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AGENDA
Del 16 de desembre al 15 de gener

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.  Amb 
l’espai Parada caldenca, de venda de 
manualitats, productes de 2a mà i d’altres. + info: 
promocioeconomica@caldesdemalavella.cat o 
972 47 00 05 (Ext 47).
- Parada caldenca: Cada diumenge. Espai 
que permetrà a caldencs i caldenques vendre 
manualitats, productes de segona mà i d’altres. Per a 
més informació i inscripcions, adreceu-vos a l’Àrea 
de promoció econòmica a l’Oficina de Turisme, 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. 

CLUB DE PASSEIG
Activitat municipal gratuïta organitzada per 
l’Àrea d’Esports. Cada dijous, de 2/4 de 10 a 
2/4 de 12. Sortida des de la Casa Rosa.

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

QUINA DE SANT ESTEVE
A les 5 de la tarda al Casino Municipal. Organitza-
da pel CV Joves Caldes.

DIUMENGE 27 DE DESEMBRE 
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. 

ARRIBADA DE LA CARTERA REIAL 
De 2/4 de 6 a 8 del vespre, als Jardins de les Ter-
mes Romanes. Mentrestant s’hi faran jocs i tallers 
per a tots els nens, així com un espectacle d’ani-
mació infantil a càrrec del grup “El pot petit” i una 
xocolatada popular. 
Podeu trobar models de carta a les llibreries, col-
legis, Llar d’Infants i a la Biblioteca. En cas de pluja, 
l’acte es traslladaria al Teatre-cinema municipal.
L’organitzen la Gent de Reis i l’Ajuntament de Cal-
des de Malavella amb la col·laboració de 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” i altres entitats del poble. 

JAN: DEL 28 AL 30 DE DESEMBRE
Parc Infantil de Nadal de Caldes de Malavella 
on podreu trobar inflables, tallers, berenar, es-
pectacles d’animació, ludoteca i racó de jocs 
pels més petits. 
De 3 a 7, al Pavelló Municipal d’Esports de Cal-
des de Malavella
Preu: 3€ infant /dia (gratuït pels menors de 
2 anys)
Cada dia activitats, tallers i racons nous i d’allò 
més divertits:

DILLUNS, 28 DE DESEMBRE
Taller de centres de Nadal a càrrec de l’Associ-
ació Ikald Ikebana de Caldes de Malavella.

DIMARTS, 29 DE DESEMBRE
Taller de “titelles pel desenvolupament” a càr-
rec de  Fundació Humana.

DIMECRES, 30 DE DESEMBRE
A les 6, “Festa a la Plaça”. Espectacle a càr-
rec de Fefe i companyia. Entrada lliure.
Ho organitza: l’Àrea de joventut - Ajunta-
ment de Caldes de Malavella.
Hi col·laboren: Llar d’Infants Els Ninots , 
CEIP Sant Esteve , Associació Ikald Ikebana, Bi-
blioteca Francesc Ferrer i Guàrdia, Joves volun-
taris, Fundació Humana “Pueblo a pueblo”.

DIJOUS, 31 DE DESEMBRE
CAMPANADES 
A 3/4 de 12, a la plaça de l’Església. Cal portar el 
raïm.

BALL DE CAP D’ANY
De la 1 a les 6 de la matinada, al Pavelló municipal.
Música en directe a càrrec del grup de versions 
Tapeo Sound System. En acabat, actuació del 
DJ Celtic.
Preu: Entrada + consumició: 10 €; Entrada me-
nors  + consumició: 5 € 
L’organitzen els Embarrakaldats, els Joves Intrè-
pids i l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

FESTA DE CAP D’ANY
A partir de les 10 de la nit, a la Sala Annexa de 
la Casa Rosa. Sopar i ball a càrrec de Chus. Ins-
cripcions durant els balls de diumenge a la tarda. 

Termini, el 20 de desembre. Organitzada per l’As-
sociació de gent de la tercera edat “Casa Rosa”. 

DEL 2 AL 3 DE GENER
SORTIDES DE NADAL
Els petits, a La Cot i els grans, a Granollers de 
Rocacorba. Cal inscripció prèvia. Organitzats pel 
Centre d’Esplai Sant Esteve. 

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

DIMARTS, 5 DE GENER 
GRAN CAVALCADA DE REIS
A partir de 2/4 de 7. Recorregut: Carretera que ve 
de Llagostera, c/ Girona, c/ Costa Brava, c/ Barce-
lona, C/ Llagostera, av. Dr. Furest, pl. Sant Esteve, c/ 
Prim, pl. de l’Església.
A l’entorn de l’Església parroquial hi haurà instal-
lat un Pessebre Vivent que es podrà visitar.
S’aconsella que porteu un fanalet i que tingueu 
precaució de no atansar-vos massa a les carrosses.
En cas de pluja, els actes es traslladarien al Teatre.
L’organitzen la Gent de Reis i l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella, amb la col·laboració de les 
escoles, la Llar d’infants, les llibreries, la Colla Ge-
gantera, la Parròquia de Sant Esteve, l’Associació 
de Gent de la 3a edat “Casa Rosa” i d’altres enti-
tats del poble. 

DISSABTE 9 DE GENER
SEGONA MATINAL INFANTIL DE RO-
CÒDROM
De 10 a 1 del matí. Oberta a tota la mainada de 5 
a 12 anys. Amb monitor. Cal apuntar-s’hi a c.excur.
caldesmalavella@gmail.com. Organitzat pel Club 
Excursionista. 

TROBADA DE DONES
A les 6 de la tarda, a l’Esplai de La Caixa.

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Benjamí B, 10h: UE Caldes - St Hilari CE A
Aleví C, 11h: UE Caldes - FC Sarrià de Ter A
Juvenil B, 17h: UE Caldes - Llagostera UE B

DIUMENGE, 10 DE GENER
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de 
Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’exposi-
ció del jaciment del Camp dels Ninots. 

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Prebenjamí A, 10h: UE Caldes - Sant Ponç At. A

CLUB ESPORTIU CALDES
Júnior masculí, 16:30h: CE Caldes - CB Salt A
Sènior masculí, 18:15h: CE Caldes - CE Onyar B

FESTIVAL D’HIVERN DE PATINATGE
A la tarda (hora per confirmar), al Pavelló Munici-
pal. Organitzat pel Club Patinatge Artístic Caldes.

DIVENDRES, 15 DE GENER
CLUB DE LECTURA 
Marcel Proust. Comentari de la nostra lec-
tura anual (2015), el primer llibre de l’obra  A 
la recerca del temps perdut: “Pel can-
tó de Swann”. A 2/4 de 8 del vespre, a la 
Biblioteca.

OFICINES MUNICIPALS 972 47 00 05
Fax 972 47 05 25 . Carrer Vall-llobera, s/n 
ajuntament@caldesdemalavella.cat
de dilluns a divendres, de 2/4 de 9 a 2/4 de 3. Dissabtes, de 9 a 
2/4 de 2.
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 12
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
AVARIES xARxA ELÈCTRICA (ENHER) 800760706
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 de 10 fins a diven-
dres a les 10 de la nit.
• 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. 972 47 27 94: 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
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 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

PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Yo, Duc, l’autor caldenc José Luis Gutiérrez. Un 
relat emocionant que us commourà, sobre el que 
comporta tenir una mascota, així com les alegries 
i les penes que representa. Una curta però gran 
història amb una finalitat únicament educativa i 
solidària.
A les 7 del vespre. Presentació a càrrec del propi 
autor. Públic a partir de 8 anys. Organitzat per la 
Biblioteca Municipal.

DIVENDRES, 18 DE DESEMBRE
DINAR DE PRENADAL
Organitzat per l’Associació de Gent de la tercera 
edat “Casa Rosa”. A les 2 al restaurant de la PGA 
Resort.

GUAI-TEKE DE LES EEM DE POLIES-
PORTIVA
De 2/4 de 5 a 1/4 de 7 de la tarda, al pavelló de 
l’Escola Sant Esteve. Activitats sorpresa, berenar 
solidari i música per ballar fins que s’acabi la festa. 
Cal venir amb roba de carrer i/o de festa. Per a 
més informació, 629 325 444 / 619  708 444.

TARDA JOVE - NIT JOVE
Vine a fer còctels a l’Espai Jove! A partir de les 8 
del vespre. 

DISSABTE ,19 DE DESEMBRE
SORTIDA A PATINAR
Sortida a Barcelona. Al matí, visita turística per la 
ciutat i a la tarda, patinatge sobre gel al Palau Blau-
grana. Activitat destinada als patinadors del Club 
Patinatge Artístic Caldes

CONTES INFANTILS
A les 12, a la Biblioteca Municipal. “Quan arri-
ba Nadal”. Sessió de contes infantils a càrrec 
de la Cia. País de xauxa.

QUINA DEL PERNIL
A les 6 de la tarda, al Casino Municipal. Amb ser-
vei de bar, entrepans i creps. Organitzat pel Club 
Esportiu Caldes.

MISSA DEL POLLET
A 2/4 de 7 de la tarda, a l’Església Parroquial. Missa 
de Nadal especial per als nens i les nenes del nos-
tre poble.Organitzada per la parròquia de Caldes 
de Malavella.

CANTADA DE NADALES 
A 2/4 de 8 del vespre, a l’Església Parroquial de 
Caldes de Malavella. Realitzada pels nens i les ne-
nes de la Catequesi. Organitzada per la parròquia 
de Caldes de Malavella.

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA CALDES
Pre-mini mixt bàsquet, 12h: EEM Caldes - CB Banyoles
Pre-mini mixt JEC 12:30h: EEM Caldes - CB Vila-
gran Noguer
Aleví 1 volei: EEM Caldes - Salle Figueres

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví A, 11h: UE Caldes - Monells AE B
Aleví B, 11h: UE Caldes - Hostalric ATC B
Infantil B, 12:30h: UE Caldes - Vilablareix FC B
Juvenil A, 17h: UE Caldes - Unió Gironina ACE A
Juvenil B, 17h: UE Caldes - Palafrugell CF A

CE CALDES
Infantil masculí, 9h: CE Caldes - APEHT Tossa
Preinfantil femení, CE Caldes - Campdevànol

CLUB VOLEI JOVES CALDES
Cadet femení,16h: CV Joves Caldes - St Pere Pescador
Sènior femení, 18h: CV Joves Caldes - CV Lloret

DIUMENGE, 20 DE DESEMBRE
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. 

AUDICIÓ DE SARDANES (MARATÓ 
DE TV3)
A les 12 del matí, a la pl. de l’Ajuntament nou. 
Sorteig d’una panera en què part de la recap-
tació anirà destinada a La Marató. Organitzada 
per l’Agrupació de Sardanistes de Caldes de Ma-
lavella.

TASTETS D’ESPLAI
Cal inscripció prèvia. Organitzats pel Centre d’Es-
plai Sant Esteve. 

DINAR DE NADAL
Organitzat pel Club Volei Joves Caldes. A les 2 de 
la tarda, al Casino Municipal. Destinat a socis, ju-
gadors i familiars.

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Primer equip, 11:30h: UE Caldes - Sant Esteve 
d’en Bas CE A

CLUB FUTBOL SALA CALDES 
17h, al Polivalent: FS Caldes de Malavella - CE 
Blanda 

CLUB ESPORTIU CALDES
Cadet femení, 10:30h: CE Caldes - CB Bescanó
Sènior femení, 16:30h, CE Caldes - La Vall d’en Bas
Sènior maculí, 18:15h, CE Caldes - CESET

CLUB VOLEI JOVES CALDES
Juvenil fem.,16h: CV Joves Caldes - St Pere Pescador
Sènior masc., 20h: CV Joves Caldes - Vall d’Hebron

DILLUNS, 21 DE DESEMBRE
BERENAR I FESTA
A les 5 de la tarda, al Casino Municipal. Destinat 
als patinadors del Club Patinatge Artístic Caldes.

DIMARTS, 22 DE DESEMBRE
DINAR DE PRENADAL DE L’ESPAI-
CAIxA
Al restaurant de l’Estació, a les 2 de la tarda. Cal 
apuntar-s’hi  abans del dia 16. Tel. 972470795.

SOPAR DE NADAL I BALL DE GALA 
DE L’EEM
De 2/4 de 9 a 3/4 de 12 de la nit. A la Sala Annexa 
de la Casa Rosa. Alumnes de l’EEM, CE Caldes i 
CV Joves (3r primària - 2n ESO). Roba de gala 
i pentinat de festa. Premis per votació popular: 
Miss i Mister elegància / Millors pentinats.

DIJOUS 24 DE DESEMBRE
MISSA DEL GALL
A les 12 del migdia, a l’Església Parroquial.

DISSABTE 26 DE DESEMBRE
MISSA DE SANT ESTEVE
A les 11del matí, a l’Església Parroquial. 

CONCERT DE SANT ESTEVE
A les 12 del migdia, a l’Església Parroquial. Amb la 
Coral Cantaires, les corals infantil i juvenil.

Escolteu l’Agenda de Caldes, cada dia, 
de dilluns a diumenge, a les 13h i les 19h

L’ESPAI JOVE I EL SOLC, TANCATS 
PER NADAL
L’Espai Jove  i el Servei d’Orientació Laboral de 
Caldes romandran tancats del 23 de desembre 
al 6 de gener (ambdós inclosos). Per consultes 
urgents: calaromana@caldesdemalavella.cat / 
solc@caldesdemalavella.cat VIATGE A PROVENÇA-ALPS-COSTA 

BLAVA
Del 19 al 22 de febrer. Visita a la ciutat de Menton, 
a la festa dels cítrics. Inscripcions a l’Esplai la Caixa” 
(Tel. 972470795).

ELABORA’T 2016
L’Ajuntament està treballant en l’oferta de forma-
cions per l’any 2016. En el proper BIM t’informa-
rem dels cursos del primer semestre i de les dates 
d’inscripció. 

DIJOUS, 17 DE DESEMBRE
SESSIÓ DE CINE-FÒRUM
A les 5 de la tarda, projecció de la pel·lícula “Una 
historia verdadera”, de David Lynch, sobre el 
bon tracte cap a la gent gran. Després, del visionat, 
debat sobre la pel·lícula. Organitzat per EspaiCaixa.

GUAI-TEKE DE LES EEM DE PSICOMO-
TRICITAT
De 2/4 de 5 a 1/4 de 7, al pavelló de l’Escola Sant 
Esteve. Activitats sorpresa, berenar solidari i música 
per ballar. Cal venir amb roba de carrer i/o de festa. 
Més informació: 629 325 444 / 619  708 444.

CLASSES DE BONSAI
Cada dissabte, del 9 de gener al 12 de març. De 4 
a 7 de la tarda. Per a més informació: 972470319 
(Dolors). Organitzat per l’Associació Ikald.

VOLS SER DELS CASTELLERS DE LES 
GAVARRES?
Si t’agraden els castells, aquesta és la teva! Els 
Castellers de les Gavarres és una colla formada 
recentment amb el suport dels ajuntaments de 
Llagostera, Cassà de la Selva i Caldes de Malavella 
i que assaja a Llagostera. Estan buscant persones 
que es vulguin unir al projecte i per això ofereixen 
aquestes vies de contacte: 647804410 (Pere No-
vell) / castellersdelesgavarres@gmail.com / Face-
book: Castellers de les Gavarres. 

CRIDA A LA PARTICIPACIÓ PER LA FESTA 
DE LA MALAVELLA
La Comissió de la Malavella i l’Ajuntament ja fa 
temps que treballen per l’edició de l’any que ve 
de la Festa de la Malavella. És per això que fem una 
crida tant a voluntaris particulars com a entitats 
perquè col·laborin en l’organització d’alguns dels 
molts actes que s’organitzaran l’últim cap de set-
mana d’abril, com la dansa, el ball, la representació, 
l es barraques...  Podeu dirigir-vos a turisme@cal-
desdemalavella.cat / 972 48 01 03 / festadelama-
lavella@gmail.com. Moltes gràcies!

VOLUNTARIS PER LA CAVALCADA DE 
REIS
Ja sabeu que, com cada any, els que vulgueu ajudar a 
donar un cop de mà a ses Majestats els tres Reis d’Ori-
ent (cavalcada i pessebre vivent) ho podeu fer apun-
tant-vos a Ca la Romana abans del 23 de desembre. 

CALENDARI DE L’HEREU RIERA
Els Amics del Ball de l’Hereu Riera han editat 
un nou calendari de l’any 2016. En aquest cas 
podem veure els balladors en diferents fonts 
del nostre municipi. També podreu trobar-hi el 
santoral, el calendari del pagès i lunar i tindreu 
remarcades les festes i fires del nostre municipi 
i de les poblacions veïnes. Cada calendari té 
una numeració que servirà per rifar productes 
i serveis que ofereixen comerços i establiments 
del municipi. Podeu trobar el Calendari de 
l’Hereu Riera 2016 als comerços de Caldes de 
Malavella.



Acció de govern i notícies de Caldes
 1.466.750 € EN INVERSIONS PER AL 2016

L’últim Ple Municipal va aprovar els pressupostos 
per a l’any 2016, que pugen a 8.774.240,67 € (amb 
un augment del 4,18% respecte a l’exercici actual). 
Destaca l’important impuls que es donarà a les 
inversions ja que les partides previstes pugen fins a 
1.466.750 €. Bona part d’aquests diners provenen de 
l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres) a través del qual es preveu recaptar 1.296.000 
€, en comparació del 335.000 € de l’any passat. El 
motiu són l’hotel i les cases que es construiran al 
camp de golf de la PGA. Les inversions previstes són 
les següents:

Redacció de projectes i direccions d’obra: 
350.000 € (190.000 € provinent de préstec i 160.000 
€ de recursos propis). En bona part es destinaran a 
la redacció dels projectes de rehabilitació i ampliació 
de l’Ajuntament vell i a la reforma dels edificis de 
darrera de l’Escola Sant Esteve coneguts com “les 
cases dels mestres”.

Substitució de clavegueram i adequació 
ambiental de la Riera Santa Maria - 2a 
fase: 300.000 € (recursos propis)
Millora del Clavegueram: 160.000 € (recursos 
propis)
Compra màquina escombradora: 135.000 € 
(recursos propis)
Pavimentació del camí entre Aigües 
Bones i Can Carbonell: 129.000 € (80.000 € 
provinents d’una subvenció de la Diputació i  49.000 
€ de recursos propis). És la primera fase que va des 
d’Aigües Bones fins a la depuradora.
Asfaltatge de carrers: 100.000 € (recursos 
propis)
Mobiliari Cal Ferrer de la Plaça: 80.000 € 
(recursos propis)
Bar zona esportiva: 64.000 € (recursos propis)
Actuacions al Castell de Caldes (finestres 
noves i pintura de l’edifici): 50.000 € (recursos 
propis)
Equips de processos d’informació: 49.750 € 
(recursos propis). Equips informàtics, fotocopiadores, 
centraleta telefònica...
Compra camió ploma: 20.000 € (recursos 
propis). Incorporarà una grua perquè la Brigada 
Municipal pugui realitzar certes tasques més 
còmodament i sense dependre de serveis externs.
Escenari plegable per actuacions a 
l’exterior: 18.000 € (recursos propis).
Parcs Urbans: 5.000 € (recursos propis)
Equip de so i altres: 4.000 € (recursos propis)
Compra d’instruments: 2.000 € (recursos 
propis)
Pel que fa a la despesa corrent, augmenta en un 
7,16% respecte a l’any passat. Algunes partides que 
s’incrementen respecte l’any passat o que es creen 
de nou són les següents:
- Reparació i manteniment de carrers: 
passa de 75.000 € a 85.000 €.
- Reparació i manteniment de la 
depuradora: passa de 71.000 € a  95.000 €
- Prevenció incendis - franges  perimetrals: 
passa de 15.000 € a 35.000 €
- Neteja del nou edifici de L’escola 
Benaula: Passa de 28.000 €  a 70.000 €
- Contractació de personal per fer tasques 
d’arxiu: nova partida de 15.000 € 
- Lloguer dels terrenys de l’antiga Escola 

Benaula per a l’institut: 48.200 €
- Lloguer  de local per a Càritas i per a 
altres finalitats: 16.000 € 
- Redacció d’un inventari municipal 
d’edificis, carrers i places: 30.000 €
- Pla d’igualtat: 3.000 € (partida nova)
- Subvencions a entitats: Se n’afegeix una de 
nova de 2.000 € per als Castellers de les Gavarres.

L’equip de govern ha redactat el pressupost per al 
2016 de manera prudent, responsable i equilibrada, 
tenint en compte l’actual situació econòmica. 
Permetrà dur a terme les actuacions polítiques 
bàsiques i, gràcies al fet que l’Ajuntament està en una 
situació sanejada i en bon estat financer, es podran 
fer actuacions extraordinàries com les que us hem 
exposat per a la millora dels serveis de Caldes de 
Malavella.

 LA NOVA BENAULA, EN MARXA
Alumnes i professorat van estrenar el dilluns 23  al 
matí la nova Escola La Benaula. El mateix dia a al 
tarda es va fer una jornada de portes obertes per 
als pares i mares i el diumenge següent va poder-la 
visitar tothom qui ho va voler. El dia abans, l’últim de 
l’escola vella, es va fer un petit acte d’agraïment als 
barracons i per tancar una etapa.
La regidoria d’Ensenyament valora molt positivament 
l’obertura de la nova escola després de 10 anys 
d’impartir les classes en barracons en un any en què 
tan sols s’hauran posat en funcionament tres escoles 
a tot Catalunya. 

 LA VISTA, POSADA EN L’INSTITUT 
Malgrat la satisfacció per la inauguració de la nova 
Escola Benaula, l’objectiu de l’Ajuntament és ara 
completar el cicle formatiu de Caldes amb la 
construcció d’un institut al costat de la nova escola, 
on ara s’imparteixen les classes en barracons. 
L’aportació per part del consistori de 500.000 € 
ha fet que el departament d’Ensenyament prioritzi 
l’obra i hagi avançat ja un esborrany de conveni per a 
la construcció de l’edifici. Per accelerar els tràmits, el 
primer pas a fer serà habilitar els barracons que fins 
ara feia servir la Benaula perquè els puguin fer servir 
els alumnes i professorat de l’institut. Això permetrà 
deixar lliures els actuals terrenys on hi ha els 
barracons de l’institut i que l’Ajuntament els cedeixi 
a Ensenyament perquè aquest iniciï els tràmits per a 
la construcció del nou edifici. La previsió ara mateix 
és el centre pugui entrar en funcionament durant el 
curs 2018-19.

 EL NOU CAMP DE FUTBOL
El 5 de desembre passat es va obrir oficialment 
a l’ús el nou camp de gespa artificial de l’Estadi 
Vall-llobera. La Unió Esportiva Caldes va fer la 

presentació dels equips, es van fer els parlaments i 
es va jugar un partit amistós entre exjugadors de la 
Unió i simpatitzants. Fora de la part esportiva, per 
ambientar la celebració, la Unió va oferir un pica-
pica i va comptar amb el suport de l’actuació de la 
Colla Gegantera, de la Coral Cantaires de Caldes i 
amb un espectacle infantil.
L’arranjament de l’estadi de futbol Vall-llobera 
respon a la voluntat de concentrar les instal·lacions 
esportives en un sol espai i ha consistit en la 
col·locació de la gespa artificial, la pavimentació 
dels dos fons, al instal·lació de xarxes més grans al 
darrera de les porteries i la tanca perimetral que 
restringeix l’accés al camp.

 PAVIMENTACIÓ I PISTA D’ATLETISME
El següent pas en la millora de la zona esportiva 
municipal ha estat la pavimentació dels accessos 
a les les diferents instal·lacions (camp de futbol, 
pavelló polivalent i piscina municipal) que facilita una 
entrada més neta, còmoda i ordenada. 
Una altra actuació prevista era l’asfaltatge de la pista 
d’atletisme. Malgrat que les obres han començat 
aquesta tardor, no s’han completat ja que les 
humitats no permeten l’assecat i adherència de 
l’última capa que dóna el color vermell a la pista. 
L’Ajuntament esperarà a què el temps acompanyi 
per fer aquesta última capa, així com pintar les línies 
que separen els carrils de la pista. Mentrestant, 
les pistes estan disponibles per aquelles persones 
que en vulguin fer ús. Si esteu interessats en fer-ne 
ús, només cal que us adreceu al tècnic d’Esports 
(tecnicesports@caldesdemalavela.cat).

 L’SKATEPARK, JA EN FUNCIONAMENT!
El dissabte 28 de novembre es va posar en 
funcionament l’Skatepark de Caldes de Malavella, 
una obra  endegada per l’Ajuntament que prové 
d’un projecte participatiu dels joves de Caldes. 
Prèviament a l’exhibició, van parlar l’exregidor 
d’Esports, Pere Oliveras, l’extècnica de Joventut, 
Susanna Fulcarà, l’alcalde, Salvador Balliu, i Kevin 
Esteo, en nom del grup de joves impulsor de 
l’Skatepark. Tots van valorar positivament aquesta 
iniciativa sorgida del projecte “Participació a l’Aula” 
que l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Caldes 

de Malavella va desenvolupar el curs 2012-13 amb 
els alumnes de 3r d’ESO del SES Caldes de Malavella. 

 MÀXIMA PROTECCIÓ AL CAMP DELS 
NINOTS
El Govern de la Generalitat va acordar el 17 de 
novembre declarar Bé Cultural d’Interès Nacional 
(BCIN), en la categoria de zona paleontològica, 
el jaciment del Camp dels Ninots de Caldes de 
Malavella. Aquest reconeixement li garanteix la 
màxima protecció i obre les portes o poder rebre 
noves subvencions i ajuts que financin la investigació 
en aquest jaciment.
Pel que fa a properes campanyes, l’equip 
d’investigadors preveu reprendre les excavacions 
convencionals l’any que ve per extreure alguns 
esquelets ja localitzats fa dos anys. La intenció és 
fer-ho al maig però no es descarta que es facin al 
setembre en funció de la disponibilitat de l’equip 
d’investigadors i de les converses amb els propietaris 
dels terrenys.

 SENYALITZACIÓ DEL CAMP DELS NINOTS
Continuem parlant del nostre jaciment ja que durant 
el novembre s’ha instal·lat part de la senyalització i 
dels plafons informatius del Camp dels Ninots. En 
aquesta primera fase, s’ha situat una escultura al camí 
de Sant Sebastià. S’hi poden veure figures de ninots 
de Caldes que acompanyen el nom del jaciment per 
fer-lo ben visible per part dels visitants. En aquest 
mateix punt hi ha el primer plafó informatiu que dóna 
pas a un circuit degudament senyalitzat que mostra 
tres plafons més. També està senyalitzat i explicat un 
tall geològic situat a prop de Can Tranquil. Queda 
pendent en una fase posterior la instal·lació de tres 
plafons més que completin el circuit.

 NETEJA DE MARGES DE CAMINS
L’Ajuntament ha fet tasques de sega dels marges 
de diversos camins asfaltats del municipi com 
són el camí de Franciac (entre la deixalleria fins a 
Can Mesquita, el camí Antic de Girona (del carrer 
Girona fins a Can solà Gros II i el camí asfaltat de la 
depuradora. Les feines estan subvencionades per la 
Diputació de Girona.

 TENS UN PIS BUIT PER LLOGAR?
L’Ajuntament de Caldes de Malavella ofereix, a 
través del servei d’intermediació en habitatge, la 
possibilitat que els propietaris que tenen un pis buit 
el puguin incloure en una borsa de lloguer a la qual 
puguin accedir persones i famílies en risc d’exclusió 
social. Aquest servei ofereix totes les garanties, 
diferents modalitats de lloguer i les gestions i 
l’administració gratuïtes. Per a més informació 
podeu adreçar-vos al Servei d’Intermediació en 
habitatge, als Serveis Socials de l’Ajuntament (c. Vall-
llobera, s/n, de dilluns a divendres, de 9 a 2 / 972 47 
04 04 / serveissocials@caldesdemalavella.cat). 

 TALLER COMPOSTATGE
El 21 de novembre passat es va fer un nou taller de 
compostatge per tal que els interessats aprenguessin 
a crear el seu propi compost a partir de les restes 
orgàniques domèstiques. En el taller es van explicar 
els consells bàsics per ser un bon compostaire i es 
va facilitar a cada assistent amb un compostador 
de forma gratuïta. El taller va ser organitzat pel 
Consell Comarcal de la Selva i va tenir el patrocini 
de l’Agència de Residus de Catalunya.

 TALLER REAPROFITAMENT MENJAR
El 24 de novembre, el mercat municipal va acollir 
amb una bona afluència de públic una parada que 
assessorava sobre com aprofitar sobres de menjar 
per fer nous plats i es lliurava un receptari elaborat 
pel col·lectiu de les Cuineres de Sils. La iniciativa 
estava emmarcada dins la Setmana Europea de la 
prevenció dels residus (del 21 al 29 de novembre) 
i organitzada pel Consell Comarcal i l’Ajuntament 
de Caldes amb la col·laboració de l’Agència de 
Residus de Catalunya, l’Associació de turisme de la 
Comarca de la Selva i les Cuineres de Sils. 

 14a FIRA D’OPORTUNITATS
La 14a Fira d’Oportunitats va aplegar diumenge 
15 de novembre unes 70 parades amb material de 
tot tipus per vendre, intercanviar o regalar. A més, 
es van recaptar 276,275 Kg d’aliments i 47,5 € 
en metàl·lic que Càritas Parroquial de Caldes de 
Malavella destinarà a les persones necessitades del 
nostre municipi. Aquest n’és el detall:
Llet, 70 L; arròs, 50 kg; llegum seca, 45,9kg; pasta, 

42,5kg; varis, 22,250kg; tomàquet de pot, 11,6kg; 
sucre, 6kg; galetes, 4,8kg; farina, 3,5kg; sal, 4kg; peix, 
2,725 kg; i cereals, 2kg.

 III FÒRUM DE TURISME DE LA SELVA
El Balneari Vichy Catalan de Caldes de Malavella 
va acollir el dimecres 2 de desembre el III Fòrum 
de Turisme de la Selva, amb una ponència marc a 
càrrec de Josep Roca, sommelier d’El Celler de 
Can Roca. Va seguir-lo la ponència “Catalunya, 
regió europea de la gastronomia 2016. L’any de la 
gastronomia i l’enoturisme”, a càrrec de la caldenca 
Blanca Cros, cap de projectes europeus i relacions 
internacionals de l’Agència Catalana de Turisme. 
Les dues ponències restants van ser “Llançament 
del nou Club Enogastronomia del PTCBG i accions 
per al 2016”, a càrrec d’Anna Vendrell, del Patronat 
de Turisme Costa-Brava Girona i “La gastronomia i 
el patrimoni culinari en el desenvolupament local”, 
a càrrec de Mercè Civera, professora de l’Escola 
Universitària d’Hostaleria i Turisme- CETT (UB). 
La segona part del fòrum va tractar diversos casos 
d’èxit al territori. El Fòrum de Turisme de la Selva 
està organitzat pel Consell Comarcal de la Selva a 
través de l’Associació de Turisme de la Selva.

 EL GRAN RECAPTE RECULL 2.599,26 KG 
D’ALIMENTS
Càritas Parroquial de Caldes de Malavella i Sant 
Andreu Salou va recollir entre els dies 27 i 29 de 
novembre un total de 2.599,26 Kg d’aliments a través 
de les aportacions que els clients dels supermercats de 
Caldes van fer després de la seva compra. La presidenta 
de Càritas Parroquial de Caldes de Malavella i Sant 
Andreu Salou, Maria Immaculada Vicens i Paradas, 
dóna les gràcies als voluntaris  a les persones que van 
donar i als comerços que van facilitar la tasca.

 MARATÓ DE DONACIÓ DE SANG
Caldes de Malavella va acollir el dijous 3 de 
desembre una nova edició de la Marató de donació 
de sang que va aconseguir 192 donacions al llarg de 
tot el dia (matí i tarda). 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 i va 
tenir la implicació d’entitats, institucions, empreses i 
particulars. Agraïm a tots els donants, participants i 
als col·laboradors que han fet possible la Marató de 
donació de sang 2016!

 BALL PER LA IGUALTAT DE GÈNERE
El 25 de novembre, Dia internacional per a 
l’eliminació de la violència contra les dones, Caldes 
va protagonitzar el primer ball d’una iniciativa 

Els plens
Ple Municipal ordinari de 30 
de novembre de 2015

 El Ple Municipal ha aprovat el pressupost 2016 
que ascendeix a 8.774.240,67 €. Ho ha fet amb els 
8 vots favorables de CiU (7) i del PSC (1), els vots 
contraris de la PIC (3) i les abstencions d’ERC (2).

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat el pla 
estratègic de subvencions que contempla totes les 
subvencions que preveu fer l’Ajuntament a entitats, 
associacions i polítiques socials. 

 El Ple Municipal ha aprovat la modificació de crè-
dit per cobrir partides que s’havien quedat curtes 
a partir de partides en les quals van sobrar diners.  
El suplement de crèdit puja a 377.000 €, dels quals 
105.000 € provenen de baixes en altres partides i 
272.000 € vénen del romanent de tresoreria de què 
disposa l’Ajuntament. S’ha aprovat amb els 8 vots a 
favor de Convergència (7) i del PSC (1), els vots en 
contra de la PIC (3) i les abstencions d’ERC (2).

 El Ple ha aprovat la baixa d’una partida destinada 
a la previsió d’urbanitzar els carrers de l’institut per 
import de 561.000 € i l’alta una nova partida pel 
mateix valor de 500.000 € que es destinarà a donar 
a la Generalitat per a la construcció del nou edifici 
de l’institut. Ho ha fet amb els 10 vots a favor de 
Convergència (7) ERC (2) i el PSC (1) i les 3 absten-
cions de la PIC. Els 61.000 € restants es destinaran a 
alguna altre despesa d’inversió.

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat decla-
rar com a prioritaris un seguit de llocs de treball, tal 
i com indica la llei, per poder cobrir-ne els vacants 
en casos urgents per motiu de baixa del personal. 

 El Ple Municipal ha aprovat la revisió de les tarifes 
del servei de subministrament d’aigua potable. Ho 
ha fet amb els 8 favorables de Convergència (7) i el 
PSC (1) i els 5 vots contraris de la PIC (3) i d’ERC 
(2). Els canvis impliquen, per una banda, cobrir i fer 
viable el cost del servei de l’aigua i el manteniment 
de la xarxa i, per l’altra banda, actualitzar les tarifes 
en totes les zones del municipi. 

 El Ple Municipal ha aprovat definitivament i per 
unanimitat el plànol de delimitació de mesures de 
prevenció dels incendis forestals que ja es va apro-
var en el Ple Municipal de juliol passat. 

  El Ple Municipal ha aprovat inicialment i per una-
nimitat el projecte d’obres per a la substitució de 
dos col·lectors de sanejament a Llac del Cigne i un 
pou sorrer previ al bombament del Llac del Cigne.

 El Ple Municipal ha aprovat inicialment i per una-
nimitat el projecte de pavimentació del camí entre 
Aigües Bones i Can Carbonell (fase I), en el tram de 
mig quilòmetre que va entre Aigües Bones i el dipò-
sit d’aigua d’aquest veïnat.

El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat la crea-
ció de dos fitxers de protecció de dades de caràc-
ter personal, un destinat al cens d’animals i l’altre a 
informació municipal i mecanismes de participació 
ciutadana.

El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat el regla-
ment d’ús de la pista d’skate que hi preveu les activi-
tats que s’hi poden fer amb la intenció de garantir el 
manteniment de la instal·lació.

 El Ple Municipal ha aprovat la moció de suport a la 
Declaració de Sobirania  del  Parlament de Catalunya 
redactat per l’Associació Catalana de Municipis i l’As-
sociació de Municipis per la independència. Ho ha fet 
amb els 12 vots a favor de Convergència (7), de la PIC 
(3) i d’ERC (2) i el vot contrari del PSC. 

 El Ple Municipal ha donat suport al manifest del 
dia internacional per a l’eliminació de la violència en-
vers les dones (25 de novembre).

 El Ple Municipal ha donat compte dels informes 
d’intervenció de caràcter trimestral dels quals en 
destaca  que l’Ajuntament ha pagat el 99,89% de les 
factures durant el trimestre dins el termini legal, ha 
incomplert el termini en tres factures i que en dos 
casos s’està incomplint les obligacions en el termini 
legal de pagament a data de tancament del trimestre 
natural. El període mitjà de pagament és de 7,58 dies.

mundial anomenada V-Day i que vol reivindicar de 
forma alegre, orgullosa i festiva la igualtat de les 
dones. També es va llegir un manifest reivindicatiu 
reclamant el respecte cap a les dones i l’aplicació 
pràctica de la igualtat de gènere. L’acte va ser 
organitzat per la Xarxa de Dones de Caldes de 
Malavella, l’Associació Lola i l’Ajuntament de Caldes 
de Malavella.

 SUPORT AL POBLE FRANCÈS
Diversos caldencs van aplegar-se el diumenge passat 
a la plaça de l’Ajuntament  de Caldes en senyal de 

rebuig als atemptats de París del 13 i 14 de novembre 
passat i en solidaritat amb el poble francès. L’alcalde 
de Caldes de Malavella, Salvador Balliu en va llegir 
el manifest.

 MARATÓ DE TV3
Quan es publiqui aquest número del BIM ja s’hauran 
realitzat el gruix d’activitats de la Marató de TV3 que 
enguany es dedica a la diabetis i l’obesitat. L’equip 
de govern vol agrair a totes les entitats, clubs, 
associacions i persones a títol individual que hi han 
col·laborat, aportant idees, esforç i treball.  A tots 
ells moltes gràcies! 

 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.


