classe 
treballadora. Aquests companys volen solucions  a la seva situació i no escoltar proclames partidistes polititzades.

Des de l’equip de govern preveiem que aquest any 2014 serà positiu. La gestió econòmica assenya-
da d’aquesta legislatura juntament amb la venda de la parcel·la municipal al camp de golf i la conces-
sió de subvencions permetran tirar endavant diversos projectes com són la reforma de la carretera 

de Llagostera, la Via Verda, la coberta de Franciac, la urbanització del Tourist Club, la compra de Sant Maurici, 
el camp de futbol de gespa i la pista d’atletisme a l’Estadi Vall·llobera i la urbanització de la zona on es preveu 
construir el futur institut. Mentre que a la majoria de municipis del nostre entorn tenen les inversions sota 
mínims, l’equip de govern de Caldes ha estat capaç, amb seny i il·lusió, d’obtenir recursos i de tirar endavant 
uns projectes que seran profitosos per Caldes. Esperem també que aquest optimisme es traslladi igualment a 
cadascun dels veïns que passa penúries i desitgem que el 2014 sigui el de l’inici de la recuperació.

En el Ple del mes de gener d’enguany hem aprovat per unanimitat el Pla Municipal d’Habitatge. Des 
del Partit Popular Català, com sempre, donem suport a totes les propostes d’índole social i vam de-
manar a l’alcaldia que se’ns mantingui informats amb tota mena de detalls sobre en què es destina la 

partida pactada a serveis socials. Esperem que se’n beneficiïn les famílies caldenques més necessitades. Per altra 
part, vam demanar respecte a la democràcia ja que si en el consistori hi som sis forces polítiques és perquè 
Caldes té diversitat d’opinions i cadascú de nosaltres representem una part de la població del municipi. Això fa 
referència a la “invasió” de rètols de caràcter nacionalista a la via pública de la vila, finançada i mantinguda amb 
els diners de tots els contribuents que, per cert, no han pagat l’impost d’ocupació a la via pública. 

Ha calgut que passés una dècada des dels primers censos municipals d’habitatges desocupats; 9 
anys des de la Llei del Dret a l’Habitatge i 11 des de la modificació de la Legislació d’Hisendes Lo-
cals que obria la porta al recàrrec de l’IBI sobre els habitatges desocupats, perquè s’acabi impo-

sant la pressió social per posar en valor tot el parc d’habitatge desocupat que ho estigui per causes no justificades 
en garantia del dret a l’habitatge.  Gràcies a aquesta pressió que fa la societat i entitats com la PAH entre d’altres, 
el ple de l’Ajuntament de Caldes de Malavella ha aprovat una moció per impulsar un Pla Municipal d’Habitatge. 
També permetrà l’elaboració de programes d’inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els immobles que 
es troben en situació de permanent desocupació. Tot plegat servirà per a dur a terme actuacions per garantir el 
dret a l’habitatge a les unitats familiars que ho necessitin. Esquerra hi ha votat a favor.

Cedim l’espai a la PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca). La PAH de Caldes va dirigir 
un escrit als grups polítics municipals perquè la moció sorgida de les assemblees de Catalunya 

i de la resta de l’Estat, fóra debatuda i aprovada. Agraïm la unanimitat i aquesta “finestra” que ens permet l’agraïment públic. 
Entre altres coses, preteníem un compromís a nivell local per a què no hi hagi gent sense habitatge a Caldes. La banca va 
quedar-se més de 30.034 primers habitatges per impagament de crèdits hipotecaris (115 desnonaments d’habitatge habi-
tual per dia hàbil). Resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en mans de les entitat financeres. L’article 41 de la Llei 18/2007 
del Dret a l’Habitatge de Catalunya estableix que la desocupació permanent i injustificada d’un habitatge en suposa un ús 
anòmal. Davant els intents del govern central de buidar de competències les administracions locals, cal que els ajuntaments 
defensin l’autonomia municipal i satisfacin les necessitats habitacionals de la població. https://www.facebook.com/phacaldes

SANT MAURICI
L’equip de govern ha anunciat que vol comprar Sant Maurici. Nosaltres hi estem d’acord si es fa bé. 
Sant Maurici, amb el castell, l’ermita i el seu entorn privilegiat, és un indret especial. Forma part de la 

tradició popular de Caldes com a espai d’espiritualitat i també d’esbarjo en contacte amb la natura. Fa gairebé 
dos anys que reclamem l’elaboració del pla especial per garantir que en el futur aquest indret conservi els ele-
ments patrimonials i tradicionals, tangibles i intangibles, que el fan especial. Aquest pla especial servirà per de-
terminar què, quan i com ha d’adquirir l’Ajuntament. L’equip de govern, però, planteja adquirir només  l’ermita 
i el castell, fent-li un favor al propietari, que no pot mantenir-los, pagant-li el preu que en demana. Pensem 
que, per vetllar realment pels interessos del municipi, cal adquirir també els prats de l’entorn per adequar-los 
i oferir als caldencs la possibilitat de gaudir-ne lliurement. Si no, ens quedarem a mitges. www.picaldes.com 


