
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:

Esports. Futbol Sala Caldes
19.30h · Pavelló Municipal de Vidreres · Atlè-
tic Vidreres B - FSCMB

Diumenge, 29 de gener
Mercats. Fira-mercat.
10h - 14h · Plaça de l’antic Ajuntament.

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

Esports. Futbol Sala Caldes.
12h · Polivalent de Caldes de Malavella · FSC-
MA - Escola Pia Santa Anna Mataró

Esports. Club Esportiu Caldes
16.30h · Cadet Masculí: CE Caldes – CB Blanes
18.15h · Sènior Masculi: CE Caldes - Porqueres

Dimarts, 31 de gener
Mercats. Mercat Municipal.
08-13h · Plaça de la Selva.

Dijous, 2 de febrer
Club de Passeig
9.30h · Casa Rosa · Gratuït.
Organitzat per l’Àrea d’Esports.

Dissabte, 4 de febrer
Esports. Escola Esportiva Municipal
9.15h · Pre-Mini masc: Caldes –FD Cassanenc 
Mixte
10.30h · Minibàsquet fem: FEM Caldes – Les 
Alzines B
10.30h · Pre-Mini mixt: Caldes – CEJ Celrà
12h · Minibàsquet masc: Caldes – CB Vilobí

Esports. Club Esportiu Caldes
12.15h · Cadet Masculí:  CE Caldes – CB Farners A
16h · Cadet Femení: CE Caldes - Palafolls
17.30h · Junior Femení: CE Caldes – Palamós
19h · S25 Femení: CE Caldes- Celrà

Esports. Club Esportiu Caldes
Aleví: Caldes – CV Figueres

Entitats. IKALD Curset de bonsais
De 16h a 19h · Vall-llobera, 62 
Informació: 972470319

Entitats. Xarxa de Dones
18h · Casino · Trobada de dones

Diumenge, 5 de febrer
Mercats. Fira-mercat.
10h - 14h · Plaça de l’antic Ajuntament.

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

Esports. Escola Esportiva Municipal
9h · Inf Fem· Bàsquet Caldes – CE Palamós

Esports. Club Esportiu Caldes
17.30h · Sèniors Masculí: CE Caldes – Banyoles

Esports. Futbol Sala Caldes.
17h · Pavelló de Begur : CEFS Mont-ras B - 
FSCMB
18h · Pavelló municipal de Calonge : Vall-
llobrega- FSCMA

Esports. Cros de Caldes
32è Campionat de Catalunya categoria vete-
rans i promeses.

Dimarts, 7 de febrer
Mercats. Mercat Municipal.
08-13h · Plaça de la Selva.

Dijous, 9 de febrer
Club de Passeig
9.30h · Casa Rosa · Gratuït.
Organitzat per l’Àrea d’Esports.

Dissabte, 11 de febrer
Esports. Escola Esportiva Municipal
9.15h · Minibàsquet masc: Caldes – Ved 
Palafrugell
9.30h · Minibàsquet fem: FEM Caldes – Les 
Alzines A
10.30h · Pre-Mini masc: Caldes –CCE Montessori
12h · Pre-Mini mixt: Caldes – Salle Palamós

Esports. Club Esportiu Caldes
10.45h · Cadet Femení:  CE Caldes – Vedruna 
Palafrugell 
17.30h · Junior Femení: CE Caldes – CEB Girona
19.30h · S25 Femení: CE Caldes- Salt

Esports. Escola Esportiva Municipal
11h · Inf Fem· Bàsquet Caldes – Basquet 
Lloret N

Entitats. IKALD Curset de bonsais
De 16h a 19h · Vall-llobera, 62 
Informació: 972470319

Diumenge, 12 de febrer
Mercats. Fira-mercat.
10h - 14h · Plaça de l’antic Ajuntament.

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

Esports. Futbol Sala Caldes.
10h · Polivalent de Caldes de Malavella : FSC-
MA - Futsal Maçanet
12h ·Polivalent de Caldes de Malavella · FSC-
MA - FS Hostalriquenc

Esports. Club Esportiu Caldes
18.15h · Sènior Masculí:  CE Caldes – CB 
Farners 
16.30h · Cadet Masculí: CE Caldes – Bisbal 
Basquet

Esports. Cros de Caldes
12è Campionat de Catalunya de Cros: des de 
benjamins a sèniors.

Dilluns, 13 de febrer
Biblioteca. 25è Aniversari
18 h · Lectura de textos
19 h · Bufada d’espelmes

Dimarts, 14 de febrer
Mercats. Mercat Municipal.
08-13h · Plaça de la Selva.

Xerrada. Dret familiar: separació i 
divorci
19 h · Casino Municipal 
Organitza: Càritas i Ajuntament de Caldes

Per recordar

Del 16 de gener al 15 de febrer

Dilluns, 16 de gener
Tarda Jove. Taller de berenar salu-
dable
17h · Espai Jove “ Ca la Romana”.
Organitzat per l’Espai Jove.

Dijous, 19 de gener
Club de Passeig
9.30h · Casa Rosa · Gratuït.
Organitzat per l’Àrea d’Esports.

Divendres, 20 de gener
Tarda Jove. Va d’esports.
17h · Escola Sant Esteve.
Organitzat per l’Espai Jove.

Entitats. Xarxa de Dones
19h · Casino · Assamblea
20h · Casino · Balls en línia
Obert a tothom. Final acte pica-pica

Festa Popular. El Pelegrí de Tossa
Tota la jornada 

Dissabte, 21 de gener
Festa Popular: Aplec de Sant Sebas-
tià
Matí · Davant de Ca l’Aluart (Veïnat de Baix)
• A 3/4 de 10h · Sortida a peu de la pl. de 

l’Església
• A 3/4 d’11h · Benvinguda a l’Aplec amb 

Repic de Campanes
• A les 11h · Missa solemne en honor a 

Sant Sebastià
• A les 12h · Audició de sardanes (Cobla 

Bisbal Jove). A mitja part audició, Ball de 
l’Hereu Riera

Durant tot el matí i fins després de dinar, de-
gustació de brou i botifarrada. Preus populars. 
Venda de tiquets en el mateix aplec.
NOTA. Hi haurà Servei de bar i venda de 
ciris de Sant Sebastià. Des del pàrquing dels 
frigorífics Farré (Grup Ondara Logística) hi 
haurà en funcionament un Servei de microbús 
que portarà la gent des de l’aparcament  fins a 
l’ermita de Sant Sebastià.
Organitza:  Agrupació de Sardanistes i Consell 
Parroquial de Caldes de Malavella.
Patrocina: Ajuntament de Caldes de Malave-
lla. Amb el suport: Amics de l’Hereu Riera i 
Carns i embotits Jesús Turon

Esports. Escola Esportiva Municipal
9h · Inf Fem· Bàsquet Caldes – Montessori
9.15h · Minibàsquet fem: FEM Caldes – Unió 
Vedruna
9.30h · Pre-Mini masc: Caldes – CB Banyoles
12h · Minibàsquet mas: Caldes – CB Nou 
Caulés

Esports. Club Esportiu Caldes
12.45h · Cadet Masculí: CE Caldes – Escoles 
Pies Figueres
16h · Cadet Femení: CE Caldes – CB Nou 
Caulés
17.30h · Junior Femení: CE Caldes – Unió 
Girona
19h · S25 Femení: CE Caldes- Ceset

19.45h · Sènior Masculi: CE Caldes - Vilablareix

Entitats. IKALD Curset de bonsais
De 16h a 19h · Vall-llobera, 62 
Informació: 972 47 03 19

Diumenge, 22 de gener
Mercats. Fira-mercat.
10h - 14h · Plaça de l’antic Ajuntament.

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

Esports. Futbol Sala Caldes.
12h · Polivalent de Caldes de Malavella · FSC-
MA - Baix Montseny FS

Cinema. “Mascotas”.
17h · Casino Municipal · Gratuït.
Organitzat per l’Ajuntament.

Dimarts, 24 de gener
Tarda Jove. Tarda de Crispetes. 
17h · Espai Jove “ Ca la Romana”.
Organitzat per l’Espai Jove.

Dijous, 26 de gener
Club de Passeig
9.30h · Casa Rosa · Gratuït.
Organitzat per l’Àrea d’Esports.

Divendres, 27 de gener
Tarda Jove. Club de Lectura Juvenil
17h · Biblioteca.
El nom del vent de Patrick Rothfuss
Organitzat per l’Espai Jove.

Entitats. Escola Sant Esteve
19h · Audició mensual alumnes escola

Dissabte, 28 de gener
Club de Lectura
12h · Biblioteca. En Bum i el tresor del pirata 
amb la Cia. Homenots

Esports. Escola Esportiva Municipal
9.30h · Pre-Mini mixt: Caldes –Sarrià Ter Negre
10.30h · Minibàsquet fem: FEM Caldes – La 
Vall d’en Bas
10.30h · Minibàsquet masc: Caldes – CEEB 
Tordera
12h · Pre-Mini masc: Caldes –Bàsquet Vilafant

Esports. Club Esportiu Caldes
11.30h · Cadet Femení: CE Caldes – CB Verges
16h · S25 Femení: CE Caldes- Sant Gregori
17.45h · Junior Femeni: CE Caldes – Blanes

Esports. Escola Esportiva Municipal
9.30h · Inf Fem· Bàsquet Caldes – CB Verges

Esports. Club Esportiu Caldes
Aleví: Caldes – CV Olot

Entitats. IKALD Curset de bonsais
De 16 h a 19h · Vall-llobera, 62 
Informació: 972470319

BiM
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Butlletí d’Informació Municipal

L’agenda

CANVI HORARI AJUNTAMENT
Obrim els dijous a la tarda
Com a conseqüència de l’entrada en vigor de 
la Llei 39/2015 reguladora del procediment 
administratiu comú de les administracions 
públiques, en el qual es declaren inhàbils els 
dissabtes a tots els efectes administratius, les 
oficines municipals romandran tancades els 
dissabtes a partir de l’1 de gener de 2017 en 
aquest ajuntament.
Es considera la modificació de l’horari d’aten-
ció i obertura al públic de dilluns a divendres 
de dos quarts de nou del matí a dos quarts 
de tres de la tarda i els dijous de quatre de la 
tarda a dos quarts de set del vespre per faci-
litar l’accés a les tasques d’atenció i registre a 
aquelles persones a qui accedir-hi al matí els 
és una dificultat.

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)

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

CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS
Nivells Bàsic 2
Dimarts i dijous 17’15h a 18’45h
Lloc: Aula de l’Institut de Caldes
Inici: 21 de febrer 2017
Per a més informació i inscripcions:
Dilluns 30 de gener de 17h a 19h a la Biblio-
teca municipal.
Organitza: Consorci per a la Normalització 
Lingüística i Ajuntament de Caldes.

Inscripcions Elabora’t 1r semestre 
2017:
Dies 6,7 i 8 de febrer a l’Espai Jove “Ca la Ro-
mana” de 10 a 13h i de 16h a 18h.
Cal presentar una fotocòpia del DNI i el do-
cument de renovació de l’atur, si s’escau.
 
Oferta formativa:
Carretons elevadors frontal (9h)
Part teòrica: 10 de març de 16h a 20h

Part pràctica: 11 de març (grup 1) i 18 de 
març (grup 2). De 9h a 14h.
Preu: 20’00€ / gratuït per aturats (part pràcti-
ca + part teòrica)
 
Atenció al client i tècniques de venta (25h)
Dijous de 9h a 14h
Del 4 de maig a l’1 de juny
Preu:  25’00 € / gratuït per aturats
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports
 
Gestió empresarial per a autònoms (20h)
Dijous de 15’30h a 19’00h
Dates: del 20 d’abril al 25 de maig
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 20’00 € / gratuït per aturats
 
Iniciació a l’ofimàtica i la navegació per In-
ternet (25h)
Dimarts i dijous de 9’30h a 11h
Dates: del 2 de març al 27 d’abril
Pendent de confirmar
Preu: 25’00 € / gratuït per aturats
 
Anglès nivell inicial (50h)
Dilluns i dimecres de 19.00h a 20.30h
Del 22 de febrer al 21 de juny
Preu: 40’00 € / gratuït per aturats
 
Francès nivell inicial (50h)
Dilluns i dimecres de 17.30h a 19.00h
Del 22 de febrer al 21 de juny
Preu: 40’00 € / gratuït per aturats
 
Xerrada-taller: Com afrontar una entrevis-
ta de feina
Dijous 23 de febrer de 10.00h a 14.00h
Preu: Gratuït.
Per a més informació, consulteu-ne el pro-
grama a part o contacteu amb solc@caldes-
demalavella.cat .

SERVEI d’ORIENTACIÓ LABORAL - 
SOLC
Durant l’any 2016, el Servei d’Orientació 
Laboral de Caldes de Malavella, format per 
les àrees de joventut i promoció econòmica, 
ha gestionat un total de 49 ofertes laborals 
on s’han sol·licitat fins a 77 llocs de treball. 
D’aquestes 39 han sigut  d’empreses de Cal-
des que han confiat amb el servei d’ocupació 
municipal per a cobrir les seves vacants amb 
gent de Caldes inscrita al servei. En total, 
s’han derivat més de 290 usuaris i hi ha hagut 
17 insercions. 

Si sou una empresa i voleu fer-nos arribar 
les vostres vacants contacteu amb el servei a 
solc@caldesdemalavella.cat o bé al 972 48 02 
66 (Espai Jove) o 972 48 01 03 (Oficina de 
turisme-promoció econòmica).



Notícies breus de Caldes de Malavella Els partits opinen

Participa i col·labora amb 
la Festa de la Malavella!

La Comissió de la Malavella i 
l´Ajuntament de Caldes de Malave-
lla, fan una crida a voluntaris i enti-
tats per col·laborar en l´organització 
dels diferents actes de la Festa. 

Per a més informació i propostes dirigir-
vos a l´Oficina de Turisme  o bé truqueu al 
972 480103 (turisme@caldesdemalavella.
cat / festadelamalavella@gmail.com). Aquest 
any per l’espectacle de Bruixes i bruixots 
necessitem dones majors de 15 anys, per fer-lo 
ben lluit. Us convoquem a la reunió que farem 
al Casino, el proper 16 de gener, dilluns, a les 
21h. Moltes gràcies!

El partit socialista de Caldes va donar suport als pressupostos presentats per a aquest any per 
l’equip de Govern. No són els pressupostos que nosaltres haguéssim proposat, però analitzant-los 
i valorant-los, són coincidents en molts punts, ressaltant els 200.000 euros que s’han assignat a 
habitatge social, la partida assignada per a lluitar contra la violència masclista; creació de nous 
llocs de treball; bústies a Aigües Bones; asfaltatge de carrers, etc.

Queda pendent d’executar obres que es varen pressupostar l’any anterior com per exemple, la carretera de 
Llagostera i la riera de Santa Maria, que estan pressupostades i adjudicades o en vies d’adjudicació, és urgent 
l’inici de les obres perquè sinó, ens trobarem que en el curs d’aquest any executarem el que es va aprovar l’any 
2016 i el que s’ha aprovat per aquest 2017 quedarà, en gran part, sense realitzar. Amb això volem apressar al 
Govern municipal per a que siguem més efectius i diligents.
Un altre any més o un altre any menys, depèn de com ho mirem, la nostra petició és que aquest any siguem 
capaços de parlar, de dialogar arribant a acords que ens treguin dels carrerons sense sortida; que eradiquem, 
d’una vegada per sempre, la insuportable violència masclista; que es creïn llocs de treball; que i més que...
Nosaltres tenim la força suficient mitjançant els mostres vots per aconseguir polítiques correctes.
Desitgem que tingueu un bon inici d’any. Salut.

Hem acabat l’any amb un ple extraordinari on l’equip de govern ha presentat els pressupostos 
municipals. Aquest ple és el que més transcendència acaba tenint, ja que decideix quin model 
de poble tindrem i on es destinaran els diners.  L’equip de govern parla de pressupostos soci-

als, però de fet es tracta de petits ajustos en algunes partides, com el cas de l’assistència domiciliària de 12.000 a 
14.000€, o la partida del SIAD que passa de 10.000 a 12.000€.  Des d’ERC pensem que no donen resposta a les 
necessitats socials i econòmiques. És trist com es disfressen els números per fer grans titulars i polítiques d’apa-
rador. Amb un pressupost d’onze milions i mig d’euros  (gairebé tres milions més que l’any anterior) creiem que 
hi ha marge suficient per augmentar partides claus destinades a l’atenció a les persones, posant l’accent en la gent 
gran, els joves, i famílies en situació més vulnerable.
No podem passar per alt que el municipi es tornarà  a vendre patrimoni: una parcel·la del golf valorada en 
1.450.000€. Un tema prou important per haver engegat un procés de diàleg previ i promoure una partida de 
pressupostos participatius. Des d’ERC hem trobat a faltar espais de debat on recollir propostes i decidir entre 
tots les prioritats del poble. 
I per últim, destacar la partida de gairebé 4 milions d’euros per inversió. Ens sorprèn quan encara tenim tants 
projectes pressupostats d’anys anteriors pendents d’executar. Suposem que haurem d’esperar als darrers mesos de 
la legislatura per veure’n resultats. Res de nou.

En primer lloc, volem desitjar un Bon Any 2017 a tothom, ple de salut, bona fortuna i bons companys 
de camí.
Políticament parlant, la PIC voldríem un any més actiu per al 2017 perquè, a Caldes, hi ha molta feina 

per fer. Primerament, cal desenvolupar el que ja està planejat sense més dilació, hi ha capacitat econòmica i hu-
mana per tirar endavant els projectes i el poble es mereix més dedicació dels regidors perquè això sigui possible. 
Desitgem que, d’una vegada, es facin realitat les obres de la carretera Llagostera, el Tourist Club, la riera Santa 
Maria, el polivalent... I les que ens han promès, com el centre de formació, l’auditori, el museu al castell de Caldes 
o el carrer Josep Soler.
Per al 2017 també desitgem més habilitat i bon fer per part de l’equip de govern. No ens sembla bé que el tema 
de l’habitatge social s’estigui duent a terme amb tan poc interès. La passada legislatura, el municipi es va vendre 
una parcel·la del Golf per un valor de 1.300.000 €. Dret a llei, part d’aquests diners s’haurien d’haver destinat a 
habitatge públic, però no va ser així per falta de voluntat i d’idees. Ara, el pressupost de 2017, que preveu la ven-
da d’una altra parcel·la, només destina a habitatge social 200.000 € dels gairebé 4.000.000 per a inversions, una 
quantitat totalment arbitrària perquè no hi ha cap projecte concret al darrere. 
Desitgem que aquest 2017 l’equip de govern decideixi treballar, correctament: primer pensar i, després, dotar del 
finançament necessari. Encara que la majoria absoluta no ho fa necessari, cal escoltar i planificar.     

Vam acabar l’any amb l’aprovació dels pressupostos municipals pel 2017 que ascendeix a onze 
milions i mig d’euros. La seriositat i rigorositat del treball que estem fent a l’Ajuntament fa que 
tinguem un poble econòmicament fort i equilibrat. El pressuposot és l’eina per poder fer acció 
política i és a on es veu a què es destinen els diners públics. Doncs mirem a què els dedicarem. 

Destaquen entre moltes altres acccions la partida de 200.000€ per l’adquisició d’habitatge social i la dotació de 
7.000€ pel pla d’igualtat. La bona salut de l’economia municipal permet dedicar aquestes quantitats en el que 
són els pressupostos amb més despesa social que mai ha tingut Caldes seguint el criteri de prioritzar el ser-
vei a les persones. També volem la destacar la partida que dediquem a cultura amb 215.000€ per la museïtzació 
del Castell de Caldes i la partida de 915.000€ per enderrocar les antigues cases dels mestres per construir-hi un 
edifici nou que serà un centre de formació i auditori en el que l’Escola de Música tindrà un lloc digne. Seguiran 
endavant els tràmits per urbanitzar el Tourist Club, per fer diverses millores a les urbanitzacions i destinarem 
736.000€ per l’asfaltatge del carrer Josep Soler, una altra mancança històrica a la que posarem solució.
El pressupost municipal pel 2017 es va aprovar de manera clara amb nou vots favorables del Partit Demòcrata, 
del PSC i del regidor no adscrit, 9 vots favorables de 13 possibles, fet que suposa una molt àmplia majoria a 
favor d’uns comptes amb un marcat caràcter social. No hi van voler donar suport els quatre regidors d’ERC 
i la PIC.

Estat de l’aigua
Analítiques de desembre

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.

Caldes, capital catalana 
del cros

32è Cros de Caldes, Campionat de 
Catalunya Veterà i Promesa

La primera quinzena de febrer Caldes de 
Malavella serà la capital catalana del cros. 
El diumenge dia 5 de febrer es celebrarà la 
32a edició del Cros de Caldes que acollirà el 
Campionat de Catalunya de les categories 
veterans i promeses i el següent diumenge 
dia 12 el Campionat de Catalunya de Cros de 
la resta de categories des de benjamins fins a 
sènior.  

Aquests esdeveniment seran d’un gran 
impacte ja que es preveu que el nombre 
d’atletes inscrits s’acosti als 3.500 atletes de més 
d’un centenar d’entitats d’arreu de Catalunya i 
amb un públic potencial de 4.000 persones.

El circuit de la Rambla d’en Rufí, tècnic i 
amb un grau important de duresa degut als 
desnivells, s’endinsa al bosc i compta amb un 
itinerari vistós que permet als espectadors 
seguir als atletes durant gairebé tot el recorregut. 
Pel seu entorn i recorregut, el Cros de Caldes és 
un dels més valorats pels mateixos atletes.

El Nadal a Caldes! Resum de les activitats nadalenques 

Aquestes festes de Nadal han esta plenes d’acti-
vitats i actes realitzats per les diferents entitats 
i associacions del poble.

Cantades de Nadales dels nens i nenes de les 
escoles Sant Esteve i Benaula; de la Catequesi 
de la Parròquia; i de les Germanes Hospitalà-
ries, dinars de prenadal dels avis de la “Casa 
Rosa” i de l’EspaiCaixa i sopar de Nadal de 
l’Escola Esportiva Municipal. Berenar i festa 
del Club patinatge Artístic Caldes (18 de de-
sembre), Quina del Pernil del Club Esportiu 
Caldes (17 de desembre) i concert de la Coral 
Cantaires de Caldes i quina de Sant Esteve del 
CV Joves Caldes (26 de desembre). A més, la 
Biblioteca va oferir contes infantils de temàtica 
nadalenca (17 de desembre).

Altres actes organitzats per l’Ajuntament amb 
la col·laboració de les entitats:

1. 10è Mercat de Nadal
El diumenge 18 de desembre (i coincidint 
aquest any amb la Marató de TV3) es va ce-
lebrar el Mercat de Nadal amb parades d’arte-
sania, productes relacionats amb Nadal, regals, 
alimentació i comerç local.

2. Concert de Nadal de l’Orquestra 
Maravella: 
“Un Nadal Maravellós” (el divendres 23 de de-
sembre que va aplegar més de 700 persones.

3. Sopar i ball de gala de l’Escola Es-
portiva
L’Escola Esportiva Municipal va celebrar el so-
par de Nadal i també dos guai-tekes. El primer, 
per als participants de Psicomotricitat i els se-
gon, per als d’Iniciació poliesportiva. 

4. Cartera reial
El divendres 30 de desembre va arribar la 
Cartera Reial per recollir les cartes dels nens 
i nenes de Caldes i lliurar-les a Ses Majestats 
els Tres Reis Mags d’Orient. Paral·lelament 
es van organitzar tallers, una xocolatada i un  
espectacle d’animació infantil a càrrec de la 
Companyia RIKUS que va portar un pastor 
–rabadà molt animat. L’acte va ser organitzat 

per la Gent de Reis i l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella i va comptar amb la col·laboració de 
l’Espai Jove “Ca la Romana”, les escoles, la llar 
d’infants, les llibreries, la  Colla Gegantera, la 
Parròquia de Sant Esteve, l’Associació de Gent 
de la 3a edat “Casa Rosa”, els voluntaris i altres 
entitats del poble.

5. JAN 
Els dies 27, 28 i 29 de desembre es va celebrar 
el JAN 2016, uns dies plens d’activitats, jocs, 
tallers, inflables. Molts nens i nenes del poble 
van venir a gaudir de les activitats! Gràcies per 
participar en aquesta nova edició.

6. Campanades de Cap d’any
La nit de cap d’any va fer concórrer molta gent a les 
escales de l’Església per menjar els raïms a ritme de 
campanades, en un acte organitzat pels Joves In-
trèpids. Una bona entrada del nou any 2017!

7. Gran Cavalcada de Reis
La nit màgica del 5 de gener van visitar-nos Ses 
Majestats els Reis Mags d’Orient. Després de 
seguir la cavalcada, els nens i nenes van poder 
saludar-los en persona i dir-los que s’havien 
portat molt bé. 

També es va poder visitar el Pessebre vivent al 
voltant de l’Església – amb pastors i dimonis i 
el naixement i tot! L‘acte va ser organitzat per 
la Gent de Reis (a qui la Regidoria de Festes 
agraeix la seva incansable dedicació en la pre-
paració de les carrosses en els últims mesos) i 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella. Va comp-
tar amb la col·laboració de l’Espai Jove “Ca la 
Romana”, les escoles, la llar d’infants, les llibre-
ries, la Colla Gegantera, la Parròquia de Sant 
Esteve i els voluntaris. Gràcies a tots per col-
laborar-hi!

25è Aniversari de la 
Biblioteca de Caldes

Aquest  febrer de 2017 farà vint-i-
cinc anys que es va obrir la biblio-
teca de Caldes

La festa grossa de la inauguració de la Bilbli-
oteca Francesc Ferrer i Guàrdia de Caldes es 
farà per Sant Jordi. Però el dilluns 13 de febrer  
ho  celebrarem de manera més íntima, amb 
els usuaris d’ara i també amb els d’abans.

Hi haurà una lectura col·lectiva de textos 
d’amor a la lectura, als llibres i a les bibliote-
ques i una bufada d’espelmes d’aniversari amb 
acompanyament musical. Feliç aniversari!!!

Caldes treballa per 
solucionar el risc 
d’exclusió residencial

Les polítiques públiques d’habitatge 
volen mobilitzar el parc dels habitat-
ges buits, en funció de les necessi-
tats de cada municipi. 

Actualment el Parlament de Catalunya està 
portant a debat el projecte de llei que vol donar 
resposta a aquesta qüestió. 

Des de Caldes de Malavella s’ha manifestat 
una clara voluntat per treballar per revertir la si-
tuació d’aquestes famílies i per aquest motiu, la 
localitat disposa des del juliol de 2015 d’un Ser-
vei específicament destinat a resoldre problemà-
tiques en matèria d’habitatge. Treballant coordi-
nadament amb diferents serveis del municipi i 
especialment amb els Serveis Socials, s’ajuda a 
les persones en situació de vulnerabilitat i es tre-
balla perquè no caiguin en l’exclusió residencial. 

Des del Servei d’habitatge es posa de manifest 
la importància de crear una borsa de pisos buits 
per tal de donar resposta a la demanda d’aques-
tes persones i que tots els esforços es traslladin 
en resultats. Per aquest motiu, des del servei 
d’habitatge s’anima als propietaris que vulguin 
posar de lloguer un habitatge, que es posin en 
contacte amb el servei. Actualment ja existeix 
una bonificació de l’IBI, establert a les ordenan-
ces fiscals, i l’Ajuntament disposa d’una partida 
de diners destinada a la compra d’habitatge so-
cial ja pressupostada per aquest any 2017.

Gastrosolidari amb “Cap 
nen sense joguina”

El 30 de desembre passat es va 
fer entrega dels diners recollits a la 
campanya solidària de la Creu Roja

El darrer cap de setmana de l’any es va lliurar el 
donatiu a la campanya “Cap nen sense joguina”, 
a Caldes de Malavella, gràcies a la campanya 
“Gastrosolidari a la Selva”.

Enguany l’ajut recau a Creu Roja per  la compra 
de joguines per la tradicional campanya d’aquesta 
entitat, realitzada a comerços del poble.

La campanya ha comptat amb l’Associació 
de Comerç i Serveis de Caldes, la Federació 
de Comerç de la Selva i el suport de l’Obra 
Social La Caixa i els restaurants: Balneari Prats, 
Delicius i Music Box Planet del municipi.

Una Marató de 12.397,21 €

El diumenge 18 de desembre es va 
celebrar la 25a Marató de TV3

Caldes de Malavella ha recaptat un total de 
12.397,21 € per la Marató de TV3 en l’any del 
25è aniversari a través dels molts actes cele-
brats per totes les entitats del poble, tan al llarg 
del mes de desembre com durant el dia de la 
Marató que aquest any va coincidir amb el 
mercat de Nadal del municipi.

Volem destacar aquí la gran participació i 
solidaritat de les diferents entitats locals que 
van col·laborar en la marató dedicada a l’Ictus i 
lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques.

Actuació millora seguretat 
accés Llac del Cigne

Recentment s’han col·locat unes baranes al 
pas sobre el rec que desemboca a la riera Santa 
Maria a l’accés que travessa la via del tren al 
Llac del Cigne pel camí de can Pol, i que en 
millora la seguretat. L’Ajuntament de Caldes 
continua reclamant a ADIF que construeixi un 
pas elevat en aquest indret -que té planificat 
però que mai no executa-.

Concurs d’aparadors de 
Nadal 2016

L’ajuntament premia els millors 
aparadors amb motius nadalencs

L’Ajuntament de Caldes de Malavella amb la 
col·laboració de l’Associació de Comerç i Ser-
veis de Caldes i de la Federació de Comerç de 
la Selva, ha organitzat una nova edició del Con-
curs d’aparadors. El 1r classificat ha estat la Flo-
risteria Pom de Flors i el 2n Electrodomèstics 
ALDA. L’enhorabona!!!

Els premis consisteixen en un 1r premi de 
150€ més publicitat gratuïta a Caldes FM i a la 
revista AQUAE durant 6 mesos. I un 2n premi 
amb publicitat gratuïta a Caldes FM i a la revista 
AQUAE durant 6 mesos.

El desembre ha estat un mes ple 
d’activitats nadalenques per part de 
les entitats del municipi.

Hi ha hagut cantades de nadales, 
quines, concerts, sopars, balls, mer-
cat de Nadal, parc infantil, cartera i 
cavalcada reial


