
Serveis i adreces d’interès

Per recordar

Del 16 de gener al 15 de febrer

Butlletí d’Informació Municipal

Al Pitch&Putt Franciac.
3a Prova Rànquing individual infantil i juvenil 
de Pitch & Putt de Catalunya 2015-16. 

Diumenge, 31 de gener
Mercats. Fira-mercat
De 10 a 2 del matí · Plaça de l’antic Ajuntament.

Visites. Visita turística guiada
11 del matí · Oficina de Turisme · 3 €. 
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. 

Activitat popular. Botineteja
9 del matí · plaça de la Selva · Gratuït.
Neteja de boscos i botifarrada per als participants. 
Organitzada pel Club Excursionista amb la 
col·laboració de l’Ajuntament. 

Entitats. Tastets d’Esplai
Inscripció prèvia a esplaisantesteve@gmail.com.
Organitzats pel Centre d’Esplai Sant Esteve.

Esports. Club Esportiu Caldes
16:30h · Júnior msc: CE Caldes - UE Gaudí
18:15h · Sènior msc: CE Caldes - Palamós

Esports. Unió Esportiva Caldes
10h · Prebenjamí A: UE Caldes - FE Palamós

Esports. Club Futbol Sala Caldes
17h · CFSCM  - CE Mont-Ras - CF Esplais B

Esports. Club Volei Joves Caldes
Sènior msc: CV Joves Caldes - GET Blume

Dilluns, 1 de febrer
Tarda Jove. Campionat de Ping-Pong
5 de la tarda · Espai Jove “Ca la Romana”.

Dimarts, 2 de febrer
Mercats. Mercat Municipal
De 8 a 1 del matí · Plaça de la Selva.

Divendres, 5 de febrer
Entitats. Acampada del CESE
Preinscripcions: hora i lloc a concretar. 
+ info: esplaisantesteve@gmail.com.
L’acampada es farà els dies 21, 22 i 23 de març.
Organitzada pel Centre d’Esplai Sant Esteve.

Dissabte, 6 de febrer
Visites. Descobreix Caldes i viu el 
termalisme
2/4 de 12 · Oficina de Turisme · 48 €.
Visita cultural, circuit termal 60ºC i menú de 
cuina termal.
Inscripció: 603 643 525 / info@atri.cat.
Organitzat per Atri, Cultura i Patrimoni, 
SLU, amb la col·laboració d’Hostal Esteba i el 
suport de l’Associació de Turisme La Selva.

Entitats. Trobada de Dones 
6 de la tarda · EspaiCaixa · Gratuït.
+ info: xarxadedonesdecaldes@gmail.com.
Ho organitza la Xarxa de Dones amb el suport 
de l’Esplai de “La Caixa”. 

Esports. Escola Esportiva Municipal
12h · Minibàsquet fem: EEM Caldes - Pia Olot
12h · Pre-minibàsquet mixt: EEM Caldes - CB 
Nou Caulès

Esports. Club Esportiu Caldes

9h · Infantil fem: CE Caldes - Vedruna Palafrugell
16h · Infantil msc: CE Caldes - UE La Salle

Diumenge, 7 de febrer
Mercats. Fira-mercat
De 10 a 2 del matí · Plaça de l’antic Ajuntament.

Visites. Visita turística guiada
11 del matí · Oficina de Turisme · 3 €. 
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. 

Esports. Club Esportiu Caldes
16:30h · Júnior msc: CE Caldes – Vilafant.
17:30h · Cadet fem: CE Caldes - Campdevànol
18:15h · Sènior msc: CE Caldes – Vilafant
19h · Sènior msc: CE Caldes - AEB Malgrat.

Esports. Club Volei Joves Caldes
Infantil: CV Joves Caldes - Vilassar B.

Dimarts, 9 de febrer
Mercats. Mercat Municipal
De 8 a 1 del matí · Plaça de la Selva.

Dissabte, 13 de febrer

Esports. Escola Esportiva Municipal
12:30h · Pre-mini mixt bàsquet: EEM Caldes 
- UA Tossa

Esports. Club Esportiu Caldes
9h · Infantil msc: CE Caldes - CB Roses
10:30h · Pre-infantil fem: CE Caldes - CB 
L’Escala

Esports. Unió Esportiva Caldes
10h · Benjamí B: UE Caldes - Tordera CF
11h · Aleví C:  UE Caldes - Riudarenes CE
12:30h · Infantil A:  UE Caldes - O. Malgrat CE
12:30h · Infantil B: UE Caldes - Farners CE

Diumenge, 14 de febrer
Mercats. Fira-mercat
De 10 a 2 del matí · Plaça de l’antic Ajuntament.

Visites. Visita turística guiada
11 del matí · Oficina de Turisme · 3 €. 
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.   

Esports. Unió Esportiva Caldes
10h · Prebenjami A: UE Caldes - Besalú CE
11:30h · 3a Catalana: UE Caldes - Ripoll CF

OFICINES MUNICIPALS: Tel. 972 47 00 05.
Fax: 972 47 05 25 / ajuntament@caldesdemalavella.cat. 
Carrer Vall-llobera, s/n.
De dilluns a divendres, de 2/4 de 9 a 2/4 de 3. 
Dissabtes, de 9 a 2/4 de 2.
REGISTRE CIVIL: A les oficines municipals.
SERVEI DE RECAPTACIÓ: Tel. 972 47 20 09.
Carrer de Sant Grau, núm 19. Casa Rosa. 
Els dimarts, de 9 a 2. 
POLICIA LOCAL: Tel. 972 47 09 02 · Tel. 619 704 546 
policialocal@caldesdemalavella.cat.
Carrer Onze de Setembre, s/n.
CAP CALDES: Tel. 972 47 01 09 Ctra. Llagostera, 4.
URGÈNCIES CAP Cassà: Tel. 972 46 38 82 
AMBULÀNCIES: Tel. 972 41 00 10
FARMÀCIES: (Per a més informació: www.cofgi.cat)
• CASANOVAS: Tel. 972 47 00 96. C. Vall·llobera, 17.
• FOLCH: Tel. 972 47 27 94. C. Sta. Maria, 28.
• X. PLANAS: Tel. 972 47 11 10. Ctra Llagostera, 29.
SERVEIS SOCIALS: Tel. 972 47 04 04. 
C. Vall·llobera, 4. De dilluns a divendres, de 9 a 2.
OFICINA DE TURISME: Tel. 972 48 01 03 
turisme@caldesdemalavella.cat. 
C. Vall·llobera, s/n. Tots els dies, de 10 a 2. 
El dissabte, també de 4 a 6.
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
Servei amb cita prèvia
Tel. 972 48 01 03 (cada dia excepte dimecres).
Tel. 972 48 02 66 (dimecres).
solc@caldesdemalavella.cat.
CALDES FM 107.9: Tel. 972 47 13 09.
Carrer de Sant Grau, núm 19. Casa Rosa.

BIBLIOTECA MUNICIPAL: Tel. 972 47 23 50.
Carrer de la Llibertat, 6. 
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: C. Jacint Verdaguer.
ESPAI JOVE CA LA ROMANA: Tel. 972 48 02 66
calaromana@caldesdemalavella.cat
Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n
JUTJAT DE PAU: Tel. 972 47 02 25. 
C. de St Grau, 19. Casa Rosa. Dimarts i dijous, de 10 a 12.
ZONA ESPORTIVA: Tel. 669 29 25 81. Av. de Caldes s/n.
LLAR D’INFANTS NINOTS: Tel. 972 47 10 38. 
C. Garrotxa s/n.
ESCOLA SANT ESTEVE: Tel. 972 47 23 44. 
C. Vall·llobera, 62.
ESCOLA LA BENAULA: Tel. 972 48 00 56. 
C. de la Pau s/n.
SES CALDES: Tel. 972 48 02 25. 
Av. dels Països Catalans, s/n.
DEIXALLERIA MUNICIPAL: Tel. 872 012 018
C. Ponent, s/n.
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: 
Tel. 872 01 20 18.
AVARÍES XARXA D’AIGUA: Tel. 972 20 20 78
AVARÍES XARXA ELÈCTRICA: Tel. 800 76 07 06
CORREUS: Tel. 972 47 14 20. C. Sta. Maria, 11.  
RENFE: Tel. 902 24 02 02.
SARFA: Tel. 902 30 20 25.
TEISA: Tel. 972 20 02 75.
TAXI: Tel. 972 47 09 37 / 606 390 599.

Esports. Club Esportiu Caldes
Infantil msc: CE Caldes - Unió Girona Blanc

Esports. Unió Esportiva Caldes
11h · Aleví A: UE Caldes - Calonge St. Antoni C
11h · Aleví B: UE Caldes - Bell-lloc CP
12:30h · Infantil B: UE Caldes - Riudarenes CE

Diumenge, 17 de gener
Mercats. Fira-mercat
De 10 a 2 del matí · Plaça de l’antic Ajuntament.

Visites. Visita turística guiada
11 del matí · Oficina de Turisme · 3 €. 
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. 

Esports. Club Esportiu Caldes
10h · Cadet fem.: CE Caldes – Porqueres

Esports. Unió Esportiva Caldes
10h · Prebenjamí A: UE Caldes - EF Arbucienca
11:30h · 3a Catalana: UE Caldes - Porqueres, UE

Esports. Club Volei Joves Caldes
Sènior fem: CV Joves Caldes - Valls Andorra
Juvenil: CV Joves Caldes - CV Torelló
Cadet: CV Joves Caldes - CV Torelló

Dilluns, 18 de gener
Tarda Jove. Taller de gomes de cabell
5 de la tarda · Espai Jove “Ca la Romana”. 
Inscripció prèvia fins el 15 de gener.

Dimarts, 19 de gener
Mercats. Mercat Municipal
De 8 a 1 del matí, a la plaça de la Selva.

Divendres, 22 de gener
Tarda Jove. Tarda de crispetes
6 de la tarda · Espai Jove “Ca la Romana”.
Amb projecció de pel·lícula.

Entitats. Assemblea de la Xarxa de 
Dones  
2/4 de 8 del vespre · Casino Municipal.  
Assemblea, programació anual, taller de riso-
teràpia (Josep Dubé) i pica-pica. 
Organitzada per la Xarxa de Dones de Caldes 
de Malavella

Dissabte, 23 de gener
Festa popular. Aplec de Sant Sebastià.
Matí · Davant de Ca l’Aluart.
- A 3/4 d’11: Repic de campanes.
- A les 11: Missa en honor de St Sebastià.
- A 3/4 de 12: Audició de Sardanes (Cobla 
Bisbal Jove).
Servei de bar i venda de ciris de Sant Sebas-
tià. Durant tot el matí i fins després de dinar, 
degustació de brou i botifarrada.
Servei de microbús des de l’aparcament a 
l’inici del camí de St. Sebastià, a tocar de la 
rotonda de l’autovia.
Organitzat per l’Agrupació de Sardanistes i el 
Consell Parroquial i patrocinat per l’Ajuntament. 

Biblioteca. L’hora del Conte
12 del migdia · Biblioteca · Gratuït.
“La Llibreta Màgica”, de l’il·lusionista Xevi.

Esports. Escola Esportiva Municipal
12h · Minibàsquet fem.: EEM Caldes - Vedru-
na Palamós

12h · Pre-minibàsquet mixt: EEM Caldes - 
Bàsquet Porqueres

Esports. Club Esportiu Caldes
Infantil msc: CE Caldes - Bàsquet Lloret
9h · Infantil fem: CE Caldes - CB Anglès
10:30h · Pre-infantil fem: CE Caldes - Bisbal 
Bàsquet
19h · Sènior fem: CE Caldes – 9K

Esports. Unió Esportiva Caldes
10h · Benjamí A: UE Caldes - Hostalric At C
11h · Aleví C: UE Caldes - Sant Celoni C 
12:30h · Infantil A: UE Caldes - Tossa UE
17h · Juvenil A: UE Caldes - Quart UE

Esports. Club Volei Joves Caldes
Tarda · Volei lleure: Caldes B - La Cellera.

Diumenge, 24 de gener
Mercats. Fira-mercat
De 10 a 2 del matí · Plaça de l’antic Ajuntament.

Visites. Visita turística guiada
11 del matí · Oficina de Turisme · 3 €. 
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.  

Esports. Unió Esportiva Caldes
11:30h · 3a Catalana: UE Caldes - Fornells UE

Esports. Club Futbol Sala Caldes
17h · CFSCM - Vall-llobrega FS

Esports. Club Volei Joves Caldes
Infantil: CV Joves Caldes - Sant Esteve.
21h · Volei lleure: Caldes A - Breda.

Dilluns, 25 de gener
Tarda Jove. Taller de paninis
5 de la tarda · Espai Jove “Ca la Romana”.
Inscripció fins el 22 de gener.

Ple Municipal
8 del vespre · Sala annexa de la Casa Rosa.

Dimarts, 26 de gener
Mercats. Mercat Municipal
De 8 a 1 del matí · Plaça de la Selva.

Dimecres, 27 de gener
Tarda Jove. Va d’esports
5 de la tarda · Pati Escola St. Esteve.

Biblioteca. Grup de lectura
7 de la tarda · Biblioteca.
“Las sala d’estar és un camp de futbol”, de 
Josep Maria Fonalleras. 

Dissabte, 30 de gener
Esports. Club Esportiu Caldes
9h · Infantil msc:  CE Caldes - CE Palamós.
9h · Pre-inf. fem: CE Caldes - Montessori Palau.

Esports. Unió Esportiva Caldes
10h · Benjamí B: UE Caldes - Blanes CD
11h · Aleví A: UE Caldes - Cassà UD
11h · Aleví B, UE Caldes - EF Arbucienca
12:30h · Infantil B: UE Caldes - St Ponç At.
17h · Juvenil B: UE Caldes - FE Palamós B

Dissabte 30 i diumenge 31 de 
gener
Esports. Club de Golf Caldes 

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
Rebuts no domiciliats
De l’1 de febrer al 31 de març: 
Clavegueram (4t trimestre).

MERCAT MUNICIPAL: 
Els dimarts, de 8 a 1, a la plaça de la Selva.
FIRA-MERCAT:
Els diumenges, de 10 a 2, a la pl. de l’antic 
Ajuntament. 
Amb la parada caldenca. Per a més informació:
promocioeconomica@caldesdemalavella.cat  / 
972 47 00 05 (Ext 47).

VISITES TURÍSTIQUES GUIADES: 
Els diumenges, a les 11 del matí. 
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.
Preu: 3 € per persona.

CLUB DE PASSEIG
Els dijous, a 2/4 de 10, a la Casa Rosa. Gratuït.
Organitzat per l’Àrea d’Esports.

ELABORA’T 1r SEMESTRE 2016
Inscripcions: dies 8, 9 i 10 de febrer a l’Es-
pai Jove “Ca la Romana”. 
Horari: de 10 a 1 i de 4 a 7. Cal presentar 
una fotocòpia del DNI i el document de 
renovació de l’atur, si s’escau.
Oferta formativa: Carretons elevadors 
frontal (9h), Iniciació a l’ofimàtica i la 
navegació per Internet (25h), Anglès nivell 
inicial (50h), Francès nivell inicial (50h), 
Empleat/da de servei de neteja d’habitacions 
d’hotels i apartaments (60h), Comptabilitat 
bàsica (24h). S’informarà sobre detalls, dates 
i horaris dels cursos en programes a part. 

BECA PER A LA LLAR D’INFANTS
De l’11 al 22 de gener. 2a convocatòria.
+ Info: Serveis Socials (972 47 04 04).    

PARTICIPA A LA FESTA DE LA 
MALAVELLA!
La Comissió de la Malavella i l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella fan una crida a volunta-
ris i entitats perquè col·laborin en l’organit-
zació d’alguns dels molts actes que es faran 
l’últim cap de setmana d’abril, com la dansa 
de la Malavella, la representació teatralitzada, 
les barraques... Per a més informació i pro-
postes, podeu dirigir-vos a l’Oficina de Turis-
me (turisme@caldesdemalavella.cat / 972 48 
01 03 / festadelamalavella@gmail.com). Con-
tribuïm tots a fer una festa ben lluïda! Moltes 
gràcies! 

VOLS SER DELS CASTELLERS DE 
LES GAVARRES?
Els Castellers de les Gavarres és una co-
lla formada recentment amb el suport dels 
ajuntaments de Llagostera, Cassà de la Sel-
va i Caldes de Malavella. S’hi t’hi vols unir: 
647804410 (Pere Novell) / castellersdelesga-

varres@gmail.com / Facebook: Castellers de 
les Gavarres.

NOU SERVEI D’INTERMEDIACIÓ EN 
HABITATGE
Per a més informació sobre el nou servei 
adreçat a persones i famílies en risc de pèr-
dua de l’habitatge, així com les garanties que 
s’ofereixen als propietaris que vulguin llogar 
el seu habitatge mitjançant aquest servei, 
adreceu-vos als Serveis Socials de l’Ajunta-
ment (c. Vall-llobera, s/n, de dilluns a diven-
dres, de 9 a 2 / 972 47 04 04 / serveissocials@

caldesdemalavella.cat).”

VIATGE DE L’ESPLAI “LA CAIXA”
Inscripcions: Esplai “La Caixa” (Tel. 
972470795). Viatge, del 19 al 22 de febrer, a 
Provença, els Alps i la Costa Blava. Visita a 
la Festa dels cítrics de Menon. 

Dissabte, 16 de gener
Visites. Gaudeix de la Caldes termal
2/4 de 12 · Oficina de Turisme · 35 € (20 € fins a 12a).
Visita cultural i menú de cuina termal.
Inscripció: 603 643 525 / info@atri.cat.
Organitzat per Atri, Cultura i Patrimoni, 
SLU, amb la col·laboració d’Hostal Esteba i el 
suport de l’Associació de Turisme La Selva

Xerrada. Futbol i periodisme esportiu 
12 del migdia · Biblioteca. 
Amb dos veïns de Caldes: Josep Maria Puig 
(TV3) i Lluís Mascaró (Sport). 

Esports. Escola Esportiva Municipal
12:30h · Pre-mini mixt bàsquet: EEM Caldes - 
CB Farners

Gener 2016 · Número 100 · Caldes de Malavella

BiM

L’agenda

 twitter.com/AjCMalavella
 facebook.com/AjCaldesMalavella
www.caldesdemalavella.cat

Festa popular. 2a Rua de Carnaval 
i ball
Sortida: 4 de la tarda · ctra. de Llagostera 
(cruïlla amb carrer Reremuralla). 
Arribada: Arribada Av. Onze de setembre 
(davantde la Comissaria de la Policia Local).
Festa-ball: 6 de la tarda · Pavelló Municipal. 
Disco-mòbil amb DJ’s i bar amb entrepans 
calents. Organitzat pels Embarrakaldats i 
l’Ajuntament.

REVISTA MUNICIPAL AQUAE
Rebeu-la gratuïtament a casa:
aquae@caldesdemalavella.cat

ToTA l’ACTuAliTAT MuniCipAl de CAldes A:



Notícies breus de Caldes de Malavella Els partits opinen

 No és tema propi del nostre municipi però ens afecta i molt qui i com ens governa, tant a la nostra 
Comunitat Autònoma com en el Govern d’Espanya.
Un govern autonòmic inexistent des del setembre, en mans de deu diputats d’una formació antisis-
tema i anticapitalista que es fa ell gall davant la dreta i  l’esquerra independentista.
Un govern de l’Estat espanyol que no ha aconseguit la majoria absoluta per governar.

Estem abocats, tant en un cas com en l’altre a repetir, tard o d’hora, eleccions.
Mentrestant, continuen els desnonaments, cues a Càrites, contractes laborals escombraria, salaris mísers, reta-
llades en ajuts socials... 
Davant d’aquesta situació és difícil ser mesurat i prudent en els termes per expressar-se. Així que no continuo 
escrivint més. No vull ofendre ningú, ni a aquells que voten casposament ni als que s’emboliquen en la bandera. 
És necessari, tal i com vam dir en l’anterior BIM, l’increment de la plantilla de la Policia per tenir dos agents en 
servei per torn, si volem que sigui efectiva i operativa. Tenir un sol agent a la nit és, com a mínim, una impru-
dència. Davant de situacions violentes, jo seria el primer que aconsellaria no intervenir-hi fins que no arribés el 
suport dels Mossos, sabent que aquests estan sota mínims d’agents i amb tota la comarca de la Selva per cobrir. 
Mentre no s’incrementa el personal, no hi ha més remei que augmentar la jornada laboral mitjançant hores 
extraordinàries. 
Des de l’Agrupació Socialista de Caldes de Malavella, amb salut i esperança, us desitgem un feliç any 2016.

 En primer lloc, des d’Esquerra Republicana us volem donar les gràcies a tots i totes que ens và-
reu fer confiança el 20 de desembre passat. Segona força a Caldes amb 754 vots. Moltes gràcies!
Acabem aquest any amb els pressupostos per aquest proper 2016 aprovats. Des d’ERC valorem 

positivament algunes de les propostes presentades com engegar la rehabilitació de l’edifici de l’antic ajuntament 
o facilitar un nou espai a Càrites perquè hi pugui acollir un supermercat solidari. Propostes que també dúiem en 
el nostre programa electoral.
Però de nou hem de lamentar la deixadesa de l’equip de govern. No és la primera vegada que ho denunciem 
però hem vist com ha passat aquest any i que dues places de la brigada, que estaven pressupostades, no s’han 
licitat. Dos llocs de treball al nostre municipi que ja fa més de dos anys que podrien estar ocupats per persones 
en situació d’atur.
I altre cop veiem com el Sr. Balliu gestiona l’Ajuntament de Caldes de Malavella com una empresa privada. En 
aquest cas ha estat l’increment de les taxes de l’aigua, una decisió presa i aprovada en el darrer ple pensant en els 
resultats econòmics d’una empresa que té la concessió del servei. Una política clarament de dretes. L’aigua és un 
bé de primera necessitat, no hauria de ser mai un negoci.
Per acabar us desitgem a totes i tots un molt Bon Any! Ens podeu seguir com sempre a les xarxes: Facebook 
(Esquerra Caldes) i twitter (@esquerracaldes).

Darrerament en el Ple Municipal s’han tractat temes importants per a l’economia municipal: el pres-
supost per a 2016, les ordenances fiscals i les tarifes de l’aigua.
El pressupost per al 2016 compta amb uns ingressos extraordinaris per l’ICIO, al voltant d’un milió 
més que altres anys. Aquest hauria de ser un bon motiu per fer accions que vagin més enllà del man-

teniment de parcs i carrers. Amb algunes despeses hi estem ben d’acord: la millora del clavegueram, l’aportació 
al conveni amb l’IPHES, la compra d’equipaments necessaris, però en trobem a faltar altres com, per exemple, 
la redacció d’un Pla d’Habitatge, la recuperació de les polítiques de Participació Ciutadana, una partida pressu-
postària acceptable per a Medi Ambient,l’ aposta per la Cultura, la millora de  la ridícula assignació per al Pla 
d’Igualtat (3.000€), etc. 
Pel que fa a les tarifes de l’aigua ja fa alguns anys que s’haurien d’haver ajustat però s’ha esperat fins ara; s’apuja la 
part fixa del rebut i els diferents trams indiferentment. No es tenen en compte els diferents consums ni el foment 
del consum responsable i sostenible. A Caldes ja depenem en un 50% de l’aigua del Ter. Els pous municipals han 
perdut qualitat i cabal i ens aboquem a la dependència.
Per últim, sentireu a dir que l’equip de govern ens abaixa l’IBI i  això no és cert. L’IBI, s’hauria pogut abaixar fins 
a un 10% però no serà així. No ens semblaria malament si realment l’equip de govern fes polítiques progressistes 
en benefici de tots. 

Feliç 2016 a tothom! Encetem el nou any amb il·lusió i ganes de seguir treballant per 
Caldes. I comencem celebrant que el BIM arriba als 100 números! Hem aprofitat aquesta 
número rodó per millorar el disseny i modernitzar-lo. En essència, trobareu la matei-

xa informació però de manera més clara i entenedora. Esperem que el nou BIM us agradi i compleixi molts 
números més!
Hem viscut uns dies plens d’activitats que van començar amb la inauguració del camp de futbol de l’Estadi 
Vall-llobera i va continuar amb el Mercat de Nadal i els actes de la Marató de TV3. La cartera Reial, les quines 
nadalenques de diferents entitats esportives i el JAN han
tornat a viure un èxit de participació. La gran cavalcada de Reis, tot i l’amenaça de pluja, va tornar a ser tant 
lluïda com cada any i la festa de Cap d’Any al pavelló, amb un nou format molt lluït, segur que anirà creixent 
any rere any. Per fer realitat aquest reguitzell d’actes, la implicació i col·laboració de les entitats del poble i de 
molta gent a títol personal és essencial. Com sempre, gràcies a tothom que col·labora amb l’Ajuntament per fer 
de Caldes un poble ple de vida.
Recentment es fa aprovar el pressupost municipal per aquest 2016. Augmenta respecte el 2015 en un 
4,18% i destaquem l’important impuls que donarem a les inversions, que pugen fins a 1.466.750 €. Sens 
dubte, una molt bona notícia pel poble. Trobareu amb tot detall les inversions que es faran a Caldes en el 
web municipal.

Estat de l’aigua
Analítiques de desembre

Apta per al consum de boca: 
Al nucli urbà, Llac del Cigne, 
Can Solà Gros I i II,  Aigües 
Bones i Can Carbonell.

No apta per al consum de 
boca: 
Tourist Club
Motiu: concentració de nitrats 
per sobre del límit permès

100 butlletins, nou BIM

Aquesta que us arriba és l’edició número 100 
del BIM que, aprofitant els números rodons, 
incorpora alguns canvis:

Pel que fa a continguts, la secció “Notícies de Caldes” 
ofereix a partir d’ara notícies d’interès de la nostra 
vila o avança els actes organitzats per entitats o per 
l’Ajuntament. Les notícies que fan referència a l’acció 
de govern i als plens municipals deixen d’aparèixer 
en el BIM. El motiu és que aquesta informació es 
traslladarà a una publicació que sortirà encartada 
en la revista municipal Aquae. El que sí es manté 
és la secció de l’”Agenda”, que continua tenint 
un pes important i “Els Partits opinen”. Tots els 
canvis responen a la idea de potenciar el caràcter 
informatiu i d’agenda del BIM. També veureu un 
canvi en el disseny que es modernitza i pretén de fer 
la lectura més fàcil i agradable. 

Esperem que els canvis us agradin i que el BIM 
us sigui una bona eina per seguir l’actualitat 
mensual de Caldes de Malavella. Podeu 
informar-vos també de les notícies del nostre 
municipi a través d’altres mitjans de comunicació 
municipals: el web (www.caldesdemalavella.

cat), Facebook (AjCaldesMalavella), Twitter 
(AjCMalavella), Caldes FM, emissora municipal 
de Caldes de Malavella (107.9 FM) i l’Aquae, la 
Revista Municipal.

Activitats nadalenques

El desembre ha estat ple d’activitats 
nadalenques per part de les entitats: cantada 
de  Nadales de la Catequesi de la Parròquia (12 
i 19 de desembre), dinars de prenadal dels avis 
de la “Casa Rosa” i de l’EspaiCaixa (18 i 22 de 
desembre, respectivament), sortida a patinar 
(19 de desembre) i berenar i festa del Club 
patinatge Artístic Caldes (21 de desembre), 
Quina del Pernil del Club Esportiu Caldes (19 
de desembre) i concert de la Coral Cantaires 
de Caldes i quina de Sant Esteve del CV Joves 
Caldes (26 de desembre). A més, la Biblioteca 
va oferir contes infantils de temàtica nadalenca 
(19 de desembre) i es van fer tots aquests 
actes organitzats per l’Ajuntament amb la 
col·laboració de les entitats:

1- Mercat de Nadal
El diumenge 13 de desembre es va celebrar 
el Mercat de Nadal amb parades d’artesania, 
productes relacionats amb Nadal, regals, 
alimentació i comerç local.

2- Sopar i ball de gala de l’Escola 
Esportiva
L’Escola Esportiva Municipal va celebrar el 17 
i 18 de desembre dos guai-tekes. El primer, 
per als participants de Psicomotricitat i els 
segon, per als d’Iniciació poliesportiva. Per 
altra banda, els més grans van celebrar el 22 de 
desembre el Sopar de Nadal i el Ball de Gala 
de l’EEM.

3- Cartera reial
El diumenge 27 de desembre va arribar la 
Cartera Reial per recollir les cartes dels nens 
i nenes de Caldes i lliurar-les a Ses Majestats 
els Tres Reis Mags d’Orient. Paral·lelament 
es van organitzar tallers, una xocolatada i un 
espectacle d’animació infantil. L’acte va ser 
organitzat per la Gent de Reis i l’Ajuntament 
de Caldes de Malavella i va comptar amb la 
col·laboració de l’Espai Jove “Ca la Romana”, 
les escoles, la llar d’infants, les llibreries, la 
Colla Gegantera, la Parròquia de Sant Esteve, 
l’Associació de Gent de la 3a edat “Casa Rosa”, 
els voluntaris i altres entitats del poble.

4 -JAN 
Els dies 29, 30 i 31 de desembre es va celebrar 
el JAN 2015, uns dies plens d’activitats, jocs, 

tallers, inflables i infants, molts infants! Agraïm 
la confiança de tots els pares i mares, famílies 
i sobretot nens i nenes que han participat 
d’aquesta edició.

5- Ball cap d’any
La nit de cap d’any va fer concórrer molta gent 
a les escales de l’Església per menjar els raïms 
a ritme de campanades, en un acte organitzat 
pels Joves Intrèpids. Després va començar 
la festa-ball, a càrrec dels Embarrakaldats i 
l’Ajuntament, amb el concert de Tapeo Sound 
System i, seguidament. DJ Celtic. Un festa ben 
animada per celebrar l’arribada del 2016! 

6- Reis
La nit màgica del 5 de gener van visitar-nos Ses 
Majestats els Reis Mags d’Orient. Després de 
seguir la cavalcada, els nens i nenes van poder 
saludar-los en persona i dir-los que s’havien 
portat molt bé. Mentre feien cua van poder 
veure el pessebre vivent al voltant de l’Església. 
L‘acte va ser organitzat per la Gent de Reis 
(a qui la Regidoria de Festes agraeix la seva 
incansable dedicació en la preparació de les 
carrosses en els últims mesos) i l’Ajuntament 
de Caldes de Malavella. Va comptar amb la 
col·laboració de l’Espai Jove “Ca la Romana”, 
les escoles, la llar d’infants, les llibreries, la 
Colla Gegantera, la Parròquia de Sant Esteve i 
els voluntaris. Gràcies a tots ells!

Marató de TV3: 7.869,53 €

Caldes de Malavella ha recaptat 7.869,53 € 
per la Marató de TV3 2016 a través dels molts 
actes celebrats al llarg del mes de desembre 
per l’Ajuntament, l’ABS de Cassà i les entitats: 
Institut de Caldes: 400 €; UE Caldes: 113,85 €; 
ABS Cassà: 96,50 €; Germanes Hospitalàries: 
257,61 €; Escola de Música: 145 €; Club 
Excursionista: 306,23 €; Avis de la “Casa 
Rosa”: 362,50 €; Subhasta de quadres del 
Concurs de pintura ràpida (Ajuntament): 570 
€; Colla Gegantera: 197,54 €; Carisma Teatre: 
325 €; Amics del Ball de l’Hereu Riera: 42 €; 
EspaiCaixa: 807,50 €; Embarrakaldats: 300 €; 
Club Volei Joves Caldes: 3.274,23 €; Societat 
Gastronòmica: 240,25 €; Club Patí: 103,67 €; 
Parròquia: 169,15 €; Agrupació de Sardanistes: 
138,50 €. Agraïm a tots la vostra col·laboració!

La Ryder passa de llarg 

El camp de la PGA de Caldes de Malavella 
no acollirà la Ryder Cup 2022, el tercer 
esdeveniment esportiu més mediàtic del món. 
El camp de Caldes partia amb diversos punts 
forts però, malgrat això, l’organització va 
comunicar el 14 de desembre passat que l’opció 
triada és la de Roma. Caldrà esperar doncs més 
endavant doncs per acollir aquesta competició.
La candidatura del camp de la PGA de Caldes 
de Malavella ha estat possible gràcies al suport 
privat i també l’institucional de les federacions 
espanyola i catalana de golf, de la Generalitat 
de Catalunya, de la Diputació de Girona, 
del Patronat de Turisme i els ajuntaments de 
Caldes de Malavella i Girona.

Eleccions del 20 de 
desembre

En Comú-Podem es va imposar a Caldes 
de Malavella a les eleccions al Congrés de 
Diputats. Aquests en són els resultats:

En Comú-Podem:  778  (22,38%)
Esquerra Republicana:  754  (21,7%)
Democràcia i Llibertat:  712  (20,5%)
PSOE:  452  (13%)
Ciutadans:  345  (9,93%)
PP:  300  (8,63%)
UDC:  43  (1,24%)
Pacma:  39  (1,12%)
Partit Comunista:  11  (0,32%)
Recortes Cero:  9  (0,26%)
UPyD:  5  (0,14%)

Total de vots:  3.504  (66,3%)
Vots en blanc:  28  (0,8%)
Vots nuls:  33  (0,9%)

Concurs d’aparadors  i 
campanya de Nadal

L’Ajuntament de Caldes de Malavella amb 
la col·laboració de l’Associació de comerç i 
Serveis de Caldes de Malavella i de la Federació 
de Comerç de la Selva, ha organitzat una nova 
edició del Concurs d’aparadors. A l’hora 
del tancament del BIM encara no se’n sap el 
guanyador.
Per altra banda, l’Associació de comerç i Serveis 
de Caldes ha impulsat una campanya de Nadal 
amb dos sortejos entre els compradors a 
establiments adherits a l’Associació: un de 200 
€ en vals de descompte més un dinar per a dues 
persones i, l’altre consistent en la recàrrega de 
la targeta regal amb 200 €.

Recuperat el Sense Cridar

El jutge de pau de Caldes de Malavella, 
Antoni Vilà, ha recuperat d’entre la paperassa 
dels descendents del veí del poble Josep Sala 
Bofill sis exemplars del quinzenari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya Sense Cridar, que 
es van publicar entre 6 de novembre de l’any 
1932 i el 12 de febrer de 1933. La publicació, 
de caire progressista, recollia articles d’opinió 
i, en menor mesura, notícies sobre el municipi 
i es contraposava El Crit de la Selva, una altra 
publicació de l’època del nostre municipi, més 
conservadora. Es creu que aquests són els 6 
únics exemplars publicats i que el quinzenari es 
va deixar d’imprimir per falta de finançament.

El Gastrosolidari recull 
aliments per a Càrites

El Gastrosolidari a la Selva 2015 ha aportat 
aliments per a famílies necessitades del 
municipi sota la gestió de Càrites Parroquial. 
Es tracta d’una iniciativa de la Federació de 
Comerç de la Selva i de l’Associació d’Hostaleria 
de la Selva, sota la coordinació de l’Associació 
de Comerç i Serveis de Caldes, que va recaptar 
diners a través dels menús gastrosolidaris 
que van oferir  diversos restaurants durant la 
celebració de la Fira de l’Aigua el 4 d’octubre 
passat (cada menú que demanava un client 
generava 1 € per la campanya). A aquests diners 
s’hi va sumar l’aportació que va fer l’Obra Social 
de “La Caixa”. Van col·laborar en la iniciativa 
l’Ajuntament, l’Associació de Turisme La Selva, 
Comarca de l’Aigua, el Consell Comarcal i la 
Generalitat.

Marató de donadors de 
sang: 192 donacions

La Marató de donadors de sang va aconseguir 
192 donacions a Caldes de Malavella al llarg 
del dia 3 de desembre. Institucions, entitats 
i particulars es van implicar organitzant 
actes mentre que diversos negocis ho van 
fer difonent la jornada o aportant obsequis i 
oferint descomptes que s’enduien els donants 
després de passar pel Casino Municipal.
La campanya, organitzada pel Banc de Sang 
i Teixits (BST), compta amb la implicació 
de l’Ajuntament de Caldes de Malavella i 
l’Associació de Donants de Sang de Girona. 
Agraïm a tots els donants, participants i als 
col·laboradors que han fet possible la Marató de 
donació de sang 2016 i us animem a participar 
en les properes campanyes de donació de sang 
que es facin en el nostre municipi.


