
OFICINES MUNICIPALS 972 47 00 05
Fax 972 47 05 25 . Carrer Vall-llobera, s/n ajuntament@caldes-
demalavella.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
Mòbil d’urgències: 619 70 45 46
Comissaria: 972470902
policialocal@caldesdemalavella.cat
JUTJAT DE PAU 972 47 02 25
Casa Rosa. Carrer de Sant Grau, núm 19
Dimarts i dijous, de 10 a 1
REGISTRE CIVIL A les oficines municipals
CAP 972 47 01 09. Ctra. Llagostera, 4
URGÈNCIES 972 46 38 82 (CAP Cassà)
AMBULÀNCIES 972 41 00 10 / 061
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
C. Vall·llobera, 4. 
Telèfon: 972 47 04 04.
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
Casa Rosa. 972 47 13 09
BIBLIOTECA MUNICIPAL 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
Carrer Jacint Verdaguer
SERVEI DE RECAPTACIÓ
Casa Rosa.
972472009 Horari: De 9 a 2.
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 Carrer Onze de set-
embre, 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
• CASANOVAS (C. Vall·llobera, 17; tel 972470096) Laborables: 
d’1/4 de 10 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9. Dissabtes: de 2/4 
de 10 a 2/4 de 2 i de 5 a 8 (a la tarda, un cop cada tres setmanes)
Festius: d’11 a 1 (llevat de Nadal i Cap d’Any).
Fora d’aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia les 24h. 
• 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) 
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, nº62 
ESCOLA LA BENAULA 972 47 28 31. 
C. de la Pau s/n
SES CALDES DE MALAVELLA
972 48 02 25 Av. dels Països Catalans, s/n
DEIXALLERIA MUNICIPAL
Horaris del 16 de setembre al 15 de juny:
Dilluns, de 3 a 6 de la tarda
Dimarts, dimecres i divendres, de 10 a 1 i de 3 a 6
Dijous i dissabtes, de 10 a 1
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS
902 103 493. Per a qualsevol aspecte relacionat amb la recollida 
de resta, d’orgànica, de selectiva (paper, envasos, vidre), de conte-
nidors de vegetal (barques), de trastos vells o amb la Deixalleria 
municipal
RENFE 902 24 02 02
SARFA 902 30 20 25
TEISA 972 20 02 75
TAXI  972 47 09 37 / 606 390 599

www.caldesdemalavella.cat

Serveis i adreces d’interès

Butlletí d’informació municipal de Caldes de Malavella
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BIM

AGENDA

DISSABTE, 17 DE MARÇ
L’HORA DEL CONTE
“Contes amb Kamishabai” (teatret japonès), a càr-
rec de Bel Contes. Recomanat per a edats d’1 a 4 
anys. A les 12, a la Biblioteca Municipal.

ESPORTS
CLUB ESPORTIU CALDES
Cadet femení, a les 9: CE Caldes CB Llagostera
Infantil masculí, a 3/4 d’11: CE Caldes – CB Hos-
talric
Sènior femení, a les 4: CE Caldes – BC Fontajau

ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Pre-mini femení bàsquet, a 3/4 d’11: EEM Caldes - 
Masmitjà

DISSABTE 17 I DIUMENGE 18
EXPOSICIÓ EXPOTREN 2012
El Club Ferroviari de Caldes de Malavella participa 
en aquesta exposició formant part de la gran ma-
queta modular muntada per la Federació Catalana 
d’Amics del Ferrocarril. Per a més informació: club-
fecam@gmail.com

ESPORTS
El Club de Golf Caldes de Malavella, participarà 
tant en individual com per equips en el Rànquing 
i Interclubs de Pitch & Putt de Catalunya. Serà en 
el camp de golf HCP1 de Sant Vicenç de Montalt.

DIUMENGE, 18 DE MARÇ

Infantil masculí, a 3/4 d’11: CE Caldes – CB Amer

CLUB PATÍ CALDES
Benjamí, a les 4: CP Caldes - CP Jonquerenc

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Cadet, a les 4: UE Caldes – Tordera CF
Prebenjamí A, a 2/4 de 12: UE Caldes – UE Breda
Prebenjamí B, a 2/4 de 12: UE Caldes – UE Breda B

DIUMENGE, 25 DE MARÇ
VISITA TURÍSTICA 
Ruta guiada pels principals atractius turístics de Cal-
des de Malavella. Coneguem la nostra història i el 
nostre patrimoni.
A les 11 del matí. Preu: 3 €. Reserva prèvia a l’Oficina 
de Turisme (Tel: 972 48 01 03).

ESPORTS
CLUB ESPORTIU CALDES
Júnior fustersdecaldes, a 1/4 d’1: CE Caldes – CB Nou 
Caulès. 

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Infantil A, a les 10: UE Caldes – Hostalric At. A
Aleví, a les 11: UE Caldes - GEiEG B 

DILLUNS, 26 DE MARÇ
PLE MUNICIPAL
A les 8, a la sala de sessions, a la Casa Rosa

DIJOUS, 29 DE MARÇ
CONCERT I BERENAR DEL SOCI DE 
L’ESPLAI DE CALDES-FUNDACIÓ “LA 
CAIXA”
A les 5 de la tarda, concert del grup musical Calidae, 
al Teatre-cinema municipal. Obert a tothom.
Tot seguit, al Casino municipal, berenar per als socis 
de l’Esplai.
Organitzat per l’Esplai de Caldes-Fundació “la Caixa”.

DIVENDRES, 30 DE MARÇ
ESPAI EXPERIÈNCIES: “Sola per Nova 
York”.
Més informació, al requadre de l’Espai Jove

DIJOUS 22 i DIVENDRES 23 DE MARÇ
AUDICIONS DE L’AULA DE MÚSICA
Els alumnes de l’Aula de Música interpretaran di-
ferents peces musicals. A 2/4 de 7, al Teatre-cinema 
municipal. Organitzades per l’Aula de Música i l’Ajun-
tament de Caldes de Malavella.

DISSABTE, 31 DE MARÇ
CONCERT
Candela (rumba flamenca amb aromes de funk i latin)
A les 11, al Teatre-cinema municipal. Preu: 6 €. Venda 
d’entrades anticipades a l’Oficina de Turisme. L’orga-
nitza Art Agencia.com, amb el suport de l’Ajuntament 
de Caldes de Malavella.

ESPORTS
CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamí, a les 5: CP Caldes – HC Salt

ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Pre-mini masculí bàsquet, a 2/4 d’1: EEM – Lloret B

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Infantil B, a les 10: UE Caldes – Bell-lloc, CP B
Benjamí A, a 2/4 de 12: UE Caldes – Riudarenes, CE
Benjamí B, a 2/4 de 12: UE Caldes – Arbucienca, EF
Juvenil, a les 4: UE Caldes – Llagostera UE A

DIUMENGE, 1 D’ABRIL
VISITA TURÍSTICA 
Ruta guiada pels principals atractius turístics de Cal-
des de Malavella. Coneguem la nostra història i el 
nostre patrimoni.
A les 11 del matí. Preu: 3 €. Reserva prèvia a l’Oficina 
de Turisme  (Tel: 972 48 01 03).

ESPORTS
CLUB VOLEI JOVES CALDES 
Sènior: CV Joves Caldes – Ferrolan Vòlei
Juvenil – cadet: CV Joves Caldes – Viatges Melitours 
Lloret

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Primera territorial, a 2/4 de 12: UE Caldes – Riude-

llots, CF

DILLUNS, 2 D’ABRIL
TALLER DE BIJUTERIA
Més informació, al requadre de l’Espai Jove

INICI DE L’ACAMPADA DE SETMANA 
SANTA 
Organitzada pel Centre d’Esplai Sant Esteve. Més in-
formació, a l’inici de l’agenda

DIMARTS, 3 D’ABRIL
CINEMA A L’ESPAI JOVE AMB LA PEL-
LÍCULA “THE GAME” 
Més informació, al requadre de l’Espai Jove

DIMECRES, 4 D’ABRIL
DOCUMENTALS A L’ESPAI JOVE: 4+1 
HIP HOP I RESISTÈNCIA
Més informació, al requadre de l’Espai Jove 
 
DIJOUS, 5 D’ABRIL
CAMPIONAT DE FUTBOLÍ 
Més informació, al requadre de l’Espai Jove 

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ SO-
BRE IKEBANA, BONSAI, CERÀMICA I 
ORNAMENTACIÓ FLORAL
A les 5, al Casino municipal. Més informació, a l’inici 
de l’agenda.

DIVENDRES, 6 D’ABRIL
INICI DE LA SORTIDA DE JOVES DE 
SETMANA SANTA
Organitzada pel Centre d’Esplai Sant Esteve. Més in-
formació, a l’inici de l’agenda

DISSABTE 7, DIUMENGE 8 I DILLUNS 
9 D’ABRIL 
TORNEIG INTERNACIONAL DE FUT-
BOL 
De les 9 del matí a les 8 del vespre, al camp de Can 
Bernadí
Ho organitza Travel Sports

DIUMENGE, 8 D’ABRIL
VISITA TURÍSTICA 
Ruta guiada pels principals atractius turístics de Cal-
des de Malavella. Coneguem la nostra història i el 
nostre patrimoni.
A les 11 del matí. Preu: 3 €. Reserva prèvia a l’Oficina 
de Turisme  (Tel: 972 48 01 03).

DIVENDRES, 13 D’ABRIL
TALLER DE SHIATSU
A les 8, en el gimnàs de l’Escola Sant Esteve. Taller de 
massatge. A càrrec de Gema Hernández. Per a més 
informació i inscripcions, 639 02 71 01. L’organitza la 
Xarxa de Dones. Amb el suport de l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella i de l’Institut Català de les dones.

DISSABTE, 14 D’ABRIL
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE TEX-
TOS PER AL 9è PREMI DE MICROLITE-
RATURA JOAQUIM CARBÓ
Per a més informació, adreceu-vos a l’Ajuntament 
(Tel. 972 47 00 05; a/e cultura@caldesdemalavella.cat 
o a la Biblioteca Municipal (Tel. 972 47 23 50; a/e bi-
blioteca@caldesdemalavella.cat)

ESPORTS
AIGÜES BONES FC
Aigües Bones FC - AD Ca La Guidó

CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior masculí, a 2/4 de 6: CE Caldes – CB Sant Feliu

CLUB PATÍ CALDES
Benjamí, a les 4: CP Caldes - CH Farners

ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Pre-mini femení bàsquet, a 3/4 d’11: EEM – CB Verges
Mini femení bàsquet, a 2/4 d’1: EEM – FD Cassanenc

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Cadet, a les 4: UE Caldes – P.Barc. Lloret de Mar A
Infantil A, a les 10: UE Caldes – Fogars de la Selva, 
CE A
Prebenjamí A, a 2/4 de 12: UE Caldes – PB Lloret B
Prebenjamí B, a 2/4 de 12: UE Caldes – CF Sils

Del 15 de març al 15 d’abril

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
De l’1 de febrer al 31 de març: 
Clavegueram  (4t trimestre 2011).
        
De l’1 de març al 30 d’abril:
IVTM (anual 2012) 
Recollida d’escombraries (1r semestre 2012) 
Mercat setmanal (1r semestre 2012) 
Clavegueram (1r trimestre 2012) 

De l’1 de febrer al 31 de març: 
Quotes de conservació (1r semestre 2012) 

ELABORA’T 1r TRIMESTRE 2012
DIMECRES, 28 DE MARÇ
CURS DE MANIPULADOR D’ALI-
MENTS
De 7 a 10, a l’aula del Pavelló. Cal inscripció prèvia. 
Places limitades.

MARÇ 2012
CURS DE COMMUNITY MANAGER
A l’Espai Jove “Ca la Romana”. Se n’informarà en 
programes a part

Més informació i inscripcions, al Servei d’Orienta-
ció Laboral de Caldes
(solc@caldesdemalavella.cat / 972480103 Oficina 
de Turisme - 972 48 02 66 Ca la Romana).

ESPAI JOVE “CA 
LA ROMANA”

DIUMENGE, 18 DE 
MARÇ
DIUMENGE D’HIVERN A L’ESPAI 
JOVE
Gimcana de jocs de taula ben actuals i originals: 
Carcassone, Party & Co, The Great Dalmuri. Hi 
haurà beguda i música.

DIVENDRES, 23 DE MARÇ
CONSTRUÏM UNA TAULA DE PING 
PONG 
T’ensenyarem com fer una taula d’allò més arte-
sana. Llavors, podrem organitzar el nostre primer 
torneig. A les 6, a l’Espai Jove. No calen inscripci-
ons. Gratuït.

DIVENDRES, 30 DE MARÇ
ESPAI EXPERIÈNCIES: “Sola per 
Nova York”.

T’has plantejat mai fer un viatge sola? Escolliries 
Nova York com a destinació? Vine i t’explicarem 

com amb un mapa de la ciutat i les orelles ben 
obertes. A les 6, a l’Espai Jove.
                                                                                                   
PER SETMANA SANTA PASSA’T PER 
L’ESPAI JOVE

DILLUNS, 2 D’ABRIL
TALLER DE BIJUTERIA
Amb material reciclat podràs construir-te la bijute-
ria que més t’agrada. A les 6 de la tarda. 

DIMARTS, 3 D’ABRIL
CINEMA A L’ESPAI JOVE AMB LA 
PEL·LÍCULA “THE GAME” 
Amb Michael Douglas i Sean Penn. A les 6 de la 
tarda. 

DIMECRES, 4 D’ABRIL
DOCUMENTALS A L’ESPAI JOVE: 
“4+1 HIP HOP I RESISTÈNCIA”
A les 6 de la tarda.  

DIJOUS, 5 D’ABRIL
CAMPIONAT DE FUTBOLÍ 
A 2/4 de 6. Inscripcions en parelles a l’Espai jove. 

CURSOS DONA I SALUT
XERRADES SOBRE SALUT DEL NADÓ
A càrrec de la Dra. Gispert (pediatra), Mireia 
Montsuñer (infermera pediatra) i Maria Massa (lle-
vadora). Dates a concretar. Entrada lliure (màxim 
15 persones). Al Dispensari municipal - CAP de 
Caldes.

GRUP DE MASSATGE INFANTIL
A càrrec de Maria Massa (llevadora) i Núria Cortés 
(doula i educadora de  massatge infantil). Es farà un 
curs cada trimestre els divendres al matí.
Durada: 5 sessions. Preu:  30 €. Places limitades 
(màxim 8 famílies). Al Dispensari municipal - CAP 
de Caldes.

SOBRE GRUP DE SUPORT A L’ALLE-
TAMENT
A càrrec de Maria Massa (llevadora). De gener fins 
al desembre de 2012, els divendres al matí. Al Dis-
pensari municipal - CAP de Caldes. Entrada lliure.

DIJOUS, 22 DE MARÇ

CENTRE D’ESPLAI SANT 
ESTEVE
ACAMPADA DE SETMANA SANTA
Dies 2, 3 i 4 d’abril. Per a nens i nenes de 1r de 
primària a 2n d’ESO (ambdós inclosos). Anada i 
tornada amb bicicleta fins a la zona d’acampada. 
Recordem que abans de marxar cal revisar la 
bici

SORTIDA DE JOVES DE SETMANA 
SANTA
Petita sortida de tres dies (6, 7 i 8 d’abril) a la 
Rectoria de Sant Salvador de Bianya. Per a nois 
i noies de 3 d’ESO a 1r de Batxillerat (ambdós 

inclosos). 

PREINSCRIPCIÓ D’EDUCACIÓ INFAN-
TIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA PER AL 
CURS 2012/13
Del 19 al 30 de març.

CALENDARI PROCÉS D’INSCRIPCIÓ A 
LA LLAR D’INFANTS CURS 2012-13
Publicació de la llista provisional d’admesos i obertura 
del període de reclamacions: del 26  al  31 de març, tots 
dos inclosos.
Publicació llistes definitives d’admesos: del 16  al 21 
d’abril, tots dos inclosos. 
Matriculació: del  2 al 12 de maig, tots dos inclosos. 

TALLER DE CUINA MACROBIÒTICA
A càrrec de Dolors Mussons i Efrem Nicolau.
Els dimecres 7, 14, 21, 28 de març i 11 i 18 d’abril. De 7 
a 9 del vespre, al Casino municipal. Per a més informació 

CLASSES D’ESCACS
Tots els dimecres, a les 6, a l’Espai Jove Ca la Romana. 
Fins a finals de juny. Organitzat pel Club Escacs Cal-
des. Tel: 616480957

EXPOSICIÓ SOBRE IKEBANA, 
BONSAI, CERÀMICA I 
ORNAMENTACIÓ FLORAL
Del 5 al 9 d’abril. Inauguració, el dijous, 5 d’abril, a les 
5, al Casino municipal.
D’11 a 1 i de 5 a 8. L’organitza l’Associació d’Ikebana 
“Ikald” amb el suport de l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella.

NOU HORARI D’OBERTURA DE L’ES-
PLAI FUNDACIÓ “LA CAIXA”
De dilluns a divendres de 2/4 de 10 a 2/4 d’1 del matí 
i de 2/4 de 4 a 2/4 de 8 de la tarda. Els dissabtes i 
diumenges, de 4 a 8 de la tarda.

FIRA DE LA TERRA. 4t SANT 
ANTONI I 4t MERCAT DEL VI I EL FOR-
MATGE

 DURANT TOT EL MATÍ (de 10 a 2)
Mercat del vi i el formatge: a la plaça de l’Ajuntament, 
C.Vall·llobera (cantonada amb l’Ajuntament) i plaça 
de la Casa Rosa.

Tradicional Fira-mercat dels diumenges , a la plaça de 
l’antic Ajuntament

Inflables per als més petits, a la plaça Cruïlles

 PROGRAMACIÓ
De 9 a 11: Concentració dels participants a la rua de 
carrosses i cavalls
Al final Rambla Rufí. Es servirà esmorzar als genets 
participants a la rua.

De 2/4 de 10 a 2/4 d’11: Exhibició d’agility
Al Parc de la Sardana. L’organitza la Clínica Veterinària 
Uetus amb la participació de Club Caní La Selva.

D’11 a 12: Sortida de carrosses i cavalls
Inici al final Rambla Rufí. Un cop finalitzat l’itinerari, 
es realitzaran jocs amb els cavalls al mateix espai firal.

A 2/4 de 12: Tradicional benedicció dels animals
Davant de l’Església Parroquial.

De 12 a 2: CANICALDES 2012, concurs caní de Cal-
des de Malavella
Al Parc de la Sardana. Les inscripcions es podran for-
malitzar fins al divendres 16 a la clínica veterinària 
UETUS, per telèfon al 972471100 o bé al correu elec-
trònic info@uetusveterinaris.com.  Places limitades.
L’organitza la Clínica Veterinària Uetus

VISITA TURÍSTICA 
Ruta guiada pels principals atractius turístics de Cal-
des de Malavella. Coneguem la nostra història i el 
nostre patrimoni.
A les 11 del matí. Preu: 3 €. Reserva prèvia a l’Oficina 
de Turisme  (Tel: 972 48 01 03).

CINEMA 
FAMILIAR
“El gato con botas”. A les 5, al Te-
atre-cinema municipal. Preu: 5 €. 
L’organitza l’Ajuntament de Caldes 
de Malavella.

DIUMENGE D’HIVERN A 
L’ESPAI JOVE
Més informació, al requadre de l’Espai Jove

ESPORTS
CLUB VOLEI JOVES CALDES 
Sènior: CV Joves Caldes – Frederic Mistral – Tècnic 
Eulàlia
Juvenil - Cadet: CV Joves Caldes - CV Mataró

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Primera territorial, a 2/4 de 12, UE Caldes - Ripoll CF

DIJOUS, 22 DE MARÇ
XERRADA SOBRE ELS CANVIS ES-
TRUCTURALS EN EL COS DE LA DONA 
AL LLARG DE LA VIDA
Vegeu el requadre de Cursos “Dona i Salut”

DIVENDRES, 23 DE MARÇ
CONSTRUÏM UNA TAULA DE PING 
PONG 
Més informació, al requadre de l’Espai Jove

DISSABTE, 24 DE MARÇ
CAMINADA NOCTURNA
De Caldes a Riudellots. Sopar en aquest últim po-
ble. Inscripcions fins al 19 de març. Telèfons 616 349 
085 o 972 470 967. Per a/e: c.excur.caldesmalavella@
gmail.com

ESPORTS
AIGÜES BONES CF
Futbol d’empreses, Veterans: Aigües Bones CF - SP. 
Vidrerenc

CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior masculí, a 2/4 de 6, CE Caldes – CB Arbúcies

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

VISITES TURÍSTIQUES GUIADES: 
Tots els diumenges, a les 11 del matí. Cal fer una 
inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme situada a 
Cal Ferrer de la Plaça (c.Vall·llobera, s/n). El preu 
és de 3 € per persona. Més informació, a l’Oficina 
de Turisme - Cal Ferrer de la Plaça C.Vall·llobera, 
s/n. Tel: 972 48 01 03; a/e: turisme@caldesde-
malavella.cat

XERRADA SOBRE ELS CANVIS ES-
TRUCTURALS EN EL COS DE LA 
DONA AL LLARG DE LA VIDA
A càrrec de Pere Planes, psicòleg i terapeuta. A 
les 8 del vespre, al Casino Municipal.

Cursos organitzats pel CAP de Caldes i la Xarxa 
de Dones i amb el suport de l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella i de l’Institut Català de les 

dones 



Acció de govern i notícies de Caldes

 ARRANJAMENT DE LA VORERA DE L’AVINGUDA DEL DOCTOR FUREST
L’Ajuntament ha adequat la vorera de l’avinguda 
doctor Furest a l’entrada al nucli urbà per tal 
d’eliminar una barrera arquitectònica. L’obra 
ha consistit en rebaixar la vorera de manera 
que puguin creuar amb facilitat la calçada per-
sones que vagin amb cadira de rodes o amb 
bicicleta. S’ha triat aquesta actuació en consi-
derar la proximitat del punt al CAP. La briga-
da ha realitzat les obres a través dels operaris 
que l’Ajuntament ha contractat per una durada 
de 6 mesos gràcies a un conveni signat amb 
el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) pel 
qual és aquest organisme qui paga les nòmines 
d’aquests treballadors.

 ADJUDICADA L’OBRA DE LA COMISSARIA DE LA POLICIA LOCAL
L’obra de de construcció de la nova comissaria s’ha 
adjudicat a l’empresa caldenca Construccions Barce-
ló – Jordà per un import de 43.453,43 €, un descens 
respecte al pressupost inicial de 50.000 €. Les obres 
s’haurien d’acabar d’aquí a dos mesos i consistiran 
en reorganitzar i ampliar els espais de l’antiga Ofici-
na de Turisme per donar cabuda al cos de la Policia 
Local de Caldes de Malavella.

 LICITADA L’OBRA DE LA PISTA POLIESPORTIVA D’AIGÜES BONES
Estan en procés de licitació les obres de la pista poliesportiva d’Aigües Bones, una instal·lació de la qual 
podran fer ús tots els caldencs. El finançament, de 152.941,16 €  l’ha aportat l’Associació de Propietaris del 
veïnat i prové de la recaptació d’aquesta entitat fruit de la venda de diverses parcel·les.

 APROVACIÓ DEL PLA GENERAL
El proper ple municipal de 26 de març sotmetrà a votació el Pla General, que ha de ser l’eina que ha de guiar 
el creixement i les accions a emprendre en els propers anys en el nostre municipi. Esperem que hi hagi con-
sens i que s’aprovi un document que ha de servir per generar més llocs de treball en el municipi.

 VISITES TURÍSTIQUES GUIADES
L’Oficina de turisme ha organitzat un programa de 
visites turístiques guiades amb l’objectiu d’apropar 
els visitants que aquests dies són de visita al municipi 
al patrimoni, la cultura i a la història de Caldes de 
Malavella. 
Gràcies a aquestes rutes, que es fan a peu, el visi-
tant podrà gaudir dels carrers de la vila, així com 
conèixer els espais patrimonials més destacats com 
les Termes Romanes, les àbsides romàniques de 
l’Església parroquial, les cases modernistes, el Castell 
de Caldes i la muralla medieval, entre d’altres.
Els itineraris guiats es faran tots els diumenges a les 
11. Per gaudir d’aquests recorreguts cal fer una ins-
cripció prèvia a l’Oficina de Turisme situada a Cal Ferrer de la Plaça (c.Vall·llobera, s/n). El preu és de 3 € 
per persona.
Més informació, a l’Oficina de Turisme - Cal Ferrer de la Plaça
C.Vall·llobera, s/n. Tel: 972 48 01 03
a/e: turisme@caldesdemalavella.cat

 ELS DIUMENGES AL MATÍ, MÉS ACTIUS
L’Ajuntament ha pres un seguit d’accions per tal de dinamitzar els matins dels diumenges. Per una banda, hi ha 
noves parades a la Fira – mercat de diumenge i s’ha redistribuït l’espai de manera que tots els firaires quedin 
més concentrats i es faciliti el passeig dels visitants. Per altra banda, la unitat mòbil de Caldes FM amentizarà 
els matins emetent els programes en directe a la plaça de l’antic Ajuntament. A més, s’ofereix el servei de 
visites túristiques tal i com us hem explicat en el punt anterior. Per últim, l’obertura de l’Oficina de Turisme 
ha suposat un augment molt significatiu de visites. Tant a l’Oficina com després de les visites turístiques, 

s’ofereixen fullets informatius on es mostra als visitants l’oferta de bars i restaurants on es poden dirigir. 
Totes aquestes mesures han de servir per dinamitzar l’activitat a la Fira del Mercat, donar vida al nucli de 
Caldes i al sector turístic i de l’hostaleria.
 

 EL SECTOR PÚBLIC I PRIVAT UNIRAN ESFORÇOS EN LA PROMOCIÓ 
TURÍSTICA
L’Alcalde Salvador Balliu va assistir el 15 de febrer passat a la junta del Consorci de Viles Termals de Cata-
lunya en la qual es va acordar aprofundir els vincles amb el sector privat a través de l’Associació Balneària, 
amb l’objectiu d’anar de la mà en les tasques de promoció i divulgació dels valors del termalisme i de fer 
força junts a l’hora de buscar subvencions i línies d’ajuts. L’acord es concretarà durant la propera reunió 
del Consorci que es celebrarà a Caldes el mes de maig. 
A la reunió es varen plantejar altres línies mestres a seguir en el decurs de l’any 2012 pel que respecta a 
tasques de promoció de les destinacions termals, a més de donar continuïtat al pla d’acció i de comunica-
ció de les Viles Termals Catalanes que ja es va començar executar el passat any, amb la creació de la marca 
“Consorci de Viles Termals de Catalunya. Terra i aigua”. 
El Consorci de Viles Termals de Catalunya està format pels Ajuntaments de  Benifallet, Caldes d’Estrac, 
Caldes de Malavella, Caldes de Montbui, El  Vendrell, La Garriga, Sant Climent Sescebes, Sant Hilari de 
Sacalm i Santa Coloma de Farners. Es va crear per tal de promoure els valors lligats a la riquesa hidromi-
neral constituïda per les aigües minerals, mineromedicinals i termals de les viles consorciades. L’objectiu 
és divulgar l’oferta comuna de les viles termals de Catalunya en el circuit turístics sota una marca comuna 
que representi la diversitat i qualitat dels atractius de les diferents viles amb recursos hidrominerals i ter-
mals. I promoure, alhora, la resta d’atractius turístics que ofereixen les viles termals, com ara el patrimoni 
cultural, l’entorn natural, les activitats d’oci, la gastronomia, les festes i les tradicions, entre d’altres. 

 JA PODEU ANUNCIAR-VOS A L’AQUAE
Qualsevol empresa, comerç, indústria o professional que vulgui incloure pu-
blicitat a l’Aquae ja ho pot fer a partir del número de juny ja que la Junta de 
govern ha aprovat els preus públics que regeixen la contractació d’anuncis 
en aquesta revista.
L’equip de govern ha proposat unes tarifes molt raonables i que estan a 
l’abast de tothom qui tingui interès per anunciar-s’hi. S’obre doncs d’aquesta 
manera la possibilitat de fer publicitat en un mitjà gratuït que té una tirada de 
1.700 exemplars i que arriba a bona part de les cases de Caldes de Malavella.
La implantació de l’Aquae i la seva acceptació entre els caldencs representa 
una excel·lent possibilitat de donar-se a conèixer a la població caldenca. Ani-
mem a tothom qui tingui interès en contractar publicitat que se n’informi a 
l’Ajuntament. Les tarifes són més que interessants.

 FESTA DE LA MALAVELLA
El  dissabte 28 d’abril, Caldes celebra la 3a. edició 
de la Festa de la Malavella, la festa més caldenca. 
Per això s’està treballant amb diferents propostes, 
inquietuds i des de diversos nivells de participa-
ció. Així que, si tens ganes de fer-te la Festa teva 
o tens ganes de disfressar-te o t’agradaria formar 
part d’una Comissió o ballar la Dansa de la Mala-
vella, pots posar-te en contacte amb l’Oficina de 
Turisme o al correu rgispert@caldesdemalavella.
cat.. Hi ha moltes activitats on participar! Segur que hi trobes la teva!

 L’AJUNTAMENT ELIMINA 1.200 COLOMS EN UN ANY
Un equip especialitzat ha eliminat en el darrer any 1.200 
coloms, uns ocells que suposen una plaga i un incon-
venient sobretot per la brutícia que generen amb els 
excrements. L’acció ha consistit en muntar uns paranys 
amb menjar dels quals els animals no en podien sortir. 
Malgrat els animals capturats, el nombre d’exemplars es 
manté estable ja que crien molt fàcilment. Per això, pro-
perament es farà una actuació a més escala que consis-
tirà en caçar els animals en xarxes. Com a mesura com-
plementària, també s’han col·locat peces metàl·liques a 
sobre de murs i en obertures per tal que els coloms no 
s’hi puguin instal·lar.

Els partits opinen

Temps difícils són els que ens toquen viure. Dol veure como desallotgen el meu veí i li embarguen  
la casa perquè no pot afrontar la hipoteca. Li arrabassen el seu únic patrimoni, la seva casa. Tota la 
vida treballant per arribar a aquesta situació: quedar-se al carrer, sense casa, sense treball i amb els 

consegüents problemes familiars. 
Els polítics, llançant-se les culpes els uns als altres, amb la tàctica de “i tu més”. Els sindicats han perdut la cons-
ciència de classe treballadora. I el pitjor de tot és la impotència, desmotivació i desil·lusió que tenim.
La majoria  dels ciutadans van votar convençuts que canviant de partit de govern, sigui bé a les autonòmiques 
o bé a les legislatives, s’aconseguiria sortir d’aquesta punyetera crisi. No faig cap comentari al respecte; feu-lo 
vosaltres mateixos. Sobretot aquella majoria que va votar a qui va votar.

L’octubre comencen les obres de la benaula
Després d’innombrables reunions amb el Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament ha aconse-
guit que la Generalitat es comprometia iniciar les obres de l’Escola la Benaula amb una partida 
de 400.000 € per una primera fase. L’inici es preveu a l’octubre per evitar que els treballs s’aturin 

esperant que hi hagi la nova partida que permeti acabar l’obra i que arribarà quan la Generalitat aprovi els 
pressupostos per al 2013. 
L’equip de govern defensa des de fa mesos que els barracons del SES ocupin els terrenys actuals on hi ha ara 
els barracons de la Benaula un cop aquesta ja tingui un edifici d’obra. Aquesta possibilitat és la més econòmica 
i pràctica i sembla que Ensenyament ha canviat de parer i està més receptiu a la nostra proposta. Serien molt 
bones notícies per a tots i l’equip de govern hi posarà tot el seu esforç per arribar a una solució.

Des del Partit Popular volem manifestar la manca d’informació que pateix l’oposició i al poble en 
general sobre temes tant importants com és ara la construcció de l’escola La Benaula, els possibles 
canvis d’ubicació de l’institut, el POUM, el pla general, etc.
Com a portaveu del meu grup, vull incidir una altra vegada en el tema dels pressupostos aprovats el 

mes de gener passat i dir que no és cert que s’aprovessin pel vot de qualitat del nostre Alcalde sinó gràcies a 
l’abstenció del portaveu d’ICV-EUiA, després d’haver criticat de dalt a baix totes les partides que proposava 
l’equip de govern. O s’hi està d’acord o no s’hi està!!! El que passa és que el sr. Ramos, que aspirava a l’alcaldia 
municipal, una vegada s’ha quedat a l’oposició, només mira per l’interès de la urbanització d’on viu, assegurant-
se així els vots.

Darrerament s’han produït fets i notícies diverses al voltant del possible inici de les obres a 
l’Escola Benaula. Notícies que, per un costat semblen positives en quant a l’evolució del projec-
te i consolidació i, per l’altre, sembla que sorgeixen problemes que fan que no sigui tant evident 

que se’n puguin començar enguany les obres. Donada la diversitat d’informacions de carrer, la importància del 
projecte, i la poca informació per part de CIU i del PSC, Esquerra ha sol·licitat una reunió informativa urgent 
perquè aclareixin l’estat de la qüestió. D’aquesta manera podrem treballar junts per sumar esforços, cadascú 
amb els matisos que consideri. Tal i com nosaltres entenem una comunitat educativa, l’escola som tots: els 
alumnes, els mestres, els pares, les entitats, l’Ajuntament, la resta de centres educatius... El fet que una de les 
escoles de primària i l’Institut estiguin en un estat quasi precari, no afavoreix en res el futur educatiu dels cen-
tenars d’alumnes de Caldes. Sumar sempre és positiu.

Volem felicitar totes les entitats i particulars que han fet possible la rua de Carnes-
toltes i, de forma especial, l’AMPA La Benaula per haver escollit un tema tan encertat. 

Tots els caldencs creiem que no és acceptable la falta de notícies respecte a la construcció de la nova escola. 
Esperem que a la propera visita institucional el Sr. Alcalde guardi la càmera de fotos i exigeixi el que és just 
per als nostres estudiants. No podem deixar passar el dia 8 de març, Dia internacional de les dones, sense 
reconèixer i donar suport al valor i decisió de moltes d’elles que no han deixat de reivindicar els seus drets 
davant de governs de diferent signe. Per què no es legisla en benefici d’una major conciliació de la vida laboral 
i familiar i s’unifiquen salaris per la mateixa feina? Lamentablement, ens temem que la conciliació no passi de 

ser una utopia amb un govern decidit a acabar amb els drets laborals.

El govern de Caldes  renega de la transparència política
El regidor del PSC que, malgrat que ell mateix no ho sàpiga, ostenta la regidoria de Participació 

Ciutadana, ha fet un pas més per fer desaparèixer la Participació Ciutadana a l’Ajuntament de Caldes. D’acord 
amb la voluntat dels socis de CiU, després de desactivar el Consell de Poble, van decidir no dedicar ni un 
sol € del pressupost de 2012 a aquesta regidoria. L’estratègia es completa anul·lant el programa Consensus 
de l’Ajuntament de Caldes, on els ciutadans podien realitzar, a través del web i de forma pública, preguntes o 
dubtes als membres del govern. El govern CiU-PSC confon la participació ciutadana amb els favors personals 
i els copets a l’esquena. No és un govern que treballi per transparència i la pluralitat sinó pel populisme més 
anacrònic. Per què no els agrada? Per ignorància o per por del que pensen els vilatans de Caldes?

 ROBEN PROP DE 300 BARANETES ALS NÍNXOLS DEL CEMENTIRI
Uns lladres van robar durant la nit del diumenge 26 
al dilluns 27 de febrer 296 baranetes metàl·liques 
decoratives dels nínxols del cementiri de Caldes. Les 
peces són decoratives i serveixen també per dipo-
sitar-hi més còmodament gerros i altres elements 
decoratius. En alguns casos els lladres fins i tot van 
fer malbé els marbres dels nínxols per poder sos-
treure les peces. El cementiri estava tancat però els 
delinqüents van entrar-hi per la part de darrera de 
l’equipament. Des de l’equip de govern creiem que 
caldria un enduriment de la llei per donar càstigs 
exemplars en casos com aquest.

 TELÈFON ÚNIC DE GESTIÓ DE RESIDUS
L’Ajuntament ha delegat recentment tots els serveis relacionats amb la recollida i 
gestió dels residus a l’empresa NORA, Serveis Mediambientals de la Selva. Per aquest 
motiu, si teniu qualsevol consulta o incidència, haureu de dirigir-vos al telèfon següent: 
902 103 493. Podeu adreçar-vos-hi per qualsevol aspecte relacionat amb la recollida 
de resta, d’orgànica, de selectiva (paper, envasos, vidre), de contenidors de vegetal 
(barques), de trastos vells o amb la Deixalleria municipal

 REUNIONS DE VEÏNS
El 18 de març se celebrarà l’Assemblea anual del Tourist Club i de l’Assocació de Veïns de Franciac. L’Alcalde 
hi assistirà per tal d’interessar-se del desenvolupament de les reunions així com per copsar les necessitats 
i inquietuds dels veïns d’aquests nuclis.

 ELS CARTELLS, A LES CARTELLERES MUNICIPALS
Us preguem que quan pengeu anuncis de difusió d’activitats ho feu a les 
cartelleres municipals que estan fetes per aquesta finalitat i que eviteu de 
penjar-ne a llocs que no estan destinats a aquest ús, com poden ser   portes, 
finestres, plaques, transformadors... D’aquesta manera contribuirem a man-
tenir nets i polits els carrers i espais públics de Caldes.

 ESTAT DE L’AIGUA
Les analítiques de febrer confirmen 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. 


