AGENDA
Del 16 de febrer al 15 de març
CALENDARI DEL CONTRIBUENT
Rebuts domiciliats:
- Última setmana de febrer: Clavegueram (4t
trimestre 2014).
- Última setmana de març: IVTM (anual 2015),
Recollida d’escombraries (1r semestre 2015),
Mercat setmanal (1r semestre 2015) i Clavegueram (1r trimestre 2015).
Rebuts no domiciliats:
- De l’1 de febrer al 31 de març. Clavegueram
(4t trimestre 2014).
- De l’1 de març al 30 d’abril: IVTM (anual 2015),
Recollida d’escombraries (1r semestre 2015),
Mercat setmanal (1r semestre 2015) i Clavegueram (1r trimestre 2015).
CLUB DE PASSEIG
Activitat municipal gratuïta organitzada per
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Caldes de
Malavella. Cada dijous, de 2/4 de 10 a 2/4
de 12. Sortida des de la Casa Rosa.
TROBADES D’INTERCANVI LINGÜÍSTIC A L’ESPAI JOVE DE CA LA ROMANA
Trobades amb el guiatge d’un professor nadiu per
practicar de manera informal l’expressió oral i el
vocabulari de l’anglès. Pots participar a tot el curs
o apuntar-te a mòduls concrets.Tota la informació,
a www.espaijove.caldesdemalavella.cat
CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS
Nivells Bàsic I
A l’aula del SES. De febrer a juny. Informació: SCC
de la Selva (tel. 872 97 38 90). Ho organitzen el
Consorci per a la Normalització Lingüística i
l’Ajuntament 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 :
- Parada caldenca: Cada diumenge. Espai que
permetrà a caldencs i caldenques vendre manualitats,
productes de segona mà i d’altres. Adreceu-vos a:
promocioeconomicacaldesdemalavella.cat o bé al
972470005 (Ext 47).
MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA:
El primer i tercer diumenge de mes, de 9 a 2. Al
pati de Cal Ferrer de la Plaça.
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.
12è PREMI DE MICROLITERATURA
Us resumim les bases de Premi de Microliteratura Joaquim Carbó: Els textos han d’estar escrits
en català, han de contenir el mot clau “diccionari” i no poden passar de les 300 paraules.
S’han de lliurar abans de l’1 d’abril a la
Biblioteca Municipal o bé a biblioteca@caldesdemalavella.cat. Hi ha tres categories: l’infantil, la
juvenil i la d’adults (absoluta i per a textos d’àmbit local). Per a més informació i detalls, consulteu-ne el fullet o el web de l’Ajuntament. També
us podeu adreçar a l’Àrea de Cultura (972 47 00
05 Ext. 8 o cultura@caldesdemalavella.cat), o a
la Biblioteca Municipal (972 47 23 50 o biblioteca@caldesdemalavella.cat).

ASCENSIÓ AL PIC DE CAMBRADASE
Excursió de tot un dia a la Cerdanya francesa. Cal
tenir llicència C. Organitzada pel Club Excursionista de Caldes.
DIMARTS, 24 DE FEBRER
TARDA JOVE A L’ESPAI JOVE “CA LA
ROMANA”
Càpsula d’Orientació Laboral. A les 5 de la
tarda. Consulta totes les activitats de propostes de la
Tarda Jove a www.espaijove.caldesdemalavella.cat.
DIMECRES, 25 DE FEBRER
TARDA JOVE A L’ESPAI JOVE “CA LA
ROMANA”
Gimcana de jocs de taula. A les 5 de la tarda. Consulta totes les activitats de propostes de la
Tarda Jove a www.espaijove.caldesdemalavella.cat.
DIVENDRES, 27 DE FEBRER
CLUB DE LECTURA
“Cadàvers ben triats”, amb Joaquim Carbó. A
2/4 de 8, a la Biblioteca. Organitzat per la Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia.
DISSABTE, 28 DE FEBRER
SORTIDA A LA NEU DE L’ESCOLA
ESPORTIVA
A les 7 del matí. Escapada d’un dia a l’estació
d’esquí de Vallter 2000 per fer un tastet d’esquí i
baixades en trineus a pista amb remuntador. Per a
nens i nenes de l’EEM de 1r a 6è de primària.
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
- Mini bàsquet femení, a les 12: EEM – CB Roses.
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
- Benjamí B, a les 10: UE Caldes – CD Blanes B.
- Aleví C, a les 11: UE Caldes – Global B.
- Infantil, a 2/4 d’1: UE Caldes – Fornells B.
- Cadet, a les 4: UE Caldes – Bell-lloc B.
FS CALDES DE MALAVELLA
- A les 5, al pavelló de Campllong: FS Caldes de
Malavella - Atlètic Vidreres.
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Infantil, al matí: CV Joves Caldes – Vallbona.

DIMECRES, 18 DE FEBRER
TARDA JOVE A L’ESPAI JOVE “CA LA
ROMANA”
Tarda de Crispetes. A les 5 de la tarda. Consulta
totes les activitats de propostes de la Tarda Jove a
www.espaijove.caldesdemalavella.cat.

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
- Benjamí A, a les 10: UE Caldes – At Bisbalenc B.
- Pre-benjamí A, a les 10: UE Caldes – UE Maçanet.
- Aleví A, a les 11: UE Caldes – Lloret C.
- Aleví B, a les 11: UE Caldes – Lloret D.
- Juvenil, a les 4: UE Caldes – Farners.

CLUB ESPORTIU CALDES
- Pre-infantil masculí, a 2/4 d’11, CE Caldes – Pia
Olot.
- Pre-infantil femení:, a 2/4 d’11, CE Caldes – Vedruna Palafrugell.
- Sènior femení, a les 7: CE Caldes – CB Farners.

JORNADA DE PORTES OBERTES DE L’ESCOLA SANT ESTEVE – CURS 2015-16
D’1/4 de 4 a 1/4 de 5 i de 2/4 de 5 a 6. Xerrada informativa a les 5.

CLUB ESPORTIU CALDES DE MALAVELLA
- Cadet femení, a les 4: CE Caldes – GEiEG 2000.
- Sènior masc. a les 6: CE Caldes – CB Sant Gregori.
- Sènior fem. a les 7: CE Caldes – CB Sarrià B.

DISSABTE, 21 DE FEBRER
CARNAVAL KM.0
- A les 5, nova rua de Carnaval amb participació
de carrosses i comparses de diverses poblacions.
- A 2/4 de 7, festa gratuïta al Polivalent. Disco
Mòbil i Bar amb entrepans calents a preus populars.
Organitzat per l’Ajuntament de Caldes de Malavella i l’Associació de Carnaval de Caldes de Malavella
«Embarrakaldats».

DIUMENGE, 1 DE MARÇ
MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA
De 9 a 2, al pati de Cal Ferrer de la Plaça.
- A les 11 del matí, Taller-xerrada: Elaboració d’esmorzars sans per als més petits de la casa.

FUTBOL SALA CALDES DE MALAVELLA
A les 5, al pavelló de Campllong: FS Caldes de Malavella - F.S. Fontcoberta.

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
A les 12, voleibol aleví: EEM – Salle Girona 2.

CLUB VOLEI JOVES CALDES
- Sènior masc. a la tarda: CV Joves Caldes – Vilanova
- Sènior fem. a la tarda: CV Joves Caldes – PIA Granollers
DIUMENGE, 22 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.

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
UE CALDES
- 3a Catalana, a 2/4 de 12: UE Caldes – At. St Ponç.
CLUB VOLEI JOVES CALDES
- Juvenil, al matí: CV Joves Caldes – Dolors Mallafré.
- Cadet, al matí: CV Joves Caldes – Dolors Mallafré.

DIJOUS, 5 DE MARÇ
CALÇOTADA I VISITA A REUS I TARRAGONA
Preu: 46 €. Per més informació, passeu per l’EspaiCaixa. Organitzat per l’Esplai “La Caixa” de Caldes de Malavella.
DISSABTE, 7 DE MARÇ
SEGONES JORNADES MUSICALS
Concert de la cantata “El pergamí de pedra”,
d’Albert Bosch, inspirat en personatges mitològics de Girona, cantat per el Cor de la Universitat
de Girona, la Coral infantil de l’Escola de Música la
Flauta Màgica i acompanyat de la Jove Orquestra
de Cassà (JOC).
A les 6 de la tarda, al Teatre-cinema municipal. Organitzat per l’Ajuntament i l’Escola de Música de
Caldes (SEMC).
TROBADA DE DONES
A les 6 de la tarda, al Casino Municipal. Per compartir les nostres inquietuds i tot allò que ens interessa amb solidaritat i respecte. Si tens dificultat de transport, perquè vius allunyada del poble,
no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres:
xarxadedesdecaldes@gmail.com. Telf. 608922076.
Entrada gratuïta.
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
- Mini bàsquet femení, a les 12: EEM- Pia Olot.
- Pre-mini bàsquet masculí, a les 12: EEM – Vilobí.
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
- Benjamí A, a les 10: UE Caldes – FE Palamós C.
- Aleví A, a les 11: UE Caldes – Vilobí.
- Aleví B, a les 11: UE Caldes – Vidrerenca B.
- Juvenil, a les 4: UE Caldes – Llagostera.
CLUB ESPORTIU
- Pre-infantil fem. a 2/4 d’11: CE Caldes – CB Sant Feliu.
- Cadet femení, a les 4: CE Caldes – CE Palamós.
DIUMENGE, 8 DE MARÇ
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.
DIA DE LA DONA TREBALLADORA
Teatre: “Dona Sàpiens”, de Les Xandrines.
A les 7 de la tarda, al Teatre-Cinema Municipal. Millor que ens riem de tot no fos cas que ens donés
per plorar. Entrada gratuïta. Ho organitza la
Xarxa de Dones de Caldes i Ajuntament de Caldes
ESPORTS
CLUB ESPORTIU
- Sènior masculí, a les 6: CE Caldes – CB Sant Narcís.
CLUB VOLEI JOVES CALDES
- Sènior femení, a la tarda: CV Joves Caldes – Arenys
DILLUNS, 9 DE MARÇ
SEGONES JORNADES MUSICALS
TALLER DE CONSCIÈNCIA DEL COS PER A
INSTRUMENTISTES
A les 5 de la tarda al Casino municipal (a partir de 7 anys).
A càrrec de Núria Pau, osteòpata i fisioterapeuta.
CONCERT D’ALUMNES DE L’ESCOLA DE
MÚSICA
A les 7 del vespre, al Teatre-municipal. Entrada lliure a tots els actes. Organitzats per l’Ajuntament i
l’Escola de Música de Caldes (SEMC).

ESPORTS
CLUB VOLEI JOVES CALDES
- Juvenil, al matí: CV Joves Caldes – Vallbona.
- Cadet, al matí: CV Joves Caldes – Vallbona.
DIMARTS DIA 10 DE MARÇ
SEGONES JORNADES MUSICALS
TALLER DE PERCUSSIÓ I DINÀMICA DE
GRUPS INSTRUMENTALS
A les 5 de la tarda, al Casino municipal (a partir
de 8 anys). A càrrec de Joaquim Canals i Pau
Puig, membres del grup Txarango.
CONCERT D’ALUMNES DE L’ESCOLA DE
MÚSICA
A les 7 del vespre, al Teatre-municipal. Entrada lliure a tots els actes. Organitzats per l’Ajuntament de
Caldes de Malavella i l’Escola de Música de Caldes
(SEMC).
DIMECRES DIA 11 DE MARÇ
SEGONES JORNADES MUSICALS
L’HORA DEL CONTE: LA CASA DE LA MOSCA FOSCA (CONTES MUSICALS)
A les 5 de la tarda, a la Biblioteca Municipal. A càrrec de la companyia Alquílimia Musical.
TALLER DE CORRANDES
A les 5 de la tarda, al Casino municipal. A càrrec de
Gemma Pla.
CONCERT D’ALUMNES DE L’ESCOLA DE
MÚSICA
A les 7 del vespre, al Teatre-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, 12 DE MARÇ
SEGONES JORNADES MUSICALS
TALLER DE CREACIÓ D’INSTRUMENTS
MUSICALS
A les 5 de la tarda a la Biblioteca municipal. A càrrec del luthier caldenc Pau Barnés.
AUDICIÓ – PRESENTACIÓ D’INSTRUMENTS
MUSICALS
A les 6 de la tarda, al Teatre-cinema municipal. A
càrrec del grup Calidae, format per músics jubilats provinents de les orquestres/cobles Selvatana,
Montgrins, Simfònica de Barcelona...
CONCERT D’ALUMNES DE L’ESCOLA DE
MÚSICA
A les 7 del vespre, al Teatre-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).
DISSABTE, 14 DE MARÇ
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
- Benjamí B, a les 10: UE Caldes – EF Vidrerenca B.
- Prebenjamí A, a les 10: UE Caldes – EF Arbucienca.
- Aleví C, a les 11: UE Caldes – Pals B.
- Infantil, a 2/4 d’1: UE Caldes – Doble set.
- Juvenil, a les 4: UE Caldes – Olot B.
CE CALDES
- Sènior femení, a les 7: CE Caldes – CB CalongeSant Antoni.
FS CALDES DE MALAVELLA
- A les 5, al pavelló de Campllong: FS Caldes de
Malavella - Naturophatic F.S.Vilafant “B”.

CLUB VOLEI JOVES CALDES
- Sènior masculí, a la tarda: CV Joves Caldes – Arenys
DIUMENGE 15 DE MARÇ
MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA
De 9 a 2, al pati de Cal Ferrer de la Plaça.
Per compres superiors a 10€, entra al sorteig d’un
lot de productes ecològics.
Més informació: facebook.com/mercatecoselva.

BIM

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.
BOTINETEJA
A les 9 del matí des de la pl. de la Selva per anar
a recollir deixalles als boscos. Orientada a tota la
família. A partir de la 1, botifarrada a la zona esportiva. Cal portar plat, gots i coberts. Organitzada
per l’Ajuntament de Caldes de Malavella i el Club
Excursionista de Caldes.
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SEGONES JORNADES MUSICALS
TEATRE PER A NENES I NENS
«Sense solta», de Teatre Mòbil. A les 6 de la tarda,
al Teatre-cinema municipal. Preu: 5 € Ho organitza l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

AVANÇAMENT
DISSABTE, 21 DE MARÇ
RAID
AVENTURA
X-PERIENCE
CALDES DE MALAVELLA
Per a més informació i inscripcions: http://
aventuraxp.blogspot.com / limitzeroraid@
gmail.com. A càrrec de Límit Zero amb la
col·laboració del Club Excursionista de Caldes
i l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
DIUMENGE 22 DE MARÇ
4a Fira de la Terra
Enguany totes les activitats es concentraran a
l’Espai Firal, al final de la rambla d’en Rufí (Canicaldes, el mercat del vi i el formatge, la tradicional desfilada de cavalls i benedicció dels cavalls, exhibicions de gossos i, com a novetat, una
prova puntuable per al campionat d’Espanya
d’agility 2015). Més informació al proper BIM i
en programes a part.
Inscripcions al 5è Canicaldes:
Del 2 al 20 de març a www.canicaldes.com: Canicròs benèfic + marxa popular, gimcana canina
i desfilada canina.
3r Concurs de dibuix infantil Canicaldes: Els millors dibuixos de les escoles Sant
Esteve i La Benaula seran sotmesos a votació
popular del 9 al 20 de febrer per escollir el
guanyador del millor cartell i el millor dibuix de
cada categoria per edats. Premi: quota familiar
del Zoo Club (valorada en 110€). S’entregarà el
diumenge 22 de març a la tarda.
DIUMENGE 22 DE MARÇ
9è 3X3 DE BÀSQUET
Caldes acull el 3x3 de bàsquet més gran de Catalunya, amb 120 equips, 12 pistes, 480 jugadors,
2.000 visitants, regals, sortejos i espai comercial.
Les inscripcions s’obren el 16 de febrer
i es tanquen el 18 de març. Places limitades. Organitzat pel Club Esportiu Caldes i Tot Oci.

www.caldesdemalavella.cat

twitter.com/AjCMalavella
facebook.com/AjCaldesMalavella

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 2
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.
La Biblioteca obrirà els dies 22, 23, 29 i 30 de desembre, de 4 a 9
de la tarda. Els matins i la resta de dies estarà tancada fins el 7 de
gener. A partir del dia 8, els horaris seran els habituals.
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

www.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)
Diumenges i 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 48 00 56. 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, e 3 a 6
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS 872 012 018
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

Els plens

REURBANITZACIÓ D’UN TRAM DE
L’AVINGUDA DE CALDES
L’Ajuntament ha començat les obres per urbanitzar
un tram de l’avinguda de Caldes comprès entre
l’avinguda doctor Furest i el pas per sobre de la riera
de Santa Maria. L’actuació preveu suprimir la franja
que tenia grava i aprofitar tot l’ample per instal·lar-hi
bancs i plantar-hi arbres.

El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat ratificar l’adjudicació del contracte per a la
instal·lació i funcionament de la caldera de biomassa de l’Escola Sant Esteve a Watt Energia,
SL. L’empresa s’encarregarà durant 15 anys de
la instal·lació de la caldera, del subministrament
del combustible (estella), del manteniment i de la
gestió de la instal·lació.
Segons el contracte, l’Ajuntament aportarà el
primer any 14.715,11€ (més IVA) sumats als
50.000 € que ha rebut de subvenció per part de
la Diputació de Girona. En els anys següents el
consistori anirà amortitzant la inversió de l’obra
i pagant els costos de consum, manteniment i
gestió.
Convé remarcar que ja des del primer any
l’Ajuntament estalviarà diners respecte el cost
actual de la caldera de gasoil que té l’Escola
Sant Esteve (uns 20.000 € anuals). A més, quan
finalitzi el contracte, el centre disposarà d’unes
instal·lacions encara operatives.
El projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa a l’Escola Sant Esteve comportarà alhora un estalvi energètic i un benefici per al medi
ambient. De fet, la iniciativa forma part del Pacte
d’Alcaldes, un moviment europeu d’institucions
locals i regionals que s’ha compromès voluntàriament a reduir en un 20% les emissions de
CO2 abans del 2020.

COMENCEN LES OBRES DE L’ENLLAÇ A LA
VIA VERDA I A LA VIA AUGUSTA
Fa unes setmanes han començat les obres per
adequar i senyalitzar la ruta d’11 quilòmetres per fer
a peu o amb bicicleta que permetrà enllaçar Caldes
amb, per un extrem, la Via Verda del Carrilet en el
seu pas per Cassà i, per l’altre extrem, amb la Via
Augusta a l’alçada del camp Golf de la PGA. La via
passarà també per Aigües Bones i pel nucli de Caldes.
Les actuacions consistiran entre altres, a fer neteja
de boscos, adequar camins, posar senyalitzacions,
instal·lar papereres i bancs, col·locar baranes de
protecció en el pas de rieres. A la foto, un dels trams
que s’adequarà.

ARRANJATS EL CAMÍ DE SANT SEBASTIÀ I
EL DE CARBONELL A SANTA SECLINA
El consistori ha arranjat el camí que va des de
l’esplanada dels frigorífics fins a Sant Sebastià i el que
comunica la urbanització de Santa Seclina amb Can
Carbonell passant per l’ermita de Santa Seclina.
MILLORES EN EL PAVELLÓ
La sala polivalent, les sales d’entitats i el despatx
del Pavelló Municipal disposen d’unes cortines que
permeten esmorteir l’acció del sol que durant el matí
enlluernava o bé il·luminava en excés i dificultava l’ús
del projector i de la pissarra.
També s’han col·locat protectors d’escuma perquè
els jugadors de bàsquet de les cistelles laterals no es
facin mal en cas de topar amb la paret.

ADEQUADA LA ROTONDA DEL CARRER
DE LA ROUREDA DE CAN ROIG
La Brigada Municipal amb el suport d’una brigada del
SOC, ha arranjat la rotonda del carrer de la Roureda
de Can Roig on hi creixia herba sense control.
L’actuació ha consistit en emporlanar-la i col·locar-hi
pedres, de manera que no caldrà fer-hi cap tipus de
manteniment.

NOUS PARCS INFANTILS A CAN
CARBONELL I CAN SOLÀ
L’Ajuntament ha creat una nou i ampli parc infantil a la
zona esportiva de Can Carbonell alhora que pintarà
els gronxadors del parc que hi ha a tocar del carrer
de les Agudes. Per altra banda, també s’està renovant
el parc infantil de Can Solà Gros II, amb elements
d’esbarjo i amb una cistella de bàsquet.

LA CASETA
DELS ÀRBITRES,
PINTADA I
ADEQUADA
L’Ajuntament
ha
pintat l’interior de la
caseta dels àrbitres
de la zona esportiva
de Vall·llobera i l’ha
netejada i adequada
perquè els àrbitres
puguin canviar-se, fer
anotacions o dutxarse amb confortabilitat.

ADJUDICADA LA INSTAL·LACIÓ I
FUNCIONAMENT DE LA CALDERA DE
BIOMASSA DE L’ESCOLA SANT ESTEVE
Tal i com expliquem a la secció dels Plens, el plenari
ha aprovat l’adjudicació de les obres i la gestió de
la caldera de biomassa de l’Escola Sant Esteve.
L’Ajuntament pagarà un import anual a l’empresa
durant 14 anys en concepte de les obres, el
combustible, el personal i el manteniment necessaris
però suposarà un estalvi per a l’Ajuntament ja des del
primer any, en el qual pagarà uns 14.715,11 € més IVA
quan la despesa de la caldera actual de gasoil suposa
una despesa d’uns 20.000 € anuals. A més permetrà
construir una caldera que tindrà continuïtat més
enllà del contracte amb l’empresa. El projecte té una
subvenció de la Diputació de 50.000 € i està inclòs
dins d’uns compromisos que ha adquirit el nostre
municipi amb el Pacte d’Alcaldes per reduir en un
20% les emissions de CO2 abans del 2020.
COMENÇA L’ÚLTIMA FASE D’ADEQUACIÓ
DE LES TERMES ROMANES
Recentment ha començat l’última fase de les obres
de les Termes Romanes que consisteixen en instal·lar
la il·luminació, disposar els panells informatius i
acabar la fusteria de la caseta que servirà de guixeta.
EL CAMP DE FUTBOL, EL CENTRE
D’INTERPRETACIÓ I LA COBERTA DE
FRANCIAC, EN MARXA
Si no hi ha cap entrebanc, aquest febrer s’adjudicaran
les obres per fer el Camp de futbol de l’Estadi
Vall·llobera. L’obra que sí ja s’ha adjudicat és la del
centre d’interpretació del Termalisme i del Camp
dels Ninots, que rehabilitarà l’edifici del castell de
Caldes (antic dispensari) per acollir-hi, a la primera
planta, un laboratori per recuperar les troballes
del Camp dels Ninots i sales polivalents i per a
docència. A al planta baixa s’hi habilitaran espais
amb recursos i eines per difondre el Camp dels
Ninots i el Termalisme i fer-hi tallers.

BOTINETEJA
Un any més, Ajuntament de Caldes i el Club
Excursionista organitzen la Botineteja, una jornada
de neteja dels boscos de Caldes que s’acaba amb
una botifarrada popular. Aquesta any s’escau el
diumenge 15 de març. Us animem a anar-hi en
família ja que és una activitat de conscienciació i de
respecte envers el medi on vivim i està adreçat tant
a grans com a menuts.
RETIRADA L’ESTACIÓ DE GASOIL DE LA
PLAÇA SANT ESTEVE
Finalment, el 26 de gener Repsol ha retirat i sanejat la
gasolinera de la plaça Sant Esteve. Un cop retirat aquest
element es desencalla la possibilitat de reurbanitzar
aquesta plaça tant cèntrica del nostre municipi.
ASFALTADA LA CARRETERA DE CALDES
A CASSÀ
La Diputació ha asfaltat en les últimes setmanes la
carretera que comunica Caldes amb Cassà.
APLEC DE SANT SEBASTIÀ I EL PELEGRÍ
EL 24 de gener es va celebrar l’Aplec de Sant
Sebastià, que aquest any va ser concorregut. Com
a novetat, un servei de minibús gentilesa d’una
empresa local va acostar els visitants a l’ermita de
Sant Sebastià, on es va celebrar la missa, una audició
de sardanes i una degustació de brou i botifarra.
Van organitzar l’acte l’Agrupació de Sardanistes i el
Consell Parroquial de Caldes de Malavella, amb el
patrocini de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
Per altra banda, uns dies abans, el 20 de gener, es va
celebrar el Pelegrí de Tossa, una peregrinació que es fa
de Tossa a Santa Coloma de Farners, que té centenars
d’anys d’història i passa en un tram pel terme de Caldes
de Malavella. Diversos caldencs hi varen participar i
alcalde i regidors també van voler ser-hi.

El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat
declarar entitat d’interès municipal l’Associació
Nou Horitzó de la discapacitat intel·lectual, Verge de Montserrat.

CALDES, LA MÉS FOTOGRAFIADA A
L’INSTAGRAM YOUR CITY DE L’ANY 2014
Caldes de Malavella va rebre el reconeixement de
ser el municipi del qual es van fer més fotos durant
l’Instagram Your City de l’any 2014. La Trobada de
Caldes de Malavella es va celebrar el 26 d’abril
de l’any passat durant la Festa de la Malavella. El
Patronat de Turisme Costa Brava – Girona va
organitzar l’acte amb el suport de l’Ajuntament
de Caldes de Malavella i el Consell Comarcal de la
Selva. Els participants al concurs havien de publicar
fotografies dels atractius de Caldes fetes amb
dispositius mòbils acompanyades de les etiquetes
#InstaCaldes #InCostaBrava i #LaSelvaTurisme. Les
moltes fotos que varen fer és el senyal de la font
d’inspiració i l’atractiu que té Caldes de Malavella
per als visitants.
20 COMPARSES I 1.500 DISFRESSES PER
CARNAVAL A CALDES!
L’Ajuntament i l’Associació de Carnaval de Caldes
«Embarrakaldats» estan preparant un nou Carnaval
que suposarà un salt quantitatiu i qualitatiu important
ja que aplegarà unes 20 carrosses i 1.500 persones
disfressades a part dels caldencs que també s’hi animin.
Us animem a participar-hi ja que promet ser una festa
ben lluïda Gràcies a totes les persones que han fet
possible aquest pas endavant pel Carnaval de Caldes!

El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat
modificar els estatuts del consorci Localret
per adaptar-lo a la LRSAL (Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local).
L’Ajuntament de Caldes ha aprovat el canvi com
ho estan fent la resta d’ajuntaments dels municipis catalans. Localret és un consorci que vetlla
per L’impuls de la societat del coneixement en
els municipis.

El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat aprovar definitivament el conveni entre
l’Ajuntament de Caldes de Malavella, la PGA Golf
de Catalunya i la PGA Golf de Caldes. Segons
aquest acord, l’Ajuntament es compromet a traslladar una zona edificable situada a prop de
l’N-II cap a un indret més allunyat de la carretera,
més pròxim al Golf i, per tant, més atractiu per
a la promotora urbanística. Per la seva banda, la
PGA Golf de Catalunya i la PGA Golf de Caldes
aportaran a l’Ajuntament de Caldes de Malavella
300.000 € que es destinaran en el pressupost
d’aquest any 2015 a la urbanització de la carretera de Llagostera.
ESTAT DE L’AIGUA
Les últimes analítiques de gener indiquen que l’aigua
és apta per al consum de boca al nucli, Llac del
Cigne, Can Solà Gros I i II i Can Carbonell. A data
del tancament del BIM, queda pendent el resultat de
les anàlisis d’Aigües Bones. Tan bon punt en tinguem
els resultats, els publicarem al web de l’Ajuntament.
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.

El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat i
de forma provisional modificar puntualment
el POUM en el sector del golf per poder traslladar la zona edificable que hem esmentat en
l’anterior punt.
El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat un
conveni entre l’Ajuntament de Caldes de Malavella i la Diputació de Girona pel qual aquesta
cedeix al consistori un tram d’aproximadament

Ple municipal ordinari de 26 de
gener de 2015
110 metres de l’antiga carretera de Caldes a
Cassà de la Selva conegut com el “revolt d’el Revallí” que va quedar en desús arran del canvi de
traçat de la carretera que es va fer per evitar
precisament aquest revolt.
El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat
la modificació dels estatuts CILMA (Consell
d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les
Comarques de Girona) per adaptar-los a la LRSAL (Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local) i optimitzar-ne el funcionament.
El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat el
conveni entre l’Ajuntament de Caldes de Malavella i el Consorci Costa Brava pel subministrament d’aigua potable en alta que fixa les tarifes
que s’aplicaran en els propers tres anys a l’aigua
que el municipi rep provinent de l’embassament
del Pasteral. El conveni suposa una millora en les
condicions econòmiques ja que l’aigua es cobrava actualment a 0,53 €/m3
El preu mitjà aprovat per a l’abastament d’aigua
per a l’any 2015 serà de 0,30 €/m3 l’any 2015,
amb una quota fixa de 1.850,45 €/mes i una quota variable de 0,090 €/m3.
El preu acordat per a l’any 2016 serà de 0,32 €/
m3, amb una quota fixa de 1.973,81 €/mes i una
quota variable de 0,096 €/m3.
El preu acordat per a l’any 2017 serà de 0,34 €/
m3, amb una quota fixa de 2.097,18 €/mes i una
quota variable de 0,1020 €/m3.
El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat el
reglament d’ús del rocòdrom del Pavelló Municipal que ja es podrà utilitzar properament. El
document en regula les normes, horaris i autoritzacions, drets d’ús, drets i deures d’usuaris i,
en ser un equipament que implica un cert risc,
incideix especialment en la seguretat garantint,
entre altres coses, que les persones que el fan
servir tenen prou coneixements i capacitats i estan coberts per una assegurança que els cobreixi
qualsevol incidència. El rocòdrom és un equipament que havien sol·licitat des de fa temps diverses entitats esportives i centres d’ensenyament.
El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat una
moció d’ERC que defensa la inclusió una tarifa social per a famílies en situació de vulnerabilitat a
l’ordenança que regula la taxa per al subministrament d’aigua potable. També defensa incorporar a
l’esmentada ordenança elements que evitin talls
de subministrament i que facilitin l’ajornament
dels deutes que les famílies puguin tenir amb les
empreses subministradores de serveis.
El Ple Municipal ha aprovat per majoria absoluta una moció del PP contra el jihadisme, amb
l’afegit d’una esmena d’ERC. Ho ha fet amb els
9 vots favorables de CiU (5), ICV-EUiA (1), ERC
(1), el PP (1) i el PSC (1) i l’abstenció de la PIC
(4). El document fa referència a l’atemptat terrorista al setmanari francès Charlie Hebdo i els
seus punts contemplen el rebuig al terrorisme
i a les pràctiques socials que fomenten el fonamentalisme. També expressa el suport al estats
en contra del terrorisme, la defensa dels valors
democràtics i llibertat religiosa.

Els partits opinen
Convergència i Unió està molt satisfeta de la feina que hem fet durant aquests quatre
anys i la que farem en els propers mesos quan surtin a llum projectes i obres per les
quals hem estat treballant durant aquesta legislatura. Com que n’estem orgullosos, ja hem començat a elaborar
un programa electoral continuista per als pròxims quatre anys que permeti seguir en la mateixa direcció. Com
veureu properament, és un programa agosarat perquè som valents i perquè preveiem un gran futur per Caldes
que el situarà de ben segur en un municipi de referència en el nostre entorn.
Per altra banda, fa gairebé quatre anys que estem governant i tant l’alcalde com els regidors procurem estar a
tots els actes que se celebren a Caldes de Malavella, donant suport a les entitats que les organitzen. Hi ha polítics d’altres formacions polítiques que només ara s’hi deixen veure per interès ja que s’acosten les eleccions.

La Generalitat ha declarat 2015 l’Any de les Biblioteques. Fa poc, una enquesta revelava que les
biblioteques són els establiments culturals més ben valorats pels ciutadans. A Caldes, malgrat l’èxit
d’usuaris i activitats de la biblioteca, l’equipament presenta uns dèficits notables que el fan inadequat
per prestar els serveis necessaris.
A més, la manca d’un espai adequat per activar iniciatives culturals a Caldes ha donat la raó a la PIC: Caldes
necessita de manera prioritària un Centre Cívic-Biblioteca, com tenen els pobles de referència del
seu voltant. L’objectiu del projecte que defensa la PIC és aglutinar i dinamitzar les entitats i les iniciatives culturals
de Caldes: espais de trobada, exposicions, formació, etc., a més de gestionar una biblioteca en condicions.
Aquesta és una de les propostes que la PIC presentarà per a la pròxima legislatura. Sense oblidar altres qüestions, volem aconseguir normalitzar l’oferta d’equipaments culturals a Caldes i compensar una mancança que
ja comença a ser un endarreriment. www.picaldes.com

S’ha celebrat el primer Ple del 2015 amb poc “contingut” tot i haver-hi 12 punts.
Destaquem, en primer lloc, el conveni del consorci d’Aigües Costa Brava que a
part que puguem consumir aigua de major qualitat, segueix deixant al Tourist comprant-la per tenir aigua no
potable en els seus habitatges.Finalment es va aprovar la moció sobre la lluita contra el jihadisme. Nosaltres
vam votar-hi a favor perquè estem en contra de qualsevol tipus de violència i terrorisme i encara més quan
entra en joc el fanatisme religiós. Hem de convenir que aquesta és una forma de terrorisme però n’hi ha unes
altres que d’una forma quotidiana i “legal” estan acabant amb les esperances de milers de famílies al nostre
país. I no ens serveix que alguns se’n vagin a Paris a manifestar-se per reivindicar llibertats per al món quan ells
que governen els neguen als seus ciutadans aprovant en solitari lleis de “seguretat ciutadana”. Segueix-nos a
elcalidoscopicaldenc.blogspot.com.

A Esquerra treballem pensant sempre en els nostres veïns, presentant propostes a l’equip de
govern per millorar la qualitat de vida de les famílies de Caldes. La darrera moció presentada
ha estat una proposta per impulsar l’aplicació d’una tarifa social de l’aigua, de manera que les
famílies amb rendes més baixes puguin disposar d’un preu bonificat. Creiem que és una bona proposta i necessària en els moments que vivim. Malauradament hi ha qui no entén que la feina cal fer-la cada dia, i que des
de l’oposició cal treballar també pel nostre municipi, amb responsabilitat i generositat. Ara ens titllen d’electoralistes i demagogs per presentar aquesta moció perquè estem a cinc mesos d’unes eleccions municipals. Així
doncs, què fem? Deixem de treballar aquests mesos que falten? Ens dediquem a criticar tot allò que no ens
agrada? No, no és el nostre tarannà. Des d’Esquerra hem estat coherents des del primer moment, apostant per
una oposició constructiva, aportant idees, escoltant, parlant...

S’ha finalitzat, en principi, el penúltim ple ordinari de la legislatura.Val a dir que ha estat fàcil perquè
gairebé la majoria de punts de l’ordre del dia s’han aprovat per unanimitat excepte la moció que va
presentar el grup del PPC a favor de la lluita en contra del Jihadisme en la qual ERC va esmenar tot
el que va voler mente que la PIC s’hi va abstenir... Per altra banda, ERC va aprofitar per fer electoralisme presentant una moció sobre probresa energètica que podrien haver presentat el desembre i s’hauria
pogut aprovar una partida en els pressupostos destinada a aquesta necessitat... però, no hi van pensar! I CIU li
va donar suport com nosaltres. Ja ens sembla bé però són ells amb el PSC els que aproven per unanimitat en
les juntes de govern tallar el servei a les famílies que no poden pagar el rebut de l’aigua. Com canvien davant
i darrere del micròfon...

Queden menys de quatre mesos per les eleccions municipals. El PSC de Caldes de Malavella està culminant la candidatura i el programa de govern per a la pròxima legislatura. Estem satisfets amb la nostra
aportació en el govern, fent possible la governabilitat per al benefici dels caldencs. Queden temes pendents de realitzar que s’iniciaran en el transcurs dels pocs mesos que queden de govern.
Siguin els resultats que siguin els del 24 de maig, els socialistes estarem, sigui governant o a l’oposició, fent i promovent interessos per al bé del nostre poble.
Lamentablement, encara se senten des del govern central els cants de sirena i comunicats de recuperació. La realitat
és que estem estancats: la sitaució social no millora, els ciutadans no veuen millores, cada dia són més les persones
que sol·liciten ajudes socials i es continuen incrementant els desnonaments, així com els aturats. El 2015 és un any
carregat d’eleccions. Esperem que mitjançant els nostres vots, hi donem solucions.

