
Serveis i adreces d’interès
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.
TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA: 
902 760 050
URGÈNCIES SANITÀRIES: 061
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.
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.
AVARIES XARXA D’AIGUA: Tel. 972 20 20 78
AVARIES XARXA ELÈCTRICA: Tel. 800 76 07 06
CORREUS: Tel. 972 47 14 20. C. Sta. Maria, 11.  
RENFE: Tel. 902 320 320.
SARFA: Tel. 902 30 20 25.
TEISA: Tel. 972 20 02 75.
TAXI: Tel. 972 47 09 37 / 606 390 599.

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

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

ToTA l’ACTuAliTAT MuniCipAl de CAldes A:

Divendres, 23 de desembre
Activitat popular. Gran Concert de 
l’Orquestra MARAVELLA “UN NADAL 
MERAVELLÓS”.
20:00h  · Pavelló municipal.
Entrades anticipades:  Oficina de Turisme, 
Llibreria tau i Llibreria Solés
Preu: anticipada 5 €, a taquilla 10 €.
Organitza: Ajuntament de Caldes de Malavella

Dissabte, 24 de desembre
Missa del Gall 
23:00h · Església Parroquial. 

Diumenge, 25 de desembre
Missa de Nadal 
12:00h · Església Parroquial.

Entitats. Quina tradicional de Nadal 
19:00h · Casino Municipal. 
Organitza: UE Caldes.

Dilluns, 26 de desembre
Missa de Sant Esteve
11:00h · Església Parroquial.

Entitats. Concert de Sant Esteve 
Corals infantils, juvenil i cantaires de Caldes 
sota la direcció d’Assumpta Fontanals.
12:00h · Església Parroquial
Organitza: Coral Cantaires de Caldes. 

Entitats. Quina de Sant Esteve 
A partir de les 17:00h · Casino Municipal.
Organitza: Club Volei Joves Caldes.

No t’ho perdis!

JAN – El Parc Infantil de Nadal de 
Caldes!

Del 27 al 29 de desembre. Horari: de 15:00h a 
19:00h · Pavelló Municipal d’Esports.
Vine a participar del Jocs i Activitats de Nadal 
d’aquest any, hi farem tallers de tots tipus, ac-
tivitats i esports. També hi trobaràs inflables i 
espai pels més petits!
3€/ dia per infant (gratuït pels menors de 2 anys).

Dimarts 27 desembre
Taller de Centres de Taula de Nadal 
A càrrec d’Ikald Ikebana.

Dimecres 28 desembre
Taller de reciclatge de roba “Teixits 
Educatius” 
A càrrec de Fundació Humana. 

Dijous 29 desembre
Espectacle final del JAN 
A càrrec de Jaume Barri “Animació per a la 
mainada... i més grandets”. 
A partir de les 18:00h (entrada lliure).

Organitza: Àrea de Joventut – Ajuntament de 
Caldes de Malavella.
Col·labora: Llar d’infants Els Ninots, Escola 
Sant Esteve, Associació Ikald Ikebana, Bibli-
oteca municipal, Joves voluntaris, Fundació 
Humana “Pueblo a Pueblo”.

Dissabte, 31 de desembre
Entitats. Associació AUGER: Activi-
tat  de dibuix, obert a tothom. 
Matí · Casino de Caldes.

Missa de Cap d’Any 
18:30h · Església Parroquial.

Activitat popular. Festa de Cap d’Any
Sopar i ball a càrrec de PARRILLA.  Inscrip-
cions durant els balls de diumenge a la tarda 
fins el 23 de desembre. 
Menú: 55 € · a partir de les 22:00h · Sala Anne-
xa de la Casa Rosa.
Organitza: Associació de gent gran de la terce-
ra edat “Casa Rosa”.

Activitat popular. Campanades 
23:45h · Plaça de l’Església.
Cal portar el raïm. Organitza: Joves Intrèpids.

Dijous, 5 de gener

No t’ho perdis!

Gran Cavalcada de Reis
18:30h · els Tres Reis de l’Orient visitaran 
Caldes de Malavella

Divendres, 6 de gener
Missa de Reis 
12:00h · Església Parroquial.

Diumenge, 8 de gener
Fira. Mercat dels Diumenges
10 a 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament.

Visita. Visita turística guiada    
11:00h · Oficina de Turisme · Preu: 3€. 
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.

Dissabte, 14 de gener
Entitats. Trobada de dones a Caldes
18:00h  · Sala annexa de la Casa Rosa.
Organitza Xarxa de Dones.

Diumenge, 15 de gener
Fira. Mercat dels Diumenges
10 a 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament.

Visita. Visita turística guiada  
11:00h · Oficina de Turisme · 3€ 
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.

Entitats. Trobada gegantera. 
Gegants de Caldes
Matí · Anglès. La plantada és a les 9h i la sorti-
da a les 11h. Estrenaran un gegant nou.

Per recordar

Del 16 de desembre al 15 de gener

Divendres, 16 de desembre
 Concert alumnes escola 

de Música (SEMC)
19 h · Teatre Municipal.
Organitza: Escola de música de Caldes. 

Dissabte, 17 de desembre
Esports. Club Voleibol Caldes
12.30 h · Infantil 2a divisió femenina Grup 3: 
CV Joves Caldes - CVB Barça Escola de Vòlei.
14.30 h · Cadet 2a divisió femenina Grup 1: 
CV Joves Caldes - CV Premià de Dalt ‘B’.
16.15 h · Juvenil 2a divisió femenina Grup 1: 
CV Joves Caldes - CV Premià de Dalt ‘B’.
18.00 h · 2a divisió sènior femení Grup 1: CV 
Joves Caldes - CV Barberà ‘A’.

Esports. Unió Esportiva Caldes
10.30h · Infantil B: UEC-CE Farners ‘B’.
17.00h · Cadet: UEC-CD Blanes ‘C’.

Biblioteca. Contes de Nadal
A càrrec de Marina Gil, canta contes i cantautora.
12.00 h · Biblioteca municipal. 
Organitza: Biblioteca municipal.

 Quina del Pernil
Els ingressos de la primera i última jugada 
aniran destinats a La Marató de TV3.
A partir de les 18h · Casino.
Organitza: Club Esportiu Caldes.

Missa del Pollet 
Missa de Nadal especial per als nens i les ne-
nes del nostre poble. Seguidament es cantaran 
dues nadales. 
18.30 h · Església Parroquial.
Organitza: Parròquia de Caldes.

 Xurros amb xocolata
Repartiment de xurros amb xocolata a canvi 
de la voluntat. L’import recaptat anirà destinat 
a La Marató de TV3.
21.30 h · Pl. de l’Ajuntament Vell - davant del 
Pub Tèrmic.
Organitza: Societat Gastronòmica de Caldes 
de Malavella. 

Entitats. Taller de reparació de bici-
cletes Club Excursionista
Activitat que durarà una hora i mitja. Farem el 
manteniment de la bici: pneumàtics, cadena, 
frens, canvis i suspensions.
17:00 h · Casino de Caldes

Diumenge, 18 de desembre
Excursió. Sortida familiar a Sant 
Benet, les Guilleries. 
8:00h · Sortida de la Plaça de la Sardana.
Es preveu la tornada a partir de les 17 h. Cal 
portar esmorzar i dinar. 
Organitza: Club Excursionista

 Esports. Torneig d’Hoquei 
sobre patins
Categories escola-iniciació, benjamí, juvenil i 
2a. Catalana on participaran equips com FD 
Cassanenc, Girona HC, SHUM Frit Ravich, 

CP Atlètic Blanes i CP Caldes.
9:30h i al llarg de tot el dia · Polivalent.
Organitza: Club Patí Caldes.

Esports. Unió Esportiva Caldes
10:00h· Prebenjamí B: UEC – CE Farners ‘B’.
10:00h · Benjamí B: UEC –CEF Vidrerenca ‘B’.

> Al llarg del matí:
Fira. 10è Mercat de Nadal
Amb parades d’artesania nadalenca, regals, 
alimentació i comerç local que faran possibles 
les compres d’última hora per a que no ens 
falti de res en aquestes dates tan assenyalades.
Carrer Vall-llobera cantonada amb l’Ajunta-
ment, pl. de l’Aigua, pl. Cruïlles i c. de Sant 
Grau.

Inflables i Jocs gegants
Pl. Cruïlles.

Fira. Mercat dels Diumenges
10 a 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament.

Visita. Jornada de portes obertes al 
Castell de Caldes i Taller de l’arqueòleg 
Castell de Caldes (C. de Sant Grau).

 Venda de calendaris de 
l’Hereu Riera
Hi haurà una urna per recollir les aportacions 
per a La Marató de TV3.
Jardins de les Termes Romanes.
Organitza: Amics del ball de l’hereu Riera.

 Paradeta Gegantera
Hi haurà una barretina gegants per recollir les 
aportacions per a La Marató de TV3.
Jardins de les Termes Romanes.
Organitza: Colla gegantera de Caldes de Mala-
vella i grallers escaldats.

 Parada de venda de dife-
rents productes artesanals
Jardins de les Termes Romanes.
Organitza: EspaiCaixa, Ikald. 

 Subhasta de quadres del 
concurs de pintura ràpida
Jardins de les Termes Romanes
Organitza: Ajuntament de Caldes de Malavella 
i organitzadors del concurs de Pintura ràpida.

Entitats. Festival Patinatge Artístic 
Marató-CPA Caldes 
17:30h · Pavelló municipal de Caldes.
Sorteig Panera recaptació per la Marató.

Dimarts, 20 de desembre
Entitats. Esplai “La Caixa” de Caldes 
de Malavella 
Dinar de Nadal al restaurant Music Box Planet.

Dimecres, 21 de desembre
Cantada de Nadales de l’Escola Sant 
Esteve i l’Escola Benaula
9.30 a 11.30 h · Diferents indrets del nostre 
poble.
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L’agenda

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’Orient (cavalcada i pessebre 
vivent) podeu apuntar-vos a Ca la Romana 
abans del 23 de desembre.

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE JO-
GUINES A CALDES DE MALAVELLA
Fem possible que cap infant es quedi sense la 
seva joguina la nit de Reis!
 Col·labora amb la campanya de Reis de Creu 
Roja portant alguna jogui¬na nova o de se-
gona mà en bon estat a l’estand de Creu Roja 
Llagostera en el Mercat de Nadal del diu-
menge 18 de desembre. Les joguines que es 
recullin seran repartides entre les famílies de 
Caldes que ho necessitin. La campanya de 
recollida de joguines s’allargarà a l’Oficina de 
Turisme del 19 al 30 de desembre (obert cada 
dia de 10:00h a 14:00h excepte Nadal i Sant 
Esteve ).

DIUMENGES 25 DE DESEMBRE I 1 
DE GENER
Els diumenges 25 de desembre i 1 de gener 
no hi haurà Fira-mercat donada la seva co-
incidència amb la festivitat de Nadal  i Any 
Nou. Per aquest mateix motiu tampoc es re-
alitzarà la visita turística guiada de tots els 
diumenges a les 11h.

 

SOLC TANCAT PER VACANCES
Els dimecres 28 de desembre i 4 de gener, 
el SOLC restarà tancat per vacances. Per a 
qüestions urgents us podeu posar en contac-
te amb el servei a solc@caldesdemalavella.
cat o bé als telèfons 972 48 01 03 (Oficina de 
Turisme) i 972 48 02 66 (Espai Jove “Ca la 
Romana”).

CONCURS D’APARADORS DE NADAL
Del 12 de desembre al 6 de gener 
L’Ajuntament de Caldes de Malavella amb el 
suport de  la Federació de comerç de la Selva i 
l’Associació de Comerç de Caldes organitzen 
el concurs d’aparadors de Nadal. El concurs 
està obert a tots els comerços i empreses de 
serveis de Caldes de Malavella. Trobareu les 
bases de participació a www.visitcaldes.cat.  
Per a més informació i inscripcions: promo-
cioeconomica@caldesdemalavella.cat  o bé al 
972 48 01 03 (Oficina de Turisme).

 L’ESPAI JOVE TANCA PER NADAL
Del 23 de desembre al 6 de gener (ambdós 
inclosos) l’Espai Jove romandrà tancat per 

l’organització del JAN. Per consultes urgents, 
us podeu posar en contacte amb nosaltres a 
calaromana@caldesdemalavella.cat

CARTERA REIAL 
Divendres, 30 de desembre
A partir de les 18:00h, els jardins de les Ter-
mes Romanes es convertiran en zona de jocs 
i tallers per a tots els nens de Caldes. Allà 
esperarem l’arribada de la Cartera Reial que 
és l’encarregada de recollir les cartes dels més 
petits de la casa. Al llarg de la tarda, a banda 
de tallers i jocs, hi haurà un espectacle d’ani-
mació infantil a càrrec de RIKUS  i una xo-
colatada popular.

GRAN CAVALCADA DE REIS
Dijous, 5 de gener
A  partir de les 18:30h, els Tres Reis de l’Ori-
ent visitaran Caldes de Malavella ben carre-
gats de regals, joguines, caramels i carbó. 
Recorregut de la cavalcada: Carretera que ve 
de Llagostera, c/ Girona, c/ Costa Brava, c/ 
Barcelona, c/ Llagostera, av. Dr. Furest, pl. 
Sant Esteve, c/ Prim, pl. de l’Església.  

BEQUES LLAR d’INFANTS
2a convocatòria de beques de la Llar d’Infants. 
Dates del 9 al 20 de gener de 2017. 
Adreceu-vos als Serveis Socials de l’Ajunta-
ment (972 47 04 04)

ELABORA’T 2017
El Servei d’Orientació Laboral de Caldes de 
Malavella està treballant amb la programa-
ció de cursos ocupacionals per a l’any vinent. 
Més informació en el proper BIM i en fulle-
tons a part.



Notícies breus de Caldes de Malavella Els partits opinen

La Solidaritat del Gran 
Recapte

Els veïns i veïnes de Caldes de 
Malavella mostren la seva solidaritat 
participant al Gran Recapte

El gran recapte d’aliments va tenir lloc el 
primer cap de setmana de desembre i es van 
recollir 2.546 quilos d’aliments de primera 
necessitat en els 4 supermercats del municipi. 
Des de l’Ajuntament es vol agrair a totes les 
persones que hi han participat, especialment 
als voluntaris que ho han fet possible.

Magnífic el documental que es va presentar el divendres 25 de novembre en el Casino Muni-
cipal contra la violència que pateixen les dones, així com el debat que es va obrir posterior-
ment. No és fàcil sortir de l’espiral de violència quan s’hi està immers. L’entorn, la família, la 
societat, la justícia... moltes vegades no hi ajuden. Afortunadament, hi ha dones i homes que 

estan bolcats en aquest tema i, gràcies a tots ells, s’estan propiciant ajudes per poder sortir de la violència 
de gènere que pateixen les víctimes del masclisme.  Definitivament solucionat el tema de las expropiacions 
que tenien aturada la remodelació de la carretera de Llagostera, ara no hi ha espai per a la demora de l’inici 
de les obres d’aquesta obra que millorarà la via principal de comunicació del nostre municipi. Esperem que 
se n’adjudiqui el concurs i que es comenci el més ràpid possible. 
La protectora d’animals de Caldes, amb la companya Silvia al capdavant, ha estat reconeguda com a entitat 
d’interès municipal en l’últim Ple Municipal. Et desitgem un bon fer, com ja estàs fent. Des del PSC tindràs 
el nostre suport i ajuda.
El PSC va votar a favor d’estar en contra que els polítics estiguin encausats pel 9N. No per la causa sinó 
perquè creiem que és un tema polític i és en la política on s’han de buscar sortides i solucions. Mai judici-
alitzar a qui opini de forma diferent. Creiem que Catalunya és una nació dins d’un país federalista. Salut.

El curs vinent les famílies pagarem més pel servei de la Llar d’Infants, per l’Escola de Músi-
ca, pel Casal Jove, i també per l’Escola Esportiva Municipal. 

Per posar algun exemple, si la llar d’infants costa 149€ (sense tenir en compte el servei del menjador) el curs 
vinent costarà 160, i en els casos d’escolarització a jornada parcial (matí o tarda) passarem de 89 a 110 euros. 
El cas del Casal Jove és un dels més significatius perquè el preu s’incrementa un 100% (de 35,50€ a 70€). És 
cert que feia temps que no es tocaven els preus d’aquests serveis però es podia plantejar una puja més gradual, 
sense que les butxaques de les famílies se’n sentissin tant. 
Incrementar aquestes taxes,  tal i com planteja l’equip de govern, d’una forma lineal, el que fa és castigar fa-
mílies, sobretot de classe treballadora. Entenem que per garantir els serveis hi ha d’haver un esforç econòmic 
per part de tothom. Però ha de ser més equitatiu i més just. No pot ser que sempre paguem els mateixos.  
Pensant en això des d’Esquerra vam plantejar una tarificació social en funció de les rendes de les famílies per 
la Llar d’Infants i treballar en un programa real de beques pensant en l’Aula de Música. Creiem que tenir al 
poble una llar d’infants o promoure el casal jove, o una escola de música és una aposta política i un servei 
públic que donem als nostres veïns. No tot ha de quedar resumit en diners. 

En el Ple extraordinari del passat 3 de novembre es van aprovar les taxes i els impostos pel proper 
2017. A banda d’alguns ajustos tècnics i de les escombraries, l’apujada de les taxes ha anat prin-
cipalment orientada a les activitats relacionades amb  els nens i joves de Caldes. S’apuja la Llar 

d’infants, principalment la modalitat de mitja jornada que és la més utilitzada i passa de 89 a 110€. Això vol 
dir que el curs vinent moltes famílies hauran de pagar 230€ de més. També augmenta el preu de les activitats 
de l’Escola esportiva Municipal en un 20% i  l’Aula de Música patirà augments d’entre el 10 i el 20% en totes les 
seves activitats. Això pot arribar a suposar, per a algunes famílies, 200€ de més al llarg del curs. Per acabar-ho 
de rematar, el Casal Jove dobla el preu, passant de 35 a 70€. No ens sembla correcte penalitzar d’aquesta ma-
nera l’accés a l’educació i la formació de nens i joves. Sobretot tenint en compte que la inflació és pràcticament 
zero i els sous fa anys que estan congelats. A més, l’Ajuntament tanca cada any amb un superàvit considerable.
Volem aprofitar aquestes línies per celebrar que s’hagi concedit a la Biblioteca Ferrer i Guàrdia de Caldes el 
premi Teresa Rovira i Comas a la innovació i reclamar, una vegada més, una biblioteca com cal al nostre po-
ble, que actuï com a dinamitzadora de la vida cultural i de les entitats de Caldes, amb possibilitat de realitzar 
cada vegada més activitats per a tots.  

Hem acabat l’any amb la trista notícia de la pèrdua d’en Marc Niell, el nostre amic i company 
de l’Ajuntament. En Marc, que treballava com a zelador de la zona esportiva municipal, tenia 

una capacitat de treball i entrega per totes les entitats del poble que fan actes a les instal·lacions esportives 
admirable. Una persona sensible i excepcional, com n’hi ha poques. El monument del Camp del Ninots, 
esculpit per en Marc, ens serà també el record del seu compromís de pedra picada amb el poble de Caldes. 
Volíem dedicar-li aquestes paraules en record seu.
El final d’any és moment de balanços del que s’ha fet i de projectes pel proper any. Acabem l’any amb molta 
feina feta però encara en queda molta per fer. Ha estat un any de redacció i encàrrecs de projectes. Hem 
impulsat la transparència, la participació ciutadana amb diverses audiències públiques i ja tenim molt 
avançats projectes importants com el de la futura escola de música, la museïtzació del Castell de Caldes, 
l’ampliació del polivalent o el centre cultural que s’ha de fer a l’antic ajuntament per posar-ne només 
alguns exemples. Mirem l’any que deixem enrere fent autocrítica i veient el que podem millorar. El 2017 
serà un any de reptes, intens, ple d’activitats i obres de millora del nostre municipi. Ens prenem aquest any 
nou com una oportunitat per seguir treballant amb tots els veïns i veïnes de Caldes per fer un poble millor. 
Esperem que ens acompanyeu en aquesta apassionant tasca. Bones festes i feliç 2017!

Estat de l’aigua
Analítiques de novembre

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

No apta per al consum de 
boca: Al Tourist Club, a causa 
de la concentració de nitrats 
per sobre del límit permès.

Ens visita la consellera 
Meritxell Borràs

L’alcalde Salvador Balliu i el consis-
tori van rebre la visita institucional

En la trobada es van reunir amb la consellera, 
l’alcalde Salvador Balliu; el delegat del 
govern de la Generalitat a Girona, Eudald 
Casadesús; el director dels Serveis Territorials 
de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge a Girona, Raül Morales; i els regidors 
i regidores del municipi de Caldes de Malavella.
Després de signar en el Llibre d’Honor de 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella i d’un 
intercanvi de salutacions van iniciar una reunió 
de treball sobre diversos temes del departament 
de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge i també de les urbanitzacions de la 
zona.

Concurs d’aparadors de 
Nadal 2016

L’ajuntament atorgarà dos premis a 
les dues millors decoracions entre 
tots els participants

L’Ajuntament de Caldes de Malavella amb el 
suport de la Federació de comerç de la Selva 
i l’Associació de comerç i serveis de Caldes 
de Malavella convoca el concurs d’aparadors 
de Nadal. La temàtica és lliure però ha d’estar 
relacionada amb el Nadal. L’objectiu del concurs 
d’aparadors és promoure i dinamitzar el comerç 
local, fent-lo partícip de l’embelliment de la 
població durant les festes nadalenques. Està 
obert a tots els comerços i empreses de serveis 
del municipi de Caldes de Malavella  que 
disposin d’un local amb aparador que reuneixi 
les condicions necessàries per a ser decorat.

La decoració ha d’estar muntada i visible al 
públic entre el matí del dia 12/12/2016 fins el 
dia 6/01/2017 (ambdós inclosos).

Els premis consistiran en un 1r premi: 
150,00€  + publicitat gratuïta del comerç i/o 
empresa de servei a la ràdio Caldes FM i a la 
revista Aquae durant sis mesos. I un 2n premi: 
Publicitat gratuïta del comerç i/o empresa de 
servei a la ràdio Caldes FM i a la revista Aquae 
durant sis mesos. Els dos guanyadors es faran 
públics a les xarxes socials de l’Ajuntament du-
rant la setmana del 9 de gener 2017.El premi es 
resoldrà mitjançant sorteig i anirà a càrrec de 
l’Associació de comerç i serveis de Caldes.

Bonificació fiscal a la 
borsa d’habitatge social

Si tens un pis per llogar i el poses 
a la borsa d’habitatge pots accedir 
a una bonificació de l’IBI, segons 
estableixen les noves ordenances 
fiscals

Les noves ordenances fiscals aposten per una 
bonificació en l’ Impost sobre Béns Immobles 
(IBI) a tothom que tingui un pis per a llogar 
i el posi a la borsa d’habitatge social per 
al municipi. La borsa d’habitatges per al 
lloguer social ofereix habitatges de lloguer 
disponibles amb la mediació de l’Ajuntament 
de Caldes, amb l’objectiu d’estimular el mercat 
de lloguer i l’ocupació del parc vacant; reduir 
les càrregues de les persones desnonades i 
pal·liar l’exclusió social-residencial. 

La borsa d’habitatge relaciona persones 
propietàries de pisos buits i possibles llogaters 
i pretén incrementar el nombre d’habitatges 
de lloguer a preus assequibles.

Aprofiteu  aquesta oportunitat de posar el 
vostre habitatge en lloguer social, aprofitant  
així aquesta bonificació municipal.

Presentació de  “L’Abans 
Caldes de Malavella”

La publicació conté més de 1.000 
imatges històriques de Caldes

El passat dijous 24 de novembre, es va fer la 
presentació del llibre “L’Abans Caldes de Malavella. 
Recull Gràfic 1875-1975”. La publicació, conté 
més de 1.000 imatges històriques de Caldes 
de Malavella i s’ha anat adquirint per fascicles 
durant els últims mesos a les llibreries del nostre 
municipi. Amb el lliurament dels últims fascicles, 
qui ho desitgi pot comprar la col·lecció sencera 
amb tots els fascicles relligats.

El recull i els textos han anat a càrrec de Flà-
via Freire, Antoni Vilà, Marc Martínez, Marcel 
Vila, Mateu Ciurana i Pep Casas. Ha esta editat 
per l’Editorial Efadós.

La presentació va anar a càrrec de Joan Boa-
das i Raset, Arxiver municipal de Girona i Di-
rector del Centre de recerca i difusió de la imat-
ge (CRDI) i va comptar amb la presència dels 
diferents autors del llibre, de Jaume Alcázar, de 
l’Editorial Efadós, i de l’Alcalde Salvador Balliu.

La Biblioteca amb les 
presentacions de llibres

Seguint amb les diverses activitats 
que es porten a terme des de la 
Biblioteca us parlem avui de les 
dues darreres presentacions

El darrer divendres de novembre es va 
presentar a la Biblioteca municipal Francesc 
Ferrer i Guàrdia “Sió, la veu d’un silenci” de 
Francina Orri, veïna de Caldes davant d’un 
públic nombrós. Aquesta història narra com 
l’exili d’en Martí va marcar una vida i dues 
generacions de silencis. L’autora va regalar tres 
exemplars de l’obra a la biblioteca, que podreu 
demanar en prèstec.

I el dissabte 3 de desembre va tenir lloc la 
presentació de la novel·la “El navegant” de 
Joan-Lluís Lluís. Va conduir l’acte Mònica Boi-
xader explicant la història d’ Assiscle Xatot, un 
personatge imaginari del s. XIX que tenia el do 
de parlar totes les llengües del món. Gràcies als 
autors i bona lectura!

Èxit del taller de la cuina 
de les sobrances

El diumenge 27 de novembre es 
va celebrar a Caldes la Setmana 
Europea de Prevenció dels Residus

La campanya comarcal de la prevenció de 
residus dedicada al malbaratament alimentari 
es va celebrar a Caldes amb tastets de la “cuina 
de les sobrances” i les cuineres de Sils. Es va 
tractar d’un taller per aprendre a cuinar plats 
amb les sobres d’altres plats cuinats. Es va 
reprendre aquest tema tenint en compte que 
el menjar representa la part més elevada de la 
generació i el cost de deixalles municipals. En 
aquesta ocasió es van repartir 180 croquetes i 
prop de 200 jocs d’estovalles receptaris amb les 
17 receptes finalistes del concurs de l’any 2015.

Agraïment a les campanyes 
de Donació de Sang

Reconeixement a la Carnisseria Emili 
Esteva per la seva col·laboració

En agraïment a la participació desinteressada 
en les campanyes de Donació de Sang, 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella, el Banc 
de Sang i Teixits i l’Associació de Donants de 
Sang de Girona han entregat un diploma a la 
Carnisseria Emili Esteva del municipi.

L’entrega  del  diploma  es  va  fer  al  mateix 
establiment premiat reconeixent l’organització 
i difusió d’aquest esdeveniment al llarg dels 
anys.

25 N per l’eliminació de la 
violència envers les dones

Aquest 25 de novembre ha tingut lloc al Casino 
la presentació del documental “Comença en 
tu”, de Marta Vergonyòs, sobre l’experiència de 
dones maltractades amb un debat posterior amb 
algunes de les dones que sortien al documental i 
la lectura final del manifest contra la violència de 
gènere. El Dia contra la violència de gènere va estar 
organitzat per la Xarxa de Dones, l’Associació Lola 
i l’Ajuntament de Caldes. El documental combina 
tres perspectives diferents: els testimonis a càmera 
de les protagonistes;  el seu treball als tallers i les 
reflexions de conjunt a les que arriben repassant el 
procés viscut. La música, la poesia i la pintura han 
permès expressar-se aquestes dones. Així, s’han 
apoderat i s’han negat a considerar-se víctimes. Ho 
tenen clar: comença per tu!

Bateig dels Castellers de 
les Gavarres 

Descarreguen el seu primer 2 de 6 
en la celebració dels seu aniversari

La Colla Castellera de Les Gavarres, una 
formació formada per components de 
Llagostera, Cassà de la Selva i Caldes de 
Malavella va completar la jornada amb un 3 
de 6 i un de 4 de 6. La diada es va completar 
amb l’actuació de dues colles més: Els Xicots de 
Vilafranca i els Castellers de Figueres. L’entitat 
castellera havia aixecat durant el migdia 
pilars davant dels ajuntaments de Cassà i de 
Llagostera que, juntament amb el de Caldes 
de Malavella, tenen signat un conveni de 
col·laboració.

Les colles es van endur un record de Caldes 
de mans de l’Alcalde Salvador Balliu i la regido-
ra de Cultura, Mercè Rossell.

El Nadal a Caldes! Un temps ple d’activitats

Quan arriba el mes de desembre, Caldes s’omple d’activitats per a petits i grans per 
a gaudir del temps de Nadal. El nostre municipi participa en les diferents activitats 
organitzades i gestionades tant per les entitats del poble com pel consistori

Caldes de Malavella compta amb un munt 
d’activitats per aquestes festes nadalenques: 
bústies solidàries als comerços, encesa de 
llums de Nadal i cantades de nadales, concerts 
i audicions de sardanes, contes de nadal i caga 
tió solidari, campanya de recollida de joguines 
de segona mà, parades i paradetes, fires i 
cercaviles, misses, quines i mercats. El mercat 
de Nadal amb parades d’artesania, productes 
relacionats amb Nadal, regals, alimentació i 
comerç local serà solidari amb la 25a Marató 
de TV3.

Enguany el JAN tindrà lloc del 27 al 29 de 
desembre i comptarà amb tallers, activitats i 
esports de tot tipus amb inflables i espais pels 
més petits.

No oblidem que la Cartera Reial, encarregada 
de recollir les cartes dels més petits de la casa, 
arribarà el divendres 30 de desembre als jardins 
de les Termes Romanes. Les campanades de cap 
d’any seran a la plaça de l’Església.

La Cavalcada de Reis visitarà Caldes de 
Malavella el dijous 5 de gener i portarà una pila 
de regals, joguines, caramels i carbó.


