
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 
setembre, 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 dues setmanes).
Fora d’aquest horari i cada dues setmanes hi ha guàrdia localit- 
zadaaltel. 691207767: de 2 a 2/4 de 5 i de 2/4 de 9 a10.
• 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 localitza-
da 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
RECOLLIDA MOBLES I ESTRIS VELLS
972 47 00 05. Cada últim dimecres de mes.
Truqueu fins al dilluns abans.
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
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AGENDA 9è. CONCURS JOAQUIM CARBÓ DE 
MICROLITERATURA
Hi podeu presentar textos de creació literària es-
crits en català i d’una extensió no superior a 300 
paraules. Han de ser originals i inèdits. La paraula a 
incloure obligatòriament és “Praga” en homenatge 
al llibre “Testament a Praga”, obra de Teresa Pàmi-
es, l’escriptora homenatjada enguany. El termini de 
presentació de textos és el 14 d’abril. Per a més in-
formació, consulteu el web de la biblioteca (http://
www.bibgirona.cat/biblioteca/caldes-de-malavella).

CURS DE CATALÀ PER A ADULTS (BÀ-
SIC 2)
Del 20 de febrer a l’11 de juny. Dilluns i dimecres, 
de 2/4 de 9 a 10, a l’Aula del SES de Caldes. 
Més informació, al SCC de la Selva: Pg. S.Salvador, 
25.- Sta.Coloma de Farners (Tel. 872 97 38 90). 
L’organitza el Consorci per a la Normalització Lin-
güística i l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

CURS DE CUINA NATURAL I MACRO-
BIÒTICA
Els dimecres 7, 14, 21 i 28 de març i l’11 i 18 d’abril.
De 7 a 9 del vespre, al Casino Municipal. Curs im-
partit per Salta i Millora amb Dolors Mussons i 
Efrem Nicolau. Preu: 138 €. 
Inscripcions: xarxadedones@hotmail.com o a la 
Dietètica de Caldes (c.Termes Romanes nº 17-19.
Pagament: Ingrés a “La Caixa” - 2100 8181 71 
2300044063 (cal especificar els noms i cognoms). 
Ho organitza la Xarxa de Dones de Caldes de Ma-
lavella i La dietètica de Caldes. Amb el suport de 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella. 

DIVENDRES, 17 DE FEBRER
TAULA DE JOVES PER AL PLA LOCAL 
DE JOVENTUT
Més informació, al requadre d’activitats de l’Espai 
Jove “Ca la Romana”.

DISSABTE, 18 DE FEBRER
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Pre-mini masculí de bàsquet, a 2/4 d’1: EEM Caldes 
– Bescanó B

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

CLUB ESPORTIU CALDES
Cadet femení, a les 9: CB Caldes – CB Quart – 
Amer
Infantil masculí, a 3/4 d’11: CB Caldes – CB Farners

DIUMENGE, 19 DE FEBRER
BICICLETADA
Matinal pels entorns de Caldes. Organitzada pel 
Club Excursionista Caldes 

CINEMA FAMILIAR
“Albin i els esquirols 3”. En 
català. 
A les 5 de la tarda, al 
Teatre-cinema municipal. 
Preu: 5 €. Organitzat per 
l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella.

ESPORTS
AIGÜES BONES CF
Futbol d’empreses, Veterans A. Partit amistós amb 
el Mataró, a les 11 del matí al camp de Mas Bernadí. 

CLUB ESPORTIU
Sènior femení, a les 10: CB Caldes – CB Nou Cau-
lès

DIMARTS 21 DE FEBRER 
XERRADA - TALLER EN PRIMERS AU-
XILIS
Inici del taller. Més informació, al requadre de l’Ela-
bora’t

DIMECRES, 22 DE FEBRER
TALLER D’ALIMENTACIÓ ENERGÈTI-
CA
Segons la medicina tradicional xinesa. Taller basat 
en els principis bàsics de la medicina xinesa, en la 
nutrició energètica i en les propietats curatives 
dels aliments. A càrrec de Gema Hernández (na-
turòpata, acupuntora, homeòpata i terapeuta de 
shiatsu).
A 2/4 de 8, a la  sala annexa de la Casa Rosa. Or-
ganitzat per la Xarxa de Dones de Caldes i amb 
el suport de l’Institut Català de la Dona i l’Ajunta-
ment de Caldes de Malavella.

DIVENDRES, 24 DE FEBRER
ESPAI EXPERIÈNCIES: “Formació i lleu-
re a través d’Education First”.
Més informació, al requadre d’activitats de l’Espai 
Jove “Ca la Romana”.

DISSABTE, 25 DE FEBRER
FESTA DE CARNAVAL 
- A 2/4 de 5, Gran Rua de Carnaval amb el següent 
itinerari: Parc de la Sardana, c. del Solell, c. Rere-
muralla, c. de les Roques, pl. de la Creu, c. Santa 
Maria, pl. de l’Església, av. Sant Maurici, pg. de Ron-
da, c. Onze de Setembre, av. de Caldes i polivalent 
municipal.
- A les 6, al polivalent municipal,  actuació infantil 
i ball de disfresses amb l’espectacle “La farandula 
Guillem Roca”, a càrrec de la Companyia Sapastre.
- A 2/4 d’1 de la matinada, ball de carnaval amb Dj 
i Discomòbil al Polivalent municipal.
Entrada gratuïta i servei de bar. 
Organitzat pels Joves intrèpids i l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella.

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Pre-mini bàsquet femení, a 3/4 d’11: EEM Caldes – 
Unió Vedruna B
Mini bàsquet femení, a 2/4 d’1: EEM Caldes – CB 
Quart

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Infantil A, a les 10: UE Caldes – Olímpic Malgrat, 
CE A
Benjamí A, a 2/4 de 12: UE Caldes – Lloret, CF
Benjamí B, a 2/4 de 12: UE Caldes – Lloret CF B

Cadet, a les 4: UE Caldes – Racing  Blanenc, FC A

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

AIGÜES BONES CF
Futbol d’empreses, Veterans A: Aigües Bones CF – 
Aeroport

CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamí iniciació, a les 4: CP CALDES - SHUM 
Grupo Maestre A
Prebenjamí, a les 5: CP Caldes - CPH Olot B

DIUMENGE, 26 DE FEBRER
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví, a les 11: UE Caldes – Vilobí, AE B

CLUB ESPORTIU CALDES
Júnior vermell, a 3/4 d’11: CB Caldes – UA Tossa.
Júnior fustersdecaldes, a 1/4 d’1: Caldes – Bàsquet 
Lloret

DIMECRES, 29 DE FEBRER
XERRADA: “Coneix els teus drets i deu-
res laborals”
Inici del taller. Més informació, al requadre de l’Ela-
bora’t

DIVENDRES, 2 DE MARÇ
CLUB DE LECTURA: NARCÍS COMADI-
RA
Conversem amb el poeta i artista gironí Narcís 
Comadira. Comentaris i lectura de versos del seu 
poemari Llast (Edicions 62, 2007).
A 2/4 de 8, a la Biblioteca municipal.
Organitzat per la Biblioteca Francesc Ferrer i 
Guardia de Caldes de Malavella.

DISSABTE, 3 DE MARÇ
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Infantil voleibol: EEM Caldes – CV Olot IM

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Infantil B, a les 10: UE Caldes – Olímpic Malgrat, 
CE B
Juvenil, a les 4, UE Caldes – Lloret, CF C

CLUB ESPORTIU CALDES
Infantil masculí, a 3/4 d’11: CE Caldes - BC Torro-
ella
Sènior femení, a les 4: CE Caldes – CB Sant Julià

CLUB PATÍ CALDES
Benjamí, a les 5: CP CALDES - GEiEG A

DIUMENGE, 4 DE MARÇ
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Primera territorial, a 2/4 de 12: UE Caldes – Anglès, 
CE

ESPORTS
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Juvenil/cadet:: CV Joves Caldes – CV  L’Ametlla del 
Vallès

DIMECRES, 7 DE MARÇ
XERRADA: “Vols anar a treballar a Eu-
ropa?”
Més informació, al requadre d’activitats de l’Espai 
Jove “Ca la Romana”.

DIJOUS, 8 DE MARÇ
XERRADA - TALLER: “ESTALVI I EFICI-
ÈNCIA ENERGÈTICA”
Inici del taller. Més informació, al requadre de l’Ela-
bora’t

DIJOUS 8 I DIVENDRES 9 DE MARÇ
INSCRIPCIONS A L’ACAMPADA DE 
SETMANA SANTA DEL CENTRE D’ES-
PLAI SANTA ESTEVE
De 2/4 de 7 a 8, als baixos de la rectoria. Inscripci-
ons obertes a nens i nenes de 1r de primària a 2n 
d’ESO de Caldes o d’altres pobles. L’acampada es 
farà els dies 2, 3 i 4 d’abril. Organitzada el Centre 
d’Esplai Sant Esteve.

DIVENDRES, 9 DE MARÇ
CINE: “JUNO”
Més informació, al requadre d’activitats de l’Espai 
Jove “Ca la Romana”.

DISSABTE, 10 DE MARÇ
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Pre-mini bàsquet femení, a 3/4 d’11: EEM Caldes – 
AE Fornells
Mini bàsquet femení, a 2/4 d’1: EEM Caldes – Mon-
tessori
Pre-mini bàsquet masculí, a 2/4 d’1: EEM Caldes – 
CB Vilobí

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Infantil A, a les 10: UE Caldes – Maçanet de la Selva, 
UE A
Prebenjamí A, a 2/4 de 12: UE Caldes – CEF Vidre-
renca C
Prebenjamí B, a 2/4 de 12: UE Caldes – Bonmatí B
Benjamí A, a 2/4 d’1: UE Caldes – Sant Hilari, CE
Benjamí B, a 2/4 d’1: UE Caldes – Vilobí, AE B
Cadet, a les 4: UE Caldes – Farners, CE B

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

AIGÜES BONES CF
Futbol d’empreses, Veterans A: Aigües Bones CF – 
Torderenc

CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamí iniciació, a les 4: CP Caldes – CH Lloret
Prebenjamí, a les 5: CP CALDES - SHUM Grupo 
Maestre
Benjamí a les 6: CP CALDES - SHUM Grupo Ma-
estre 

DIUMENGE, 11 DE MARÇ
CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA DONA 
TREBALLADORA: AUDICIÓ DE SAR-
DANES COMPOSADES PER DONES
A les 12 del migdia, a la plaça de l’Ajuntament nou. 
A càrrec de la Cobla la Bisbal Jove. Organitzat per 
la Xarxa de dones de Caldes de Malavella , l’Agru-
pació sardanista i l’Ajuntament de Caldes. 

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví, a les 11: UE Caldes – Fund. Esp. Palamós D

CLUB ESPORTIU CALDES
Júnior vermell, a ¾ d’11: CE Caldes – CB Llagos-
tera
Júnior fusterdecaldes, a ¼ d’1: CE Caldes – CB 
Sant Feliu

Del 15 de febrer al 15 de març

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)

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

ELABORA’T 1r TRIMESTRE 2012

DIMARTS 21 I DIJOUS 23 DE FEBRER 
XERRADA - TALLER EN PRIMERS AU-
XILIS
Capacita’t per donar una resposta bàsica en cas 
d’emergència sanitària i coneix eines per prevenir 
accidents.
De 8 a 10 de la nit, al Casino Municipal. Cal ins-
cripció prèvia. Places limitades.

DIMECRES, 29 DE FEBRER
XERRADA: “CONEIX ELS TEUS DRETS 
I DEURES LABORALS”
A les 6, a l’Espai Jove.  
Presentació d’una forma amena i dinàmica d’as-
pectes com el contracte de treball el salari mínim 
interprofessional, el conveni col·lectiu de sector o 
d’Empresa, les institucions que defensen els treba-
lladors/es...
Inscripcions, enviant un correu a calaromana@cal-
desdemalavella.cat o del facebook. Gratuïta.

DIJOUS, 8 DE MARÇ
XERRADA - TALLER: “ESTALVI I EFI-
CIÈNCIA ENERGÈTICA”
Interpretació de les factures energètiques i conei-
xement de mesures d’estalvi i eficiència a les llars 
(electrodomèstics eficients, energies renovables). 
A 2/4 de 8, al Casino Municipal. Cal confirmar l’as-
sistència.

I més endavant...
DIMECRES, 28 DE MARÇ
CURS DE MANIPULADOR D’ALI-
MENTS
De 7 a 10 de la nit. Lloc a concretar. Cal inscripció 
prèvia. Places limitades.
Se n’’informarà en programes a part.

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

Més informació i inscripcions:
Servei d’Orientació Laboral de Caldes
solc@caldesdemalavella.cat
972480103 - 972 48 02 66.

ACTIVITATS A 
L’ESPAI JOVE 
“CA LA ROMANA”

DIMARTS 13 I 27 DE FEBRER
DISSENY DE MODA AMB ROBA 
RECICLADA 
Penses que la teva roba ja no està de moda? No 
la llencis, vine i t’ensenyarem què pots fer per 
millorar-la. Activitat organitzada gràcies a la col-
laboració de l’Associació de Gent Gran de la Casa 
Rosa. 
A les 6, a l’Espai Jove. Inscripcions, enviant un cor-
reu a calaromana@caldesdemalavella.cat o bé, a 
través del facebook. Màxim de 10 persones. Gra-
tuïta. 

DIVENDRES, 17 DE FEBRER
TAULA DE JOVES PER AL PLA LOCAL 
DE JOVENTUT
Primera Taula de joves per a l’elaboració del Pla 
Local de joventut 2012-2015, que emmarcarà les
polítiques de joventut a desenvolupar en els pro-
pers quatre anys.
S’hi debatrà com els joves veuen i viuen el mu-
nicipi i s’hi faran propostes que els afecten com 
són de futur en qüestions com habitatge, salut, 
treball, oci, formació, participació ciutadana, mobi-
litat. Adreçat a tots els joves entre 15 i 35 anys. Hi 
haurà pica-pica per a tothom.
A partir de les 7, a l’Espai Jove. No és necessari fer 
inscripció prèvia.
Si no podeu venir a la trobada, us animem a res-
pondre el qüestionari “Pla Local de Joventut” que 
trobareu al nostre web: http://espaijove.caldesde-
malavella.cat

DIVENDRES, 24 DE FEBRER
ESPAI EXPERIÈNCIES: “Formació i 
lleure a través d’Education First”.
T’agradaria fer una estada a Anglaterra durant un 
mes, amb classes d’anglès programades i activitats 
per conèixer aquest fantàstic país? Una jove de 
Caldes ens explicarà com li va anar l’estiu que es 
va decidir a fer-ho. 
A les 6, a l’Espai Jove.

DIMECRES, 7 DE MARÇ
XERRADA: “Vols anar a treballar a Eu-
ropa?”
Vine a conèixer el ventall d’opcions per treballar a 
Europa: la Xarxa Eures, com fer la recerca de feina, 
quins aspectes has de tenir en compte, etc.
A les 6, a l’Espai Jove.No cal inscripcions prèvies. 
Gratuïta.

DIVENDRES, 9 DE MARÇ
CINE: “JUNO”
SINOPSIS: Juno és una adolescent de Minnesota 
que s’enfronta  a un embaràs imprevist i trama 
un pla per donar en adopció el seu fill a una ideal 
parella acomodada que com més va, menys ideal 
sembla. Mentrestant, els canvis físics de Juno re-
flecteixen el seu creixement personal i va resolent 
els seus problemes amb una juvenil exuberància 
tan aguda com inesperada.
A les 8, a l’Espai Jove.



Acció de govern i notícies de Caldes
 LES OBRES DE LA BENAULA 

COMENÇARAN AQUEST ANY
Després de múltiples reunions i contactes amb el De-
partament d’Ensenyament, l’Ajuntament ha aconseguit el 
compromís de la Generalitat perquè en els pressupostos 
d’enguany s’incloguin 400.000 € per a l’inici de la cons-
trucció de l’escola Benaula. Properament es farà una reu-
nió amb Ensenyament per concretar detalls.

 NEVADES SENSE GRANS 
COMPLICACIONS
Les matinades del 2 i 3 de febrer van caure dues nevades 
que van enfarinar Caldes. L’Ajuntament va seguir el desen-
volupament de la situació hora a hora perquè no hi hagués 
complicacions. Abans de les nevades ja s’havia preparat sal 
i la brigada en va escampar pels carrers del municipi per 
evitar el glaç. 
Les escoles també van disposar-ne per evitar que nens i 
pares patissin relliscades. Fruit de la previsió de la segona 
nevada es va decidir, per prudència, anul·lar les classes en 
els centres la tarda del 2 de febrer ja que hi havia un avís 
per part de la Conselleria d’Interior de possibles nevades 
i s’havia suprimit el transport escolar. 
L’endemà, les escoles van obrir, encara que el transport es-
colar encara no es va oferir per prudència. Al migdia, bona 
part de la neu ja s’havia fos i l’episodi es va tancar sense 
grans complicacions a l’espera però de l’onada de fred.

 GESTIÓ INTEGRAL DE LA DEIXALLE-
RIA MUNICIPAL I NOVES FREQÜÈNCI-
ES EN LA RECOLLIDA DE LA BROSSA 
L’Ajuntament ha delegat la gestió íntegra de la deixalleria 
municipal a l’empresa mixta Nora. Aquest servei complet 
ha de comportar un funcionament més àgil de la instal-
lació. Els horaris i funcionament seran els mateixos que els 
que hi havia fins ara.
Per la seva banda, el consistori ha negociat amb la mateixa 
empresa una rebaixa del preu del cost de la recollida de la 
brossa que implica també un canvi en la freqüència. Aques-
ta modificació s’ha fet després d’unes proves pilot que han 
servit per comprovar que es podia rebaixar el nombre de 
recollides a la setmana sense perjudicar als veïns i amb el 
corresponent estalvi per a l’Ajuntament. En èpoques en 
què creixi la població de Caldes es mantindrà la mateixa 
freqüència que hi havia hagut fins ara. Aquest és el requa-
dre de freqüència de recollida:

Fracció Resta: 
Dilluns, dimecres i dissabte ,a tot el municipi i divendres 
també al nucli urbà. 
En temporada alta (juliol, agost, Nadal i Setmana Santa): 
Dilluns, dimecres, divendres i dissabte a tot el municipi i 
dimarts i dijous també al nucli urbà. 
Fracció orgànica: 
Dimarts i divendres, a tot el municipi. 
En temporada alta (juliol, agost, Nadal i Setmana Santa): 
Dimarts, dijous i dissabte, a tot el municipi. 
Recollida selectiva: 
Paper i cartró: Dilluns i dijous, a tot el municipi. 
Envasos lleugers: Dilluns i dijous, a tot el municipi. 
Vidre: Una recollida quinzenal, a tot el municipi. 

 OBRES AL CAMÍ DE LA DEPURADORA
La Brigada d’obres ha canalitzat el rec de Can Llop i el 
rec del Camp, dos cursos d’aigua que en casos de pluja 
sobreeixien i passaven directament per sobre del camí que 
duu a la depuradora, a l’alçada de Can Llop i de Can Riera. 
Les obres han consistit en la supressió dels passallissos i 
l’elevació dels punts en què el camí passava per sobre dels 
dos recs. S’hi han posat tubs per canalitzar l’aigua i s’han 
cobert de formigó. Aquesta mesura ha de servir perquè 
l’aigua no deteriori el camí i es complementarà amb el 
proper desbrossament de les vores d’aquests dos recs i 
també de la riera de la Malavella, que està 50 metres més 
endavant.

 ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE LA 
NOVA COMISSARIA I DE LA GESTIÓ DE 
LA CASA ROSA
Quan es publiqui aquesta edició del BIM ja s’hauran adju-
dicat les obres de construcció de la nova comissaria de la 
Policia Local. Les obres consistiran en l’ampliació i la redis-
tribució d’espais del que fins fa poc ha estat l’antiga Ofi-
cina de Turisme. Una de les novetats serà la creació d’una 
central de videovigilància amb connexió a diferents parts 
del poble tradicionalment problemàtics perquè es puguin 
controlar a distància. Per altra banda ja s’ha adjudicat la 
gestió de la Casa Rosa per la qual cosa ben aviat s’oferirà 
de nou el servei amb nou personal.

 ELS QUATRE TREBALLADORS DEL 
SOC JA REALITZEN FEINES EN EL MU-
NICIPI
Les quatre persones contractades per l’Ajuntament a tra-
vés del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) ja estan 
realitzant feines al poble. Els treballadors, dos oficials de 
primera de pintor i de paleta i 2 ajudants, eren persones 
aturades i amb els subsidis exhaurits i ara, durant un perío-
de de 6 mesos, realitzaran feines en el municipi finançades 
al 100% per part del SOC.

 ES REPRÈN EL CICLE DE CURSOS 
ELABORA´T 
Les àrees de Joventut i Promoció econòmica ofereixen un 
nou ventall de cursos dins del cicle Elabora’t, amb l’objec-
tiu d’oferir formació als caldencs. Durant aquest primer 
trimestre de 2012 s’ofereixen cursos de manipulador d’ali-
ments i de community manager i xerrades i tallers sobre 
primers auxilis, els drets i deures laborals dels treballadors 
i l’estalvi i l’eficiència energètica. Per a més informació, 
podeu consultar l’agenda on es detallen dates, hora i te-
màtica. Per aclarir dubtes i per inscriure-us-hi podeu adre-
çar-vos al Servei d’Orientació Laboral de Caldes (solc@
caldesdemalavella.cat), al 972480103 (Oficina de Turisme) 
o al  972 48 02 66 (Ca la Romana).

 EL COL·LECTIU DE CUINERS DE 
CALDES ES REUNEIXEN PER 
PROMOURE LA CUINA TERMAL
Tots els restauradors de Caldes de Malavella es va reunir 
el 10 de gener, amb la presència de l’Alcalde, Salvador Ba-
lliu, per consolidar el concepte de la cuina termal que es 
vol potenciar en el nostre municipi.
Salvador Balliu va  mostrar el compromís de l’Ajuntament 

en col·laborar estretament amb el sector de la restau-
ració i va guiar els cuiners en una visita a l’Oficina de 
Turisme, a l’edifici medieval de Cal Ferrer de la Plaça, 
centre que ha de dinamitzar el turisme i, consegüent-
ment, l’hostaleria, una font important de riquesa per al 
municipi ja que agrupa més d’una vintena de restaurants, 
fondes, hotels i balnearis de totes les gammes i preus. 
La reunió va servir també per a proposar i recollir idees 
sobre els actes d’inauguració de l’Oficina de Turisme i 
dels 20 anys de la Biblioteca. La intenció de potenciar la 
cuina termal es va reflectir en l’activitat de dissabte 11 
en què diversos cuiners de Caldes van fer una demos-
tració de com preparar tres plats de cigrons amb aquest 
ingredient tan preuat per a Caldes com és l’aigua termal. 

 VISITA DEL CONSELLER 
D’INTERIOR, FELIP PUIG
El Conseller d’Interior, Felip Puig, va fer una visita insti-
tucional a Caldes el dimarts, 1 de febrer passat, per sig-
nar dos convenis de col·laboració entre el Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Caldes de Malavella. El primer fa referència a l’adhe-
sió a la Xarxa Rescat de Radiocomunicacions d’Emer-
gències i Seguretat de Catalunya i el segon, a la cessió 
d’ús del programari de gestió i suport als processos de 
les policies locals SIPCAT. L’acte de signatura va comptar 
amb la presència del Director general d’Administració 
de Seguretat, el Sr. Andreu J.Martínez; del sots director 
dels serveis territorials d’Interior a Girona, el Sr. Albert 
Ballesta; i del caporal de la Policia Local de Caldes, Xa-
vier Muñoz. 
L’Alcalde va aprofitar la visita per tractar amb el Conse-
ller Puig diverses qüestions d’actualitat del municipi i per 
convidar-lo a signar el Llibre d’Honor de l’Ajuntament.

 VISTES INSTITUCIONALS AL PELE-
GRÍ I A MONTSORIU
L’Alcalde, Salvador Balliu, i les regidores Àngela Frigolé i 
Gemma Alsina, van rebre el divendres 20 de gener pas-
sat l’arribada del Pelegrí en el seu pas per Caldes, con-
cretament al Molí de la Selva. En aquell dia la processó 
anava des de Tossa de Mar fins a Sant Coloma.  L’Alcalde 
i la regidora Mercè Rossell van participar també en l’ar-
ribada a Tossa que es va fer l’endemà.Per altra banda, 
l’Alcalde i la regidora de Turisme van assistir també el 
29 de gener a la celebració del primer aniversari de les 
visites al públic del Castell de Montsoriu. Celebració del 
primer aniversari de les visites al públic. Salvador Balliu 
va tenir ocasió de parlar amb el Conseller de Cultura, 
Ferran Mascarell, que també va assistir a l’acte.  

 VOLS SER COMPOSTAIRE? 
Us informem que l’Ajuntament disposa de composta-
dors per a fer compostatge a casa. Podeu adreçar-vos a 
l’Ajuntament per sol·licitar-ne un. És gratuït, només cal 
pagar una fiança que se us retornarà en 2 anys. Fareu el 
vostre propi adob i podreu gaudir d’una bonificació del 
15% sobre la taxa d’escombraries. Per a més informació, 
adreceu-vos al Consorci Mediambiental de la Selva (972 
84 21 61, extensió 6), a l’adreça electrònica compostat-
ge@selva.cat o truqueu a l’Ajuntament (972 47 00 05). 

 SENT LA TEVA PUBLICITAT A 
CALDES FM, 107.9
Animem els comerços i empreses a publicitar-vos a Cal-
des FM. Us promocionareu i, al mateix temps, ajudareu a 
finançar l’emissora. També us demanem que sintonitzeu 
Caldes FM, 107.9 mentre tingueu obert el vostre negoci. 
És una manera de fer poble i d’acostar els continguts 
als vostres clients i als caldencs en general. I si hi teniu 
publicitat, podran sentir la vostra falca!

 REOBRE EL PUNT DE LECTURA DE 
CAN SOLÀ
El dissabte 21 de gener passat es van tornar a obrir les 
portes del Punt de Lectura del Local social de Can Solà. 
S’hi ofereixen de nou tots els serveis habituals: infor-
mació, lectura, préstec i connexió a Internet. El Punt de 
Lectura estarà obert tots els dissabtes, de 10 a 2.

 L’AJUNTAMENT INSTA 80 VEÏNS A 
NETEJAR LES PARCEL·LES
L’Ajuntament ha obert 80 expedients en què s’insta als 
propietaris de parcel·les a tenir-les netes. L’Ajuntament 
dóna un termini de temps fins al qual els propietaris po-
den netejar el sotabosc i retirar les runes o deixalles. Si 
passat aquest límit no hi actuen, rebran una multa.

 CAMPANYA DE CONTROL 
D’EXCREMENTS DE GOSSOS
L’Ajuntament iniciarà una campanya de control perquè 
els vilatans recullin els excrements dels seus gossos. Re-
cordem que les normativa preveu sancions d’entre 100 i 
900 € als amos que no complexin amb les seves obliga-
cions. Agraïm als propietaris la col·laboració en la neteja 
dels carrers de Caldes de Malavella.

 CURS D’ANGLÈS PER A EMPRESARIS
El Casino de Caldes acull un curs d’anglès per a empre-
saris organitzat pel Consell Comarcal de la Selva i que té 
una assistència d’unes 30 persones, tant de Caldes com 
de pobles veïns. L’Ajuntament cedeix l’espai perquè es 
pugui realitzar l’activitat.

 ESTAT DE L’AIGUA
Les analítiques de gener 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. 

 XIFRES DE LES RECAPTACIONS 
BENÈFIQUES
Resumim les recaptacions benèfiques de Nadal. 
Marató de TV3: Total recaptat per les entitats: 4.654,10€
Campanya de recollida de joguines de la Creu Roja de 
Llagostera: regals per a 28 nens i 27 nenes.
Gran caga tió solidari de les escoles de Caldes per a Càri-
tas: 38 L de llet i oli i 143 Kg de productes diversos
Gran caga tió solidari de la Parròquia de Sant Esteve per 
a Càritas: 41 L de llet i oli i 72 Kg de productes diversos
Gran caga tió solidari de l’Associació de comerç i servei 
de Caldes per a Càritas: 15 L d’oli, llet i brou i 78 Kg de 
productes diversos

Els partits opinen

En el ple de gener s’han aprovat els pressupostos per aquest any. Seran ajustats, sense embarcar-nos 
en despeses que impliquin peticions de préstecs i gastar el que no ingressem, com algun partit pretén 
fer insistint en la biblioteca. Per molt que es disposi de subvenció per la quantitat d’1 milió d’euros, 
bé és cert que ens hauríem d’endeutar en un altre milió per poder construir-la. I la veritat és que els 

temps no estan per a la lírica.
Els partits ens haurem pronunciat sobre la independència de Catalunya. Cada partit és  lliure de pronunciar-s’hi 
i decantar-se pels plantejaments que estan d’acord amb les seves idees polítiques. Des del PSC diem que aquest 
no és el fòrum. Hi ha els parlaments català i espanyol i nosaltres hem d’estar amb els temes municipals. Per això 
ens han escollit. De totes maneres, el nostre pronunciament és dir “no” a la independència. Som catalanistes i 
federalistes i apostem per un estat federal. 

L’equip de govern ha fet un esforç més que important per introduir les propostes dels altres 
grups municipals i incloure-hi així totes les sensibilitats. Per això no entenem perquè cap partit de 
l’oposició no hi ha votat a favor. Els recordem que la seva feina és treballar per al municipi i no per 
al seu partit. 

Pel que fa al pressupost, és prudent, responsable i equilibrat. No agrada a l’equip de govern perquè no hauríem 
apujat l’IBI en un 10% (ho hem fet obligats per l’Estat). També  hauríem volgut invertir més però hem de tocar 
de peus a terra. Amb la rebaixa del 96% en les subvencions, invertir més hauria implicat demanar més crèdits 
als bancs i endeutar-se. Nosaltres creiem que el més prudent és invertir en les necessitats més bàsiques del 
municipi i no endeutar-nos més del compte. En aquests moments difícils per a tantes administracions, podem 
dir que el nostre Ajuntament és dels més sanejats del nostre entorn.

Bé, dir-vos que en el Ple de gener s’han aprovat uns pressupostos que arriben molt tard i que no 
manifesten sensibilitat social; s’han quadrat gràcies, per una banda, a rebaixar les partides socials, aco-
miadaments i amb una apujada d’impostos, que CiU s’havia compromès a no fer. I, per l’altra banda, 
gràcies al suport d’ICV-EUiA, a qui sembla que l’únic que li preocupa són les cagades dels coloms.

Dir també que últimament hem viscut moments molt violents i desagradables per culpa del comportament del 
regidor Celada, que forma govern amb CIU i que a l’Alcalde no li molesta tenir un regidor que falta el respecte 
al poble i a l’oposició.
Aquesta és la política que es du a terme en el nostre municipi, on es fa populisme abaixant un 8% els sous de 
l’oposició i es destinen 15.000 € a material d’oficina. Des del Partit Popular dir-vos que nosaltres continuarem 
treballant i no donarem suport a res que no beneficiï Caldes.

Primer Ple de l’any i quedem amb un cert regust amarg. Els pressupostos de l’equip de govern 
s’han aprovat per majoria simple. Esquerra hi ha votat en contra perquè no podem donar su-
port a uns pressupostos que s’han fet tard i malament, poc participatius i que retallen partides 

tan importants com ara les d’educació, jovent i benestar social. Sabem i se’ns diu sovint que els temps que vivim 
són difícils i que els números són els que són però de la tisorada a actuar amb un mínim de sentit comú n’hi ha 
un tros. CIU va prometre no apujar els impostos. Ja van apujar les taxes i ara l’IBI s’apujarà un 10%. 
Davant la nostra pregunta “s’apujarà el rebut de la Llar d’infants pel proper curs escolar?”, els va costar respon-
dre però, diguem-ho clar i sense embuts: sí! Apujaran les taxes de la Llar. Tant costava respondre la pregunta… 
Una cosa ha quedat clara: pagarem més per menys serveis.

Emprenem un 2012 apocalíptic. Els partits governants han adoptat el dogma del dèfi-
cit com a nova religió. El més fàcil i immediat és apujar els impostos de les rendes del 

treball o imposar pujades (IBI) passant per sobre dels plens municipals. Aquest any s’ha aprovat el pressupost 
amb la nostra abstenció. És cert que l’hem criticat, que no ens acaba d’agradar i que, com la resta de grups, el 
faríem diferent. No és menys cert que ara la nostra preocupació són les famílies i que CiU hagi rectificat alguns 
punts inicials i miri per la gent de Caldes ha motivat aquest vot no contrari. Aquest vot apunta no tant al pres-
supost sinó al possibilisme de canvi de la política local de formació, d’ocupació i ajuts socials, amb el benentès 
que no serà un vot en blanc per a votacions futures. Per descomptat, farem un seguiment d’aquest vot i ens 
tindran al davant si adopten aquest dogma contagiós d’aplicar polítiques antisocials.

L’equip de govern sociovergent, amb el suport implícit ja habitual d’ICV-EUiA, va aprovar el pres-
supost del 2012. Ja tindrem temps d’explicar què en pensem però en farem un resum. En primer 

lloc, s’han presentat tard. Un govern que sap planificar aprova els pressupostos d’un any el desembre de l’any 
anterior, com va fer la PIC tota la legislatura anterior. Els ingressos són superiors a l’any passat i, per tant, no 
té sentit el discurs victimista del govern. Demostra que vam deixar l’Ajuntament ben equilibrat i que es poden 
mantenir les despeses d’anys anteriors. Però s’han retallat les partides de jovent, benestar social, cultura, par-
ticipació i formació per prioritzar l’externalització de serveis, assessors, material d’oficina... Les inversions no 
reflecteixen cap idea de poble i reconeixen la incapacitat de l’equip de govern per demanar i aconseguir sub-
vencions. Hem fet moltes propostes per millorar-lo però no ens han fet cas i per això hi hem votat en contra. 

Els plens
Ple municipal ordinari de 30 de 
gener  de 2012

 El ple ha aprovat per majoria absoluta 
l’assignació de retribucions, assistències i 
indemnitzacions als membres de la corpo-
ració, amb els 10 vots favorables de CiU 
(5), PIC (4) i PSC (1) i les 3 abstencions 
d’ICV-EUiA (1), ERC (1) i PP (1). 
Aquesta rebaixa suposa de mitjana un 
descens del 5% respecte a l’any passat. 
D’aquesta manera, els càrrecs amb dedica-
ció parcial - grup 1 cobraran 27.359,05 € 
de sou brut anual dividit per catorze men-
sualitats. Els càrrecs amb dedicació parcial 
- grup 2 en cobraran 15.481,40 €. 
Pel que fa als regidors que no tenen de-
dicació parcial, percebran 414,20 € per  
l’assistència als plens, 344,85 € per les 
comissions informatives i 228 € per les 
comissions delegades. El nombre màxim 
d’assistències que es pagaran a l’any seran: 
3 sessions plenàries, 3 sessions informati-
ves i 28 comissions de delegats.
Per últim, s’han anul·lat les assignacions a 
partits polítics.

 El ple ha aprovat per majoria simple, amb 
el vot de qualitat de l’Alcalde, els pressu-
postos per a 2012. Ho ha fet amb els 6 
vots favorables de CiU (5) i PSC (1); amb 
els 6 vots contraris de la PIC (4), ERC (1) 
i el PP (1); i amb l’abstenció d’ICV-EUiA. El 
pressupost puja a 6.814.746,45 € i planteja 
unes inversions de 419.000 €, amb les se-
güents actuacions previstes: actualització 
dels equips informàtics de l’Ajuntament, 
arranjament de la riera de Santa Maria i 
del clavegueram de la zona, adquisició de 
2 vehicles per a la brigada d’obres, cober-
ta del pavelló de Franciac i instal·lació de 
càmeres de videovigilànicia per part de la 
Comissaria de la Policia. 

 El Ple ha aprovat per majoria absolu-
ta, amb els 8 vots favorables de CiU (5), 
d’ICV-EUiA (1), del PP (1) i del PSC (1), els 
4 contraris de la PIC i l’abstenció d’ERC 
(1), la modificació de les taxes que l’Ajun-
tament cobra als marxants de la Fira Mer-
cat de diumenge. A partir d’ara la taxa que 
es rebaixarà fins als 4 € per metre lineal 
i dia.

 El Ple ha aprovat per unanimitat el re-
glament de la Fira – Mercat de diumen-
ges, que contempla els espais i els horaris 
així com altres aspectes com la tipologia 
de marxants, l’atorgament de llicències, els 

preus a aplicar i les formes de pagament, 
entre altres regulacions que ordenen 
aquesta activitat.

 El Ple ha aprovat per unanimitat modi-
ficar el Reglament municipal de l’ocupació 
de la via en el punt que fa referència a la 
durada de les ocupacions. D’aquesta ma-
nera, la llicència que autoritza als bars l’ús 
de la via pública s’allarga fins a una durada 
màxima d’un any.

 El Ple ha aprovat per unanimitat delegar 
a l’empresa mixta Nora la gestió global 
de les escombraries que inclou el paper, 
el vidre, els envasos, la fracció orgànica, la 
resta, la fracció vegetal, el funcionament de 
la deixalleria i la neteja viària (aquest últim 
punt en casos  puntuals). 
Per altra banda, l’Ajuntament ha negoci-
at una baixa del cost total del servei d’un 
10% (de 689.000 € a 650.000 €) a canvi 
d’espaiar les recollides de rebuig (en el nu-
cli es faran 4 dies a la setmana enlloc del 
6 que es feien fins ara i en els veïnats es 
continuarà passant 3 dies a a la setmana) i 
en l’orgànica (es passaran 2 cops a la set-
mana enlloc de 3). En períodes punta com 
els mesos de juliol i agost, Setmana Santa i 
Nadal es mantindrà però la freqüència que 
hi havia fins ara. Els canvis s’han fet en base 
a una prova pilot que es va el desembre 
que va ser satisfactòria.
La reducció dels costos per una banda 
i l’augment de les taxes per l’altra (de 
525.000 € es passarà a 578.000 €) farà 
que el dèficit del servei passi dels 164.000 
€ de l’any passat als 80.052 € d’aquest any. 

 El Ple ha aprovat per unanimitat les 
esmenes en l’acte d’atermenament amb 
Llagostera que havia presentat el Depar-
tament de Governació i Relacions Insti-
tucionals. La modificació suposa un canvi 
d’unes coordenades en l’acta de delimita-
ció dels termes de Caldes de Malavella i el 
nostre municipi veí.

 El ple ha aprovat per majoria absoluta 
una proposta per integrar-se a l’Associa-
ció de Municipis per la Independència amb 
l’objecte de defensar l’assoliment dels 
drets nacionals de Catalunya i promou-
re l’exercici del dret a decidir. Ho ha fet 
amb els 9 vots favorables de CiU (5), de 3 
regidors de la PIC i d’ERC (1), els 2 vots 
contraris del PP (1) i del PSC (1) i les 2 
abstencions d’1 regidor de la PIC i d’ICV-
EUiA (1) .


