
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 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 març al 15 d’abril de 2014

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. 

PRE-INSCRIPCIONS A LES ESCOLES
De l’11 al 21 de març

CRIDA A LA PARTICIPACIÓ A LA 
DANSA DE LA MALAVELLA
Inscripcions a partir de l’1 d’abril, a l’Oficina de 
Turisme. Places limitades. Es busquen nens per als 
personatges infantils (de 6 a 12 anys) i adults per 
als altres personatges (home, dona, seguici de la 
Malavella...)
Es realitzaran dos assajos:
- Dissabte 12 d’abril a 2/4 d’1 del migdia al 
Polivalent. Es convocarà a tothom, tant nens com 
adults.
- Dijous 24 abril, de 8 a 10 de la nit, assaig 
general a la Plaça Amical Mathausen.
Els menors en els assajos han d’anar acompanyats 
d’un adult responsable. L’organització de la Festa 
no es farà responsable dels nens.

COLÒNIES DE L’ESCOLA ESPORTIVA 
MUNICIPAL
Del 16 al 18 de maig, a Pujarnol. 

JA PODEU ENVIAR LES 
VOSTRES OBRES AL PREMI DE 
MICROLITERATURA
Fins abans del dia 1 d’abril teniu temps per lliu-
rar les vostres obres al Premi de microliteratura 
Joaquim Carbó que enguany arriba a l’onzena edi-
ció i que planteja incloure en el text el mot clau 
“ofrena”, títol d’un poema de la Roser Matheu, 
escriptora a qui es dedica aquest any el concurs. 
Els textos no podran tenir més de 300 paraules 
i es dividiran en les categories infantil, juvenil i 
adults, amb un total de 12 premis.
Les obres s’han d’envia a la Biblioteca Municipal 
Francesc Ferrer i Guàrdia, c. Llibertat, 6.-17455 
Caldes de Malavella, o per correu electrònic a bi-
blioteca@caldesdemalavella.cat. 
Per a més informació, consulteu els tríptics espe-
cífics o bé adreceu-vos a l’Àrea de Cultura (Tel. 
972 47 00 05 - Ext. 5; a/e cultura@caldesdemala-
vella.cat) o a la Biblioteca Municipal Francesc Fer-
rer i Guàrdia (Tel. 972 47 23 50; a/e biblioteca@
caldesdemalavella.cat).

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
De l’1 de febrer al 31 de març: 
Clavegueram (1r trimestre), IVTM (anual 2014), 
Mercat setmanal (1r semestre 2014) i Recollida 
d’escombraries (1r semestre 2014)

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. 

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Tercera catalana, a 2/4 de 12: UE Caldes – Cassà UD.
Benjamí A, a les 10: UE Caldes – Esc. F. Vidrerenca C A.

CLUB ESPORTIU CALDES
Sots-21 masculi, a 2/4 d’11: CE Caldes – BD Tor-
roella.
Júnior femení, a les 12: CE Caldes – Escolàpies 
Figueres.

BOTINETEJA
Trobada a les 9 del matí a la Plaça de la Selva 
per anar a recollir deixalles als boscos. A partir de 
la 1, botifarrada a la zona esportiva. Pel dinar cal 
portar plat, gots i coberts. Inscripcions, fins el dia 
28 de març a l’oficina de turisme (tel. 972 48 01 
03) o bé enviant un correu al Club Excursionista
(c.excur.caldesdemalavella@gmail.com). Ho orga-
nitzen l’Ajuntament de Caldes i el Club Excursio-
nista de Caldes.

CINEMA FAMILIAR
Pel·lícula per determinar. A les 5 al Teatre-cinema 
municipal. Preu: 5 €. L’organitza l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella.

DILLUNS, 31 DE MARÇ
PLE MUNICIPAL
A les 8, a la sala de sessions, a la Casa Rosa

DIVENDRES, 4 D’ABRIL
XERRADA SOBRE LA FELICITAT
Què és? On es troba?  És durable? Quan ens 
costarà? A càrrec de Xavier Oromí. A les 7 
de la tarda al Casino. Ho organitza Xarxa de 
dones de Caldes de Malavella amb el suport de 
l’Ajuntament.

DISSABTE, 5 D’ABRIL
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA CALDES
Mini bàsquet femení, a 2/4 d’1: EEM Caldes – CB 
Llagostera.
Pre-mini bàsquet femení, a 2/4 d’1: EEM Caldes – 
GEiEG Blanc
Aleví 2003 volei, a 3/4 d’11: EEM Caldes – CV 
Figueres.
Aleví 2002 volei: EEM – CV Sant Pere P.

UE AIGÜES BONES
Aigües Bones - Sant Andreu.

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Prebenjamí A, a les 10: UE Caldes – CF Sils.
Aleví B, a les 11: UE Caldes – Esc. F. Vidrerenca.
Juvenil, a les 4: UE Caldes – Bell-Lloc CP B.

CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior masculí, a 2/4 de 7: CE Caldes – CB Sant 
Feliu.

DIUMENGE, 6 D’ABRIL
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-MER-
CAT: PASSEJADES AMB PONIS
D’11 a 2, a la pineda del Parc de la Sardana. Preu 

per passejada: 2€. Organitzada pel Cen-
tre Eqüestre Malavella.

TALLER D’ELABORACIÓ DE ROSES 
ORIGINALS
A partir de 2/4 de 12, a Cal Ferrer de la Plaça. 
Amb motiu de la diada de Sant Jordi, aprèn a fer 
roses originals i diferents i a decorar llibres tot 
utilitzant materials reciclats. Per a més informació 
i inscripcions: 622919482 (Katy Keska). Amb el 
suport de l’Ajuntament de Caldes. 

DISSABTE, 12 D’ABRIL
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA CALDES
Mini bàsquet masculí, a 2/4 d’1: EEM Caldes – Bis-
bal Bàsquet.

CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamí, a les 4: CP Caldes - FD Cassanenc B.
2a categoria, a les 5: CP Caldes – Blanes.
Aleví, a 2/4 de 7: CP Caldes – CH Lloret.

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Benjamí B, a les 10: UE Caldes – FC Vilobí.
Benjamí C, a les 10: UE Caldes – CE Batllòria.
Aleví A, a les 11: UE Caldes – Global – Palamós 
CF B.
Cadet, a les 4: UE Caldes – Sils CF.

CLUB ESPORTIU CALDES
Infantil femení, a 3/4 d’11: CB Caldes – Campde-
vànol.

DIUMENGE, 13 D’ABRIL
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-MER-
CAT: PASSEJADES AMB PONIS
D’11 a 2, a la pineda del Parc de la Sardana. Preu 
per passejada: 2€. Organitzada pel Centre 
Eqüestre Malavella.

TALLER D’ELABORACIÓ DE ROSES 
ORIGINALS
A partir de 2/4 de 12, a Cal Ferrer de la Plaça. 
Amb motiu de la diada de Sant Jordi, aprèn a fer 
roses originals i diferents i a decorar llibres tot 
utilitzant materials reciclats. Per a més informació 
i inscripcions: 622919482 (Katy Keska). Amb el 
suport de l’Ajuntament de Caldes. 

CINEMA FAMILIAR
Pel·lícula per determinar. A les 5 al Teatre-cinema 
municipal. Preu: 5 €. L’organitza l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella.

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Benjamí A, a les 10: UE Caldes – Palafolls CD A.
Tercera Catalana, a 2/4 de 12: UE Caldes – Por-
queres UE.

CLUB ESPORTIU CALDES
Júnior femení, a les 12: CE Caldes – La Vall d’en Bas.

DEL 14 AL 17 D’ABRIL
SETMANA JOVE
Una setmana plena d’activitats proposades i orga-
nitzades pels joves. Del 24 de febrer al 24 de 
març, vine a l’Espai Jove i explica’ns la teva pro-
posta. Organitzat per l’Espai Jove Ca la Romana.

CLUB PATÍ CALDES
Aleví, a les 6: CP Caldes – Blanes.

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Benjamí B, a les 10: UE Caldes – UE Breda.
Benjamí C, a les 10: UE Caldes – CE Olímpic Malgrat.
Prebenjamí A, a les 10: UE Caldes – CEF Vidre-
renca.

CLUB ESPORTIU CALDES
Infantil femení, a 3/4 d’11: CE Caldes – Porqueres.
Sènior masculí, a 2/4 de 6: CE Caldes – Unió Gi-
rona.
Sots-21 masculí bàsquet, a 1/4 de 8: CE Caldes – 
Escolàpies F.

DIUMENGE, 23 DE MARÇ
3A FIRA DE LA TERRA

MENÚ DE LA TERRA: Els restaurants de 
l’Associació de comerç i serveis de Caldes de Ma-
lavella han elaborat uns menús especials per aquest 
dia. Podeu consultar els menús dels restaurants 
col·laboradors a: www.caldescomercial.com.

De 10 a 2: 
 Fira-Mercat dels diumenges, a la plaça de 

l’Ajuntament. Mercat del vi i el formatge 
i d’altres productes d’artesania, a la plaça 
de l’Ajuntament nou, C/Vall-llobera i Plaça Cruïlles.
 Tallers per als més petits. Parc de la Sardana.  
 Espai Eqüestre amb la participació d’hípi-

ques, entitats i botigues del món del cavall. Al final 
de la Rambla d’en Rufí (espai firal).
 Passejades amb ponis a càrrec del Centre 

del Cavall de la protectora Equusos. Final Ram-
bla Rufí (espai firal).
 De 10 a 6: Estands d’entitats, fundacions i pro-

tectores d’animals. Parc de la Sardana 
 
PROGRAMA
 A les 8, Concentració dels participants al Ca-

nicross benèfic + Marxa popular. Cal ins-
cripció prèvia. Al Parc de la Sardana. La sortida 
serà a les 9.
 De 9 a 2/4 d’11, Arribada i concentració 

de cavalls. Es servirà esmorzar als genets parti-
cipants a la rua. Cal inscripció prèvia al 972 48 01 
03. Al Final Rambla Rufí (espai firal).
 A  les 10,  Inici de l’entrega de dorsals per a 

la gimcana i desfilada canina. Al Parc de la 
Sardana.
  A 2/4 d’11, Desfilada de cavalls per la 

Rambla d’en Rufí, C. de les Roques, C. Josep Soler, 
Rambla Recolons, Pl. de la Creu, C. Major, C. de les 
Termes Romanes, Ctra de Llagostera, Av. del Doc-
tor Furest i Roca, Pl. Sant Esteve, C. Prim, C. del 
Mestre Mas i Ros, Pl. del Mestre Mas i Ros, C. de 
les Mateues, Pg. de Ronda, Av. de Sant Maurici, C. 
del Mestre Mas i Ros, Pl. Mestre Mas i Ros, Rambla 
Recolons i Rambla d’en Rufí. 
 A les 11, Tradicional benedicció dels ani-

mals. Davant de l’Església parroquial. 
 De 2/4 de 12 a 1, Demostracions de dis-

ciplines hípiques: Volteig i Doma Natural. Al 
final de la Rambla de’n Rufí (espai firal).
  A les 12, Gimcana canina. Concentració 

dels participants trenta minuts abans de l’inici de 
l’activitat. Cal inscripció prèvia. Inici del recorre-
gut: Parc de la Sardana.
 A la 1, Exhibició de gossos de rescat del 

Grup Caní de Recerca del cos de Bombers de la 
Generalitat de Catalunya. Parc de la Sardana.  
 De 2 a 2/4 de 4, Dinar popular Cani-

caldes. Preu anticipat: 8€ a la web www.

canicaldes.com un cop realitzada la inscripció al 
Canicaldes. Es reservaran un nombre de tiquets 
determinats per vendre el mateix dia a un preu de 
12€. Hi haurà servei de bar durant el dinar. Zona 
de serveis entre les dues pinedes. Menú: Aperitiu: 
porció de pizza artesana;  Primers: timbal d’escali-
vada amb anxova o escudella; Segons: mongetes a 
la marinera o llom rostit amb salsa; Postres: flam o 
macedònia dels fruits del temps. Pa i aigua inclòs.
 De 2/4 de 4 a 2/4 de 5: Desfilada canina. 

Cal inscripció prèvia. Hi haurà desfilada de gossos 
en adopció de les protectores participants al Ca-
nicaldes. Parc de la Sardana.
 A 2/4 de 5, Xocolatada popular. Preu: 2€. 

Al Parc de la Sardana.
 A les 5, Entrega de premis del 4t Canical-

des: Canicross benèfic, gimcana canina, desfilada 
canina i concurs de dibuix. Parc de la Sardana.
17.30h – 18.30h: Exhibició d’agility dels gos-
sos del Club Caní la Selva.  Parc de la Sardana.
Se’n  repartiran programes a part.

INSCRIPCIONS AL 4T CANICALDES
Del 3 al 16 de març a www.canicaldes.com: 
- Canicross benèfic + marxa popular. Preu: 8€ 
anticipat / 10€: a partir del 17 de març. (Inclou 
assegurança, samarreta tècnica, dorsal i accés als 
avituallaments).  Els beneficis seran íntegrament 
per a la Protectora Vida Nueva.
- Gimcana canina. 
- Desfilada canina.

DIVENDRES, 28 DE MARÇ
CLUB DE LECTURA: GRÉGOIRE POLET
A 2/4 de 8, a la Biblioteca. Llegirem l’obra de 
teatre “Marea alta, marea baixa” de 
Grègoire Polet (Uccle, Bèlgica, 1978). Traduc-
ció d’Albert Mestres. La comentarem amb el 
seu autor.

DISSABTE, 29 DE MARÇ
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA CALDES
Mini bàsquet masculí, a 2/4 d’1: EEM Caldes – CEB 
Girona Verd.
Pre-mini bàsquet femení, a 2/4 d’1: EEM Caldes – 
CB Banyoles

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví A, a les 11: UE Caldes – Llagostera UE C.

CLUB PATÍ CALDES
2a Catalana, a les 5: CP Caldes - CH Salt.
Prebenjamí, a les 4: CP Caldes - HC Salt.

CLUB ESPORTIU CALDES
A partir de les 11, “Trobada Juguibàsquet” per a 
nens/es de P4/P5: CE Caldes – CB Vilobí.

DIUMENGE, 30 DE MARÇ
VISITA TURÍSTICA GUIADA

DISSABTE, 15 DE MARÇ
TALLER DE BEAT BOX 
Organitzat per l’Espai Jove Ca la Romana

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA CALDES
Pre-mini bàsquet femení, a 3/4 d’11: EEM Caldes Es-
colàpies Figueres
Mini bàsquet femení, a 2/4 d’1: EEM Caldes – Font-
coberta.

CLUB PATÍ CALDES
2a  Catalana, a les 5: CP Caldes - CH Palafrugell.
Iniciació, a 2/4 de 7: CP Caldes – Jonquerenc.

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.

DIUMENGE, 16 DE MARÇ
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de Tu-
risme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’exposició 
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. Organitzat per 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella, la Biblioteca Mu-
nicipal 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.

DIVENDRES, 21 DE MARÇ
ACTE DE PRESENTACIÓ DE LA RUTA 
DE L’ARDENYA
A les 8 del vespre, a Cal Ferrer de la Plaça. Comptarà 
amb la participació de tècnics i el president del Con-
sorci de l’Ardenya – Cadiretes.

DISSABTE, 22 DE MARÇ
TALLER DE BEAT BOX 
Organitzat per l’Espai Jove Ca la Romana.

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA CALDES
Mini bàsquet femení, a 2/4 d’1: EEM Caldes – B. Vilafant. 

UE AIGÜES BONES
Aigües Bones - Penya Barcelonista de Lloret.



Acció de govern i notícies de Caldes
  L’INICI DE L’ESCOLA LA BENAULA, 

ABANS DE L’ESTIU
El Departament d’Ensenyament ha posat a licitació les 
esperades obres de l’Escola La Benaula que haurien 
de començar, si tot va bé, abans de l’estiu i haurien 
de permetre estrenar l’edifici a l’inici del curs 2015-
16. Les obres tenen un pressupost de 3.483.471,08 
€ i plantegen la construcció d’una escola d’una línia 
amb diverses dependències com una sala de reunions, 
una biblioteca o una sala  polivalent. El pati exterior 
disposarà de pistes per jugar-hi diversos esports i 
permetrà gaudir de l’ombra ja que incorporarà una 
part del Bosc de les monges. L’edifici es construirà 
a la part lliure del solar on actualment hi ha els 
mòduls del SES. Aquest espai ocupat actualment 
pel SES es reservarà per una possible ampliació a 
dues línies de la Benaula quan estigui fet l’edifici de 
l’institut, a la travessia Taronja. Aquest any es preveu 
fer la urbanització de la zona on ha d’anar aquest 
equipament.

 AVANTPROJECTE PER FER ÚS DE 
L’AIGUA TERMAL DEL POBLE
L’Ajuntament està en fase d’elaboració d’un 
avantprojecte que justifiqui l’ús de l’aigua termal 
del pou de l’esplanada de Repsol (foto). L’aigua té la 
declaració de mineromedicinal i la Direcció general 
d’Energia i Mines de la Generalitat n’ha reconegut el 
dret d’explotació al municipi de Caldes per la qual 
cosa el consistori ha de presentar una proposta de 
l’aprofitament que en vol treure. 

 ASFALTAT DE CARRERS
Properament es preveu reasfaltar els següents 
carrers de Caldes: Girona (foto), Prim, Joan Maragall, 
Rossinyol i Baixada del Rossinyol. Després que 14 
empreses es presentessin al concurs públic, s’ha 
adjudicat l’obra a la millor oferta, la presentada per 
l’empresa Aglomerats Girona que realitzarà les feines 
amb un pressupost de 66.603 € més IVA.

 ARRANJAMENT DE CAMINS
Continua l’arranjament de camins malgrat les 
condicions meteorològiques que n’han dificultat les 
actuacions. Recentment s’ha intervingut en l’antic 
camí vell de Vidreres des del seu inici, a l’alçada del 
transformador del carrer de Sant Sebastià, fins a 
l’encreuament del camí de can Rigau (el tram asfaltat 
que duu a la depuradora).
També s’ha arranjat tot el tram del camí vell de Girona 
en el seu pas per Caldes, des de Can Solà Gros II, 
passant per la Casella, el pont de Can Fugueroles, el 
pla del Rierot i arribant al terme de Riudellots de la 
Selva, poc després de deixar a mà dreta el trencant 
que travessa la via per anar a Sant Andreu Salou. 
Les intervencions consisteixen en posar grava en els 
sots, consolidar l’amplada dels camins que de vegades 
s’estrenyen pels desplaçaments de terra dels marges 
i canalitzar sortides d’aigua per prevenir que aquesta 
descarni els camins.

 SENYALITZACIÓ DE CARRERS
L’Ajuntament ha senyalitzat alguns carrers del 
municipi que no tenien cartell com el carrer Antic 
camí reial a Santa Coloma la identificació del qual havia 
estat demanada pels veïns de la zona. En aquest mateix 
sentit, es preveu properament posar cartells amb el 
nom dels carrers a la urbanització del camp de golf.

 FINALITZAT EL SANEJAMENT DELS 
PLATANERS DE CALDES
S’han acabat les 
actuacions de 
millora de l’estat dels 
plataners (Platanus 
sp.) del nucli urbà de 
Caldes, consistents 
en sanejar les 
parts en mal estat, 
aplicar productes 
fitosanitaris, omplir 
les parts buides 
amb escuma de 
poliuretà expansible 
i aplicar producte 
cicatritzant. En total 
s’han tractat 112 arbres de la Font de la Vaca, el Passeig 
de la Granja, la Plaça del Teatre-Casino, la Rambla d’en 
Rufí i la Rambla Recolons. Aquesta actuació de cirurgia 
arbòria evitarà que els arbres es continuïn deteriorant 
per efecte de la pluja (es van detectar aigües podrides 
dins els forats dels arbres), el sol o els corcs, i dificultarà 
l’atac de nous agents a les seves parts sanes. Tot i això, 
s’han detectat 8 exemplars en un avançat estat de 
deteriorament i amb poc gruix de fusta sana, fets que 
en recomanen la seva tala per qüestions de seguretat 
en cas de caiguda. Tots els arbres que es tallin es 
substituiran per nous exemplars.

 LA SALA POLIVALENT DEL PAVELLÓ, 
AMB PROJECTOR
L’Ajuntament ha instal·lat un projector a la sala 
polivalent del Pavelló municipal. Amb aquesta 
adquisició es milloraran les prestacions per fer 
formació ja que fins ara si feia falta un projector 
s’havia de traslladar provisionalment des d’una altra 
banda. L’aparell ja es podrà fer servir amb l’inici del 
cicle de l’Elabora’t 2014 aquest mes de març. El cost 
de l’aparell i de la instal·lació ha estat d’uns 600 €.

 S’ESTRENA LA RUTA DE L’ARDENYA
El 24 de febrer va fer-se a Sant Grau d’Ardenya la 
presentació oficial d’una nova ruta que transcorre 
pel terme municipal de Caldes: la Ruta de l’Ardenya. 
Es tracta d’un nou producte de promoció del 
territori i el medi ambient dels set municipis que 
formen part del Consorci de l’Ardenya-Cadiretes. 
És una volta circular que enllaça els municipis de, 
Tossa de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina 
d’Aro, Llagostera, Caldes de Malavella, Vidreres 
i Lloret de Mar. L’itinerari passa pel variat mosaic 
de paisatges del massís, ens permet gaudir d’aquest 
espai des dels seus diversos vessants i aprofitar la 
gran quantitat d’activitats i de llocs d’interès.
Per realitzar aquest itinerari s’han aprofitat 
diferents rutes ja existents i senyalitzades (a la foto 
podeu veure la senyalització que hi ha a la carretera 
d’Aigües Bones, a l’alçada del Parc de les Moleres). 
El recorregut té una longitud de 93 quilòmetres, 
organitzats en set trams, cadascun dels quals  va 
d’un municipi a un altre. Es pot realitzar a peu i 
amb bicicleta. L’itinerari està disponible a través de 
l’aplicació gratuïta per a mòbils NaturaLocal (www.
naturalocal.net).
El dia 21 de març a les 8 es farà la presentació de la 
ruta a Caldes, concretament a Cal Ferrer de la Plaça.

 REUNIONS DE PRESIDENTS 
COMARCALS I D’ALCALDES
Caldes va acollir el 27 de gener una reunió de 
presidents comarcals de les comarques gironines 
per tractar diverses qüestions, entre les quals 
la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local (LRSAL), que suposa un ofec 
per als Ajuntaments, sobretot per als municipis més 
petits. Per part del Consell Comarcal de la Selva hi 
va assistir el seu president, l’alcalde de Caldes de 
Malavella, Salvador Balliu, que també va ser present 
al Consell d’alcaldes celebrat el 6 de març, igualment 
a Caldes, i que va aplegar els alcaldes de la comarca 
de la Selva.

 ELABORA’T 2014
Aquest mes han començat els cursos del primer 
semestre de l’Elabora’t, organitzats pel SOLC 
(Servei d’Orientació Laboral de Caldes). A partir 
de setembre es programaran nous cursos dins 
d’aquest mateix cicle (Informàtica i internet, Francès, 
Manipulador d’aliments i Wordpress). El període 
d’inscripcions serà del 7 al 25 de juliol. També dins de 
l’Elabora’t, l’Espai Jove Ca la Romana ha organitzat 
cursos adreçats als joves. Fins al 30 d’abril us podeu 
inscriure en el curs d’iniciació al retoc fotogràfic, 
de 8 hores. De cara al segon semestre es farà un 
curs de monitor de lleure infantil i juvenil (150 
hores) i un curs d’educació ambiental (35 hores). 
Per a més informació, adreceu-vos a l’Espai Jove 
“Ca la Romana” o a l’Oficina de Turisme, a solc@
caldesdemalavella.cat, al 972 48 02 66 o al 972 00 
05 (extensió 47).

 CALDES REP 1.500 PRODUCTES 
D’HIGIENE I NETEJA GRÀCIES AL 
PROJECTE SALUT I CRISI DE DIPSALUT
L’Ajuntament de Caldes ha rebut 1.500 productes 
d’higiene personal i productes de neteja fruit de 
l’adhesió al projecte de “Salut i crisi” de Dipsalut, 
organisme depenent de la Diputació de Girona. 
La quantitat de productes s’ha determinat per la 
població i les necessitats del nostre municipi. El mes 
d’abril, Càritas parroquial de Caldes i Sant Andreu 
Salou distribuirà els productes en forma de lots a 
persones amb necessitats de productes de neteja i 
higiene.

 MOLT BONA VALORACIÓ DEL CROS 
DE CALDES
El diumenge 16 de febrer es va disputar a la rambla 
d’en Rufí de la nostra vila el 94è Campionat de 
Catalunya Absolut de Cros Individual i per Clubs, 
en el marc del 29è Cros Caldes de Malavella. Prop 
de 3.000 atletes van córrer durant tot el matí 
i l’afluència de corredors i familiars per Caldes 
va contribuir que el sector de la restauració de 
l’hostaleria i el comerç se’n beneficiessin. L’acte va 
ser possible gràcies a l’organització i implicació de 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella, l’Associació 
Atlètica Caldes, el Consell Comarcal de la Selva, 
la Diputació de Girona, la Federació Catalana 
d’Atletisme i la Generalitat de Catalunya.
El proper gran esdeveniment esportiu que acollirà 
Caldes de Malavella serà l’Open d’Espanya de golf, 
entre el 15 i el 18 de maig.

 II JORNADES D’EDUCACIÓ 
EMPRENEDORA
El Melià Golf Vichy Catalan de Caldes de Malavella 
va acollir el 21 i 22 de febrer passat les II Jornades 
d’Educació Emprenedora organitzades per la 
Fundació Príncep de Girona (FPdGi). Les jornades 
enguany es plantejaven la pregunta “Com s’educa 
el talent emprenedor des de l’Escola?” i hi van 
participar 300 mestres de 120 escoles de tot l’Estat 
que van debatre sobre l’emprenedoria a l’escola i van 
explicar alguns dels projectes que han desenvolupat 
en els seus mateixos centres en l’últim any. També 
van intervenir-hi diversos referents mundials en 
educació i emprenedoria. La princesa d’Astúries i 
de Girona, Letizia Ortiz, va assistir a les jornades el 
divendres  (primera foto) mentre que la consellera 
d’Ensenyament, Irene Rigau, va cloure-les l’endemà 
dissabte (segona foto).

Els partits opinen

 PRESENTACIÓ DELS QUADERNS DE 
LA SELVA SOBRE LA VIA AUGUSTA
El Centre d’Estudis Selvatans va presentar el 8 de 
febrer l’estudi sobre el camí vell de Girona a Caldes 
de Malavella que publica el volum 25 dels Quaderns 
de la Selva. L’acte inicial va ser la presentació a 
Caldes seguida d’una caminada guiada per la Via 
Augusta que es va aturar per fer presentacions a 
la resta de pobles per on passa aquest tram de via 
romana (Riudellots de la Selva, Fornells de la Selva i 
Girona). La caminada va anar a càrrec de l’autor de 
l’estudi, Elvis Mallorquí, i del president del Centre 
d’Estudi Selvatans, Joan Llinàs

 SOPAR RACING - DAKAR A CALDES DE 
MALAVELLA AMB REFERENTS DEL MOTOR
L’Hotel Melià Golf Vichy Catalan va acollir el 5è Sopar 
Racing, un esdeveniment social que pretén compartir 
experiències al voltant del món del motor. Enguany 
l’edició es va dedicar al Dakar i va aplegar més de 
130 persones. Després d’una tertúlia a càrrec dels 
reconeguts Lucas Cruz, Xavi Foj, Hansi Babler i Josep 
Maria Servià, i sota la moderació del periodista de 
TV3 i dakarià Enric Oller, es va celebrar el sopar. El 
Sopar Racing està organitzat per Girona Motorsport, 
una entitat formada per quatre persones vinculades 
al motor: en Gerard Bosch, caldenc d’adopció, en 
Quim Turón, en Josep Moreno i en Vicenç Llenas. 
Podeu contactar-hi a través del grup de facebook 
(Girona Motorsport) o per correu electrònic: 
gironamotorspor@gmail.com. Foto: Jordi Canet 

 TOT A PUNT PER LA 3a FIRA DE LA 
TERRA
El 23 de març es celebrarà la 3a Fira de la Terra, 
amb el Mercat del vi i el formatge i altres productes 
d’artesania, la Fira-Mercat dels diumenges,  tallers 
per als més petits, passejades amb ponis, estands 
d’entitats, fundacions i protectores d’animals, 
xocolatada i la tradicional benedicció dels animals. 
Els gossos hi tindran un espai destacat amb el 4t 
Canicaldes així com els cavalls, amb demostracions 
hípiques i desfilada. Els restaurants caldencs oferiran 
menús temàtics de la Terra. Consulteu les activitats a 
l’agenda d’aquest BIM i en el programa específic que 
es repartirà a les bústies. Us animem a participar-hi, 
que d’activitats no en falten!

 JA S’ACOSTA LA 4a FESTA DE LA 
MALAVELLA!
L’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella amb la col·laboració de la Comissió de 
la Malavella està preparant un complet programa 
d’activitats per la quarta edició de la Festa de la 
Malavella que se celebrarà el cap de setmana del 25 
al 27 d’abril. L’objectiu és promoure la llegenda de 
la Malavella i donar a conèixer el patrimoni històric 
caldenc tot reforçant la identificació dels caldencs 
amb el seu municipi, la seva història i les seves tradicions. 
Els actes començaran el divendres a la tarda 
amb xerrades, presentació de nous productes 
de marxandatge i el gran pregó d’inici de festa a 
càrrec de la Malavella d’honor. La programació 
inclou també els actes consolidats del dissabte al 
matí, tarda, i nit, activitats infantils, la dansa de la 
llegenda de la Malavella (amb més d’un centenar de 
participants), una cercavila de gegants i disfresses, el 
ball de l’Hereu Riera, un sopar medieval de graelles 
i calders, un mercat nocturn esotèric, xerrades 
sobre bruixeria i quiromància... Però la gran novetat 
d’enguany serà la rua i l’aquelarre que han pres una 
gran embranzida i presentarà sorprenents novetats.
El diumenge es farà la pujada a Sant Maurici amb 
la gegantona Malavella i hi  i haurà una explicació 
històrica i un esmorzar popular. Aneu preparant les 
vostres disfresses per fer d’aquell cap de setmana 
una gran festa!
Un cap de setmana màgic envoltat de la llegenda de 
la Malavella. Estigueu a l’aguait de la programació 
de la Festa de la Malavella en la propera edició del 
BIM i en els programes que es repartiran a part a 
les bústies.

 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 Ple municipal extraordinari de 
3 de març de 2014

Les aigües del pou ubicat en els terrenys de Repsol, segons sentència judicial, són d’ús i gaudi del nostre 
poble. Aquestes aigües mineromedicinals i terapèutiques s’hauran d’explotar de la manera que s’acordi 
consensuadament entre tots els partits polítics, amb la finalitat de beneficiar els nostres ciutadans. De 

possibilitats i opcions n’hi ha: des d’un Balneari fins a l’ús i gaudi de banys públics i fonts, així com fer una zona lúdica. 
Decidim-ho entre tots amb la màxima que sigui per a un benefici comú. 
Quan aquest Butlletí es publiqui ja s’haurà celebrat el Ple Extraordinari en defensa de l’autonomia local dels ajun-
taments en contra de la llei del 27 de desembre passat, en la qual el Govern d’Espanya ens racionalitza la nostra 
sostenibilitat com a Ajuntament que gestiona el nostre poble. És de suposar que els partits polítics, tots a una, ens 
oposem rotundament a aquest despropòsit,(un més) del partit que governa la Nació. 

L’any comença bé per Caldes de Malavella: 
L’equip de govern ha aconseguit que l’aigua mineromedicinal del pou de l’esplanada de 
Repsol sigui del poble. Ara hi donarem el millor ús per a benefici de tots els caldencs. El 17 de 
març es tancaran les ofertes de compra de la parcel·la que l’Ajuntament té a la urbanit-

zació del golf. De la seva venda sortiran projectes molt profitosos per a Caldes. Després d’incomptables 
reunions amb Ensenyament, la Generalitat ha posat a licitació les obres de l’Escola La Benaula que 
haurien de començar enguany. El Campionat de Catalunya de Cros ha estat un èxit. Continuarem 
fent gestions per portar a Caldes competicions de nivell que potenciïn la riquesa i el turisme.  Aquests quatre 
exemples demostren que els resultats acaben arribant si al darrere hi ha un treball persistent i una bona gestió. 
I el millor és que el 2014 ens depara més bones notícies per a Caldes.

Des de l’últim Ple municipal que es va celebrar el gener passat, sembla que tot està tranquil, si més 
no, des de l’alcaldia. Entre que l’Alcalde ha gaudit de les seves llargues i sembla que merescudes va-
cances, que l’Alcalde en funcions s’ho ha agafat com un estadi transitori i la regidora d’Hisenda i En-
senyament està convalescent, aquí no treballa ningú. El Partit Popular Català encara espera resposta 

sobre la petició que vàrem fer perquè s’elabori un informe on s’indiqui clara i minuciosament la destinació del 
pressupost a serveis socials. També esperem que es respongui la nostra proposta de dur a terme els plans de 
seguretat de les urbanitzacions de Caldes i estem a l’espera també de com resoldre els problemes del lloguer 
dels terrenys que ocupa l’Escola la Benaula. Nosaltres estem, com sempre, compromesos i CiU, en canvi, sense 
complir les seves falses promeses. Us desitgem una bona entrada de la primavera. 

Des d’Esquerra sempre hem apostat per l’educació com a un dels pilars més importants de 
la nostra societat. I no entenem aquesta educació sense l’esport. Pesem que Caldes pot esde-
venir municipi esportiu, de salut i termal. L’esport és un llenguatge internacional. Fent esport 

fem salut, ens divertim, juguem però, alhora, aprenem uns valors que ens acompanyen sempre i que ens ajuden 
a ser millors persones: l’esforç, el compromís, el respecte, la tolerància, la constància, la disciplina, l’amistat... A 
Caldes, l’esport mou moltíssima gent i això ens ha de fer sentir a tots molt orgullosos. Des d’Esquerra volem 
donar l’enhorabona als voluntaris, organitzadors i a les moltes entitats que fan possible tants esdeveniments 
esportius (lligues, sortides, trobades, campionats, tornejos...). Però també ens hem de felicitar per poder acollir 
altres esdeveniments supramunicipals com el Campionat de Catalunya de Cros o l’Open d’Espanya de Golf que 
es celebrarà al maig.  L’esport no hauria de ser només un negoci, l’esport és educació.

Els actuals sous propis del segle passat fan estralls en les economies domèstiques 
d’una infinitat de famílies i aquests sous d’esclaus són els que ara perceben algunes 

dones. Fem referència a aquesta situació perquè el 8 de març haurà estat el dia de la dona treballadora, la que 
està salvant les necessitats bàsiques de les seves famílies. Cada any es reivindica “mateix treball, mateixa remu-
neració” però és pura fal·làcia. HI segueix havent homes que no toleren que les seves companyes tinguin un 
salari superior al seu, o empresaris que continuen veient la dona com un treballador de “segona”.
Nosaltres seguirem respectant la dona, sempre deixant-se la pell dia a dia; com a treballadora, com a mare, com 
a dona lliure de pensament i del seu cos encara que no agradi al ministre de torn. I en especial, cada 8 de març 
les homenatgem com una part important de les nostres vides i de la nostra economia.

Les actuacions que va iniciar la PIC l’any 2008 en relació a l’aigua termal estan donant els seus fruits. 
Aquell any, un estudi legal i un de geològic encarregats per nosaltres a principis de legislatura van 
determinar que s’iniciés el llarg camí per aconseguir la declaració d’aigua minero-medicinal del pou 

situat als terrenys de Repsol. Després de resoldre’s alguns recursos interposats, es va aconseguir la declaració 
l’any passat. El fet que aquest procés el tires endavant l’Ajuntament garanteix el dret públic sobre l’ús de l’aigua 
i facilita, si cal, l’expropiació dels terrenys sense encarir-ne el preu. 
Ara és el moment de fer el projecte amb el que la Generalitat donarà el permís per a l’aprofitament de l’aigua. 
La nostra aposta és clara: Fer uns banys públics, amb components tant lúdics com minero-medicinals, amb la 
garantia que puguin accedir-hi els ciutadans de Caldes i també els visitants, potenciant d’aquesta manera el 
sector turístic. Nosaltres vetllarem perquè així sigui. www.picaldes.com

 El ple ha aprovat per majoria absoluta iniciar 
l’aprovació de formalització del conflicte en defensa 
de l’autonomia local contra la LRSAL “Llei de Raci-
onalització i Sostenibilitat de l’Administració Local”. 
Ho ha fet amb els 11 vots favorables de CiU (4), de 
la PIC (4), d’ICV-EUiA (1), d’ERC (1) i del PSC (1) i el 
vot en contra del PP (1).  
El text assegura, a mode de resum, que la LRSAL 
“aprofita la situació de crisi econòmica per modificar 
l’estructura de l’Estat espanyol i recentralitzar-la”. 

Continua dient que és una llei que vol privatitzar els 
serveis i afegeix que “vulnera l’Estatut de Catalunya 
en matèria d’organització territorial i de règim local, 
i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’es-
tat i en una instància merament administrativa i sota 
control en el seu funcionament”.  
L’escrit defensa el paper de l’administració local i 
afirma que els ajuntaments són els organismes pú-
blics més ben preparats per oferir serveis de pro-
ximitat. 


