
OFICINES MUNICIPALS 972 47 00 05
Fax 972 47 05 25 . Carrer Vall-llobera, s/n 
ajuntament@caldesdemalavella.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
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 C. Vall·llobera, s/n  
turisme@caldesdemalavella.cat. Horaris: De dilluns a diumenge, 
de 10 a 2. El dissabte, també de 3 a 6. 
SERVEI D’AIGÜES 972 20 20 78

CORREUS 972 47 14 20 / C. Sta. Maria, 11 
FARMÀCIA
• CASANOVAS (C. Vall·llobera, 17; tel 972470096) Laborables: 
d’1/4 de 10 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9. Dissabtes: de 2/4 
de 10 a 2/4 de 2 i de 5 a 8 (a la tarda, un cop cada tres setmanes)
Festius: d’11 a 1 (llevat de Nadal i Cap d’Any).
Fora d’aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia les 24h. 
• FOLCH (c. Sta. Maria, 28; tel. 972 47 27 94) Laborables: de 9 a
2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9
Dissabtes: de 5 a 8 de la tarda (un cop cada tres setmanes).
Fora d’aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia localitzada 
al tel. 691207767: de 2 a 2/4 de 5 i de 2/4 de 9 a 10.
• X. PLANAS (Ctra Llagostera, 29; tel. 972 47 11 10)
Laborables: de 2/4 de 9 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9.
Dissabtes: de 9 a 2/4 de 2 i de 5 a 8 ( a la tarda, un cop cada tres 
setmanes) 
Fora d’aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia localitzada 
al tel 639547204: de 2/4 de 2 a 2/4 de 5 i de 2/4 de 9 a 10.
ZONA ESPORTIVA 669 29 25 81
Av. de Caldes s/n
LLAR D’INFANTS NINOTS 972 47 10 38. 
C.Garrotxa s/n
ESCOLA SANT ESTEVE 972 47 23 44, 
C. Vall·llobera, nº62 
ESCOLA LA BENAULA 972 47 28 31. 
C. de la Pau s/n
SES CALDES DE MALAVELLA
972 48 02 25 Av. dels Països Catalans, s/n
DEIXALLERIA MUNICIPAL
Horaris del 16 de setembre al 15 de juny:
Dilluns, de 3 a 6 de la tarda
Dimarts, dimecres i divendres, de 10 a 1 i de 3 a 6
Dijous i dissabtes, de 10 a 1
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS
902 103 493. Per a qualsevol aspecte relacionat amb la recollida 
de resta, d’orgànica, de selectiva (paper, envasos, vidre), de conte-
nidors de vegetal (barques), de trastos vells o amb la Deixalleria 
municipal
RENFE 902 24 02 02
SARFA 902 30 20 25
TEISA 972 20 02 75
TAXI  972 47 09 37 / 606 390 599

www.caldesdemalavella.cat
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AGENDA
Del 15 de desembre al 15 de gener

MERCAT MUNICIPAL: Tots els dimarts, de 8 a 1, a la plaça de la Selva
FIRA MERCAT: Tots els diumenges, de 10 a 2, a la plaça de l’antic Ajuntament
VISITES TURÍSTIQUES GUIADES: Tots els diumenges, a les 11 del matí. Cal fer una inscripció 
prèvia a l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.

SOLC
El Servei d’Orientació Laboral de Caldes de 
Malavella romandrà tancat en motiu de les 
Festes de Nadal el dimecres 26 de desembre 
i el dimecres 2 de gener. Ens incorporarem el 
dimecres 9 de gener de 2013. Per a més infor-
mació: solc@caldesdemalavella.cat 

RECOLLIDA SOLIDÀRIA D’ALIMENTS
Fins el 12 de gener. Cada dia al matí. Recollida 
solidaria dins l’Església St. Esteve d’oli i llet, que 
s’entregarà a Càrites de Caldes que ho oferirà 
a les famílies necessitades de la població. Orga-
nitzat per l’Espai jove de la catequesi.

DIVENDRES, 14 DE DESEMBRE
PRESENTACIÓ DE LA NOVEL·LA 
“LUMA D’ELPU”
A les 8 del vespre, a la Biblioteca Municipal Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia. Presentació de la primera 
novel·la de l’autora caldenca Mònica Huix-Mas. A 
càrrec de la pròpia autora. 

DISSABTE,15 DE DESEMBRE
L’HORA DEL CONTE: “L’AUCA DELS 
PASTORETS”
A les 12, a la Biblioteca Municipal Francesc Ferrer 
i Guàrdia. L’auca dels pastorets comença en el cel, 
on s’expliquen quatre contes: la història d’en Lus-
bel, el dels dos “tontos”, en Naïm el fill pròdig, i 
l’aranya del pessebre. Per acabar, fem el pessebre 
amb l’aranya, és clar, i n’expliquem el conte, que 
acaba amb l’arribada dels Reis. 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE FOTOGRÀ-
FIC “CALDES DE MALAVELLA, LA VILA 
TERMAL”
A 2/4 d’1, al Balneari Vichy Catalan. Presentació 
d’aquest llibre tan anhelat de Caldes de Malavella 
i entrega de llibres als guanyadors del concurs 
“Què és Caldes per tu? Al finalitzar l’acte, pisco-
labis per cortesia del Balneari Vichy Catalan. El 
millor regal per aquestes festes!

XOCOLATADA POPULAR
A les 6, a la plaça de l’Església. Gran xocolatada 
popular per amenitzar la jornada del Caga tió so-
lidari.  La quantitat recaptada anirà íntegrament 

en benefici de la fundació de La Marató de TV3. 
L’organitza l’Associació de Gent Gran la Casa 
Rosa.

GRAN CAGA TIÓ SOLIDARI
A les 6, a la plaça de l’Església. El Gran Caga 
Tió s’alimentarà amb els productes de primera 
necessitat i llarga durada (arròs, oli, conserves, 
llet...) que es podran dur als comerços associats 
del 6 al 15 de desembre. S’entregaran a Càrites 
de Caldes que els oferirà a les famílies necessi-
tades de la població.  Els tiquets per a fer cagar 
el Tió es podran obtenir mitjançant les compres 
efectuades als comerços associats, que es podran 
reconèixer pel Caga Tió que hi haurà als seus 
aparadors. Cada nen podrà fer cagar el tió un cop. 
L’organitza l’Associació de Comerç i Serveis de 
Caldes de Malavella i la Societat Gastronòmica 
de Caldes.

ENCESA DELS LLUMS DE NADAL I 
CANTADA DE NADALES
A 2/4 de 8, a la plaça de l’Església (a la sortida de 
missa).  Cantada de nadales a càrrec dels nens de 
la catequesi de la parròquia St. Esteve i pica-pica 
organitzat pels nois de l’Espai jove de la cate-
quesi.

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Pre-mini mixt bàsquet, a 3/4 d’11: EEM Caldes – CB 
Campdevànol
Mini masculí bàsquet, a 2/4 d’1: EEM Caldes – APA Vedruna P

UNIÓ ESPORTIVA AIGÜES BONES
A les 6, al Municipal de Can Bernadí: UE Aigües 
Bones – Torderenc

CLUB PATÍ CALDES 
A les 5, Prebenjamí iniciació A: CP Caldes - FD 
Cassanenc

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví, a les 11: Aro CE B
Juvenil, a 2/4 d’1: UE Caldes – Cassà UD B

CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior femení, a les 12: CE Caldes – BC Torroella
Júnior, a les 4: CE Caldes Fusters de Caldes – CB 
Roses

DIUMENGE, 16 DE DESEMBRE
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a 
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.

6è MERCAT DE NADAL I ACTES DE LA 
MARATÓ DE TV3

 De 10 a 2, a la plaça de l’Ajuntament, carrer 
Vall·llobera i carrer de Sant Grau. La fira-mercat 
dels diumenges es complementarà amb més pa-
rades d’artesania nadalenca, comerç local  i d’ali-
mentació (formatges, embotits, dolços, conser-
ves...).

 De 10 a 2, a la plaça de l’Ajuntament: Cam-
panya de recollida de joguines de sego-
na mà de la Creu Roja. La recollida de jo-
guines s’allargarà des del dilluns 17 al divendres 
28 de desembre a la Biblioteca. Les joguines que 
es recullin seran repartides entre les  famílies 
de Caldes que ho necessitin. Fem possible que 
cap infant es quedi sense la seva joguina la nit 
de Reis! 

 De 10 a 2/4 d’11, a la plaça de l’Ajuntament: 
xurros per gentilesa de la xurreria Company,  la 
del mercat dels diumenges.

 De 10 a 2, al Parc de la Sardana: passejades 
amb ponis a càrrec del Centre eqüestre Ma-
lavella
 

 Tallers de cuina en el bus de la 
Fundació Alícia
A les 10, taller de cuina familiar. Preu: 5 euros/
adult i 3 euros/nen.
A les 11, taller temàtic de cuina, tradició i pro-
ducte. Preu: 10 euros/persona

 A 2/4 de 12, a la Plaça de l’Ajuntament nou: 
espectacle infantil: “Els trambòtics”. 
Un patge reial ens visitarà per a explicar-nos 
contes de Nadal. 

 A partir de les 12, a la plaça de l’Ajuntament: 
tastet d’escudella de Nadal per gentilesa 
de la Societat Gastronòmica de Caldes. La quan-
titat recaptada (la voluntat que ofereixi cadascú) 
anirà íntegrament en benefici de la fundació de 
La Marató de TV3

 Durant tot el matí, a la plaça de l’Ajunta-
ment: subhasta de quadres de Caldes del 
Concurs de Pintura ràpida. L’entrega dels 
quadres es farà a la 1. La quantitat recaptada ani-
rà íntegrament en benefici de la fundació de La 
Marató de TV3.

 Durant tot el matí, en el mercat i carrers ad-

jacents: cercavila i cantada de Nadales. 
Amb la Colla gegantera i els Grallers escaldats.

 A les 6, al pavelló municipal: Festival de pa-
tinatge artístic. Exhibició dels patinadors del 
Club Patinatge Artístic de Caldes i actuacions de 
convidats. Organitzat pel Club de Patinatge Ar-
tístic Caldes.

 A les 6, al Gimnàs del CEIP Sant Esteve (en-
trada pel C. Girona) tradicional quina per 
la Marató de TV3. Excel·lents premis cedits 
per les entitats i els comerços locals, repartits en 
magnífics lots  l’organitza el Club Voleibol Caldes.

BICICLETADA A VILOBÍ
Sortida matinal. Dirigida per en Joan Lopera. Or-
ganitzada pel Club Excursionista de Caldes.

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA CALDES
Pre-mini mixt bàsquet, a 3/4 d’11: EEM Caldes – 
CB Sarrià Blau
Aleví A volei, a 2/4 d’1: EEM Caldes – La Salle
Aleví B volei, a 1/4 de 3: EEM Caldes – LAIE Alella

CLUB VOLEI JOVES CALDES
Cadet: CV Joves Caldes – Barça
Juvenil: CV Joves Caldes – Barça
Sènior: CV Joves Caldes – Granollers

CLUB ESPORTIU CALDES
Cadet femení, a les 12: CE Caldes – Pompeu Fa-
bra

DIJOUS, 20 DE DESEMBRE
AUDICIÓ MUSICAL DE NADAL  DE 
L’AULA DE MÚSICA
A 2/4 de 8, al Teatre-cinema municipal. L’organit-
za l’Aula de Música i l’AMPA de l’Aula de Música

DIVENDRES, 21 DE DESEMBRE
QUINA SANITÀRIA (per a majors de 
60 anys)
A les 5, a la Sala Annexa de la Casa Rosa. L’or-
ganitza el CAP de Caldes, amb el suport de Llar 
d’Avis i Jubilats Casa Rosa i l’Ajuntament de Cal-
des de Malavella.

DISSABTE, 22 DE DESEMBRE
QUINA DEL PERNIL (ASSOCIACIÓ 
AULA DE MÚSICA)
A 2/4 de 10 de la nit, a la Sala Annexa de la Casa 
Rosa.
L’organitza l’Associació Aula de Música amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Caldes de Ma-
lavella

MISSA DEL POLLET (Missa del gall per 
als nens)
A 2/4 de 7, a l’Església Sant Esteve. Missa que en 
acabat oferirà un concert de cantada de nadales. 
S’entregarà a la sortida un pollet recordatori de 
la missa.

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Infantil, a 2/4 de 12: UE Caldes – Coma Cros 
UE B
Cadet, a les 4: UE Caldes – Farners CE B

DIUMENGE, 23 DE DESEMBRE
28è. CROS DE CALDES 
A partir de 2/4 de 9 del matí.  Sortida des de la 
rambla d’en Rufí.

VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a 
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.

ESPORTS
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Cadet: CV Joves Caldes – Lloret
Juvenil: CV Joves Caldes – Lloret
Sènior: CV Joves Caldes – Sant Celoni 

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Segona Catalana, a 2/4 de 12: UE Caldes – Breda 
UE

DILLUNS, 24 DE DESEMBRE
MISSA DEL GALL
A les 11 de la nit, a l’Església Sant Esteve. A la 
sortida s’oferirà xocolata desfeta.

DIMARTS, 25 DE DESEMBRE
MISSA DE NADAL 
A les 12 del migdia, a l’Església Sant Esteve

DIMARTS 25 I DIMECRES 26 DE DE-
SEMBRE
LA QUINA DE LA UE CALDES
A les 7, al Casino municipal. L’organitza la Unió 
Esportiva Caldes

DILLUNS, 26 DE DESEMBRE
TRADICIONAL CONCERT DE SANT 
ESTEVE
A les 12, a l’Església Parroquial de Caldes. Actu-
ació de cant coral a càrrec de les diferents sec-
cions de  la Coral cantaires de Caldes de Mala-
vella. L’organitza la Coral Cantaires de Caldes de 
Malavella. amb el suport de la Parròquia de Sant 
Esteve de Caldes.

DIJOUS 27, DIVENDRES 28 I DISSAB-
TE 29 DE DESEMBRE
JAN (JOCS I ACTIVITATS DE NADAL)
Al Pavelló Municipal d’Esports. Fins els 13 anys. 
Els menors de 4 anys han d’anar acompanyats. El  
27 i 28, de 3 a 7 i el dia 29, de 10 a 2. Preu: 3€/dia. 
Organitzats per la Regidoria de Joventut.

DISSABTE, 29 DE DESEMBRE
RECOLLIDA DE CARTES A CÀRREC 
DELS PATGES REIALS
A 2/4 de 7. Sortida dels patges des de l’estació en 
direcció a la Plaça de l’Església. Tot seguit, aniran 
fins a la Plaça de l’Ajuntament (nou) per recollir 
les cartes dels nens de Caldes. Podeu demanar 
les cartes a les llibreries Solés i Tau, als col·legis 
Sant Esteve i Benaula, a la Llar d’infants “Ninots” 
i a la Biblioteca municipal, una carta en full reial. 
En cas de pluja, es traslladaria la recollida a la 
Sala Annexa de la Casa Rosa. 

DIUMENGE, 30 DE DESEMBRE 
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a 
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.

DILLUNS, 31 DE DESEMBRE
GRAN FESTA DE CAP D’ANY

 A 2/4 de 10, al pavelló poliesportiu: sopar de 
Cap d’Any. Amb el següent menú:

Entrants: pica-pica variat (foie, tàrtar de salmó, 
làmines de bacallà al pil pil...).
1r. plat: rap amb gambes a la crema d’eriçons.
2n. plat: filet de bou amb cama-secs.

Postres: tronc de Sant Silvestre.
Begudes: aigües, vi i cava.
Raïm i bossa de cotilló.

 L’elaboració del sopar anirà a càrrec de la So-
cietat Gastronòmica de Caldes. Taules de 12 co-
mensals. Places limitades. Venda de tiquets a la 
Fleca Victòria i al Bar Tèrmic. Preu del sopar: 60 
€ (inclou entrada de ball). L’organitza la Societat 
Gastronòmica de Caldes i l’Ajuntament de Caldes 
de Malavella.

 A 3/4 de 12: campanades a la pl. de l’Es-
glésia. Cal portar el raïm.

 A partir de la 1, al pavelló poliesportiu: Ball al 
Pavelló amb el grup Sharazan i Dj Ro-k. Preu de 
l’entrada: 5 € els menors de 18 anys, i 10 € els més 
grans de 18 anys amb consumició. 

Actes organitzats pels Joves Intrèpids de Caldes, la 
Societat Gastronòmica de Caldes i l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella.

DIMARTS 1 DE GENER
LA QUINA DE LA UE CALDES
A les 7, al Casino municipal. L’organitza la Unió Es-
portiva Caldes

DISSABTE, 5 DE GENER
GRAN CAVALCADA DE REIS AMB ELS 
TRES REIS DE L’ORIENT
I PESSEBRE VIVENT
A 2/4 de 7, arribada des de la carretera que ve 
de  Llagostera  i seguint l’itinerari següent: Ctra. de 
Llagostera, C. Girona, C. Costa Brava, C. Barcelona, 
Ctra. de Llagostera, Av. Dr. Furest, Pl. Sant Esteve, C. 
Prim i Pl. Església. En cas de pluja els actes es tras-
lladarien al Teatre-Cinema Municipal. L’organitza la 
Gent de Reis i l’Ajuntament de Caldes de Malavella. 
Amb el suport del Centre d’Esplai Sant Esteve.

DIUMENGE, 6 DE GENER
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a 
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.

DISSABTE, 12 DE GENER
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Pre-mini mixt de bàsquet, a 3/4 d’11:  EEM Caldes 
– Joventut Celrà
Aleví 1 voleibol: EEM Caldes – Premià de dalt
Aleví 2 voleibol: EEM Caldes – CV Vilassar R

UNIÓ ESPORTIVA AIGÜES BONES
A les 6, al Municipal de Can Bernadí: UE Aigües Bo-
nes – Río de la Plata

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví, a les 11: UE Caldes – Cassà UD C
Juvenil, a 2/4 d’1: UE Caldes – Llagostera UE B

CLUB ESPORTIU CALDES
Sènior masculí, a 2/4 de 6: CE Caldees – CB Vila-
blereix

DIUMENGE, 13 DE GENER
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a 
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona.

ESPORTS
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Infantil: CV Joves Caldes – Arenys

Amb el patrocini de:

Butlletí d’informació municipal de Caldes de Malavella
CONCURS D’APARADORS DE NADAL
Fins el 6 de gener. Els establiments adherits a 
l’Associació de Comerç i Serveis de Caldes 
participen en el segon concurs d’aparadors de 
Nadal de la Federació de Comerç de la Selva. 
El premi al millor aparador de la comarca de la 
Selva rebrà un viatge al País Basc. 

CURSET DE BONSAI
Professor: Francesc Rabionet
Inici, el dissabte 12 de gener i durada de 10 
dissabtes. De 4 a 2/4 de 8, al Casino Municipal. 
L’organitza: Associació IKALD. Per a més infor-
mació: 972 470319

DEL DIMECRES 12 AL DIUMENGE 
16 DE DESEMBRE
BUS DE LA FUNDACIÓ ALÍCIA
A la Plaça Cruïlles, de 2/4 d’11 a 2 i de 3 a 2/4 
de 8. Les visites lliure i guiades  són gratuïtes 
i els tallers tenen un preu simbòlic. Més infor-
mació: http://www.lapedrera.es/busalicia/ca

DEL 8 DE NOVEMBRE AL 16 DE DE-
SEMBRE
EXPOSICIÓ SOBRE EL GUANYA-
DOR DEL PREMI ESPECIAL DE PIN-
TURA RÀPIDA 2012
Exposició de l’obra de Robert Matí i Ripoll, 
guanyador del Premi Especial de Pintura Rà-
pida a Caldes de Malavella – PGA Tour Cata-
lunya. A la PGA Catalunya resort. Organitzada 
per la PGA Catalunya resort.  Amb el suport 
de l’Ajuntament.



Acció de govern i notícies de Caldes

 ELS REGIDORS RENUNCIEN A LA 
PAGA DE NADAL I A PART DE LES 
RETRIBUCIONS
El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat, per una banda, 
la renúncia de l’equip de govern a la paga de Nadal i, per 
altra banda, la renúncia dels regidors a l’oposició d’una ca-
torzena part de la quantitat a percebre en concepte d’as-
sistència. La xifra total puja a 9.791,58 € i es destinarà a 
Càrites. La decisió s’ha pres, en dos sentits: ajudar l’entitat 
benèfica esmentada que està desbordada per la demanda 
d’ajuda per part dels caldencs i  fer un gest de solidaritat 
respecte els treballadors de l’Ajuntament que per decret 
llei, i per tant obligatòriament, no cobraran la paga de Nadal.

 DOBLE CONDECORACIÓ AL CAPO-
RAL DE LA POLICIA LOCAL
El Ple municipal ha aprovat el lliurament de dues meda-
lles al Caporal de la Policia Local de Caldes de Malavella, 
Xavier Muñoz García. La primera és de bronze pels anys 
de servei prestats al Cos de la Policia Local de Caldes de 
Malavella i la segona és d’argent en reconeixement per la 
seva dedicació i projecció del Cos de la Policia Local de 
Caldes de Malavella.

 FRACCIONAMENT DE REBUTS
Informem que les persones interessades en fraccionar els 
rebuts dels tributs d’aquest Ajuntament es poden adreçar 
a l’oficina de recaptació del Consell Comarcal (a la Casa 
Rosa) que els informaran de les possibilitats i els terminis 
els els quals aquests fraccionaments no meriten interessos.

 RESULTATS DE LES ELECCIONS AL 
PARLAMENT DE CATALUNYA
Us facilitem els resultats dels deu partits més votats a Cal-
des de Malavella en les eleccions al Parlament de Catalu-
nya celebrades el 25 de novembre passat.

CiU: 1.415 vots (41.22%)
ERC-Cat: 592 vots (17.24%)
PSC: 355 vots (10.34%)
PPC: 344 vots (10.02%)
ICV: 230 vots (6.7%)
C’s: 181 vots (5.27%)
CUP: 115 vots (3.35%)
SI: 44 vots (1.28%)
PxC: 25 vots (0.72%)
Eb: 25 vots (0.72%)

 CALDES, ENTRE LES MILLORS FESTES 
MAJORS DE CATALUNYA
L’Associació Professional de Representants, Promotors i 
Mànagers de Catalunya ha reconegut la Festa Major de 
Caldes com una de les que té la millor programació de 
Catalunya. Una delegació formada pels Joves Intrèpids, or-
ganitzadors de la Festa, l’Alcalde i regidors van assistir el 
12 de novembre al lliurament dels Premis ARC als quals 
la Festa Major de Caldes estava nominada. Finalment, el 
premi va recaure en les Festes del Tura d’Olot. El fet de 

compartir la nominació amb municipis molt més grans 
com Vilafranca del Penedès o Lleida realça el mèrit i el 
reconeixement a la tasca dels Joves Intrèpids i al suport de 
l’Ajuntament de Caldes per fer una programació de Festa 
Major atractiva i de qualitat.

 ARRANJAMENT DE CAMINS A 
FRANCIAC I A SANTA SECLINA
L’Ajuntament ha iniciat l’arranjament del camí que va de 
Can Carbonell fins a Santa Seclina i el que connecta Can 
Solà Gros amb Franciac, passant per Can Mataró. L’acció 
és una de les diverses que està realitzant el consistori per 
mantenir en condicions els molts quilòmetres de camins 
de què disposa Caldes de Malavella. 

 TREBALLS DE PODA
Amb l’arribada de la tardor i la consegüent caiguda de fu-
lles d’alguns arbres, la brigada ha fet podes en els carrers, 
places, parcs i jardins del municipi i ha recollit la fullaraca 
del terra.

  OUERES, CUBELLS I BOSSES PER AL 
RECICLATGE
Aquells qui es van adreçar a la deixalleria entre els dies 17 
i 25 de novembre van poder recollir material divers per 
al reciclatge com són una ouera, un cubell airejat per la 
fracció orgànica, una bossa de quatre compartiments i una 
bossa de compra reutilitzable. Aquesta és iniciativa ende-
gada per l’Ajuntament de Caldes de Malavella i el Consell 
Comarcal de la Selva que s’emmarca en la Setmana Euro-
pea de la Prevenció de Residus, que es va celebrar en les 
dates citades anteriorment.

 CALDES ASSISTEIX A UN ACTE PER 
CELEBRAR EL DIA MUNDIAL DEL 
TURISME
L’Alcalde Salvador Balliu, la regidora de Turisme, Mercè 
Rossell, i una bona representació de balnearis i hotels de 
Caldes de Malavella, van assistir a l’acte de celebració del 
Dia Mundial del Turisme que va organitzar la Federació 
d’Hostaleria de les Comarques Gironines l’1 d’octubre 
passat al castell de Biart,a Masarac. Van assistir-hi el pre-
sident de la Federació, Antoni Escudero, el delegat del 
Govern a Girona, Eudald Casadesús; el president de la Di-
putació de Girona, Jaume Torramadé i el subdelegat del 
govern espanyol, Carles Jaume, entre altres.
L’acte va ser un punt de trobada entre administració i re-
presentants del sector turístic per valorar la temporada 
turística de l’estiu passat que Escudero va qualificar de do-
lenta. També es va mostrar contrari a la pujada de l’IVA, a la 
situació de l’NII i al Pla director de l’Empordà, alhora que 
va remarcar la necessitat d’una inversió important a Giro-
na a l’estil de Barcelona Word per allargar la temporada a 

les comarques gironines.
Eudald Casadesús va destacar la importància que el sec-
tor públic i el privat treballin junts perquè les comarques 
gironines siguin una destinació turística cada vegada més 
atractiva.

 ACTIVITATS A DOJO PEL MERCAT 
DE NADAL I PER LA MARATÓ
Us recomanem que consulteu l’agenda de Nadal d’en-
guany perquè segur que hi trobareu alguna activitat del 
vostre grat. Com a escalfament, el 15 de desembre hi 
haurà contes nadalencs per a infants, la presentació del 
llibre fotogràfic “Caldes de Malavella, la vila termal”, una 
xocolatada popular a càrrec dels avis de la Casa Rosa 
destinada a la Marató de TV3 i el Caga tió Tió solidari, 
organitzat per l’Associació de comerç i serveis de Cal-
des de Malavella i destinat a Càrites. El dia 16 se cele-
brarà el Mercat de Nadal amb força activitats paral·leles 
(passejades amb poni, espectacles infantils, tallers de cui-
na...) i accions solidàries de la Creu Roja (recollida de jo-
guines) i de diverses associacions i de l’Ajuntament que 
col·laboren amb la Marató de TV3 (tastets d’escudella 
(Societat Gastronòmica de Caldes), subhasta de quadres 
(Ajuntament), cercavila i cantada de nadales (Colla Ge-
gantera), festival de patinatge artístic (Club de Patinatge 
Artístic Caldes) i quina (Club Volei Joves Caldes). Esti-
gueu-ne al cas!

 ENCESA DE LLUMS DE NADAL 
Us convidem a l’encesa de llums de Nadal que es farà 
el dissabte 15, a 2/4 de 8, a la plaça de l’Església ja que 
serà el tret de sortida de les celebracions nadalenques. 
Tot seguit, els nens de la catequesi cantaran nadales i se 
servirà un pica-pica. Us hi esperem!

 NADAL I REIS
L’agenda de Nadal i Reis també està farcida d’activitats. 
Pels volts de Nadal es farà una audició a càrrec de l’Aula 
de Música, una quina sanitària, la missa del pollet, la del 
gall i la de Nadal, el cros de Caldes, el concert de la 
Coral Cantaires de Caldes, la quina de la Unió Esportiva 
Caldes i es celebrarà el JAN (Jocs i Activitats de Nadal), 
Pel que fa als Reis, ens han anunciat novetats, tant en l’ar-
ribada de patges reials per recollir les cartes dels infants, 
el 29 de desembre, com en l’arribada de Ses Majestats 
els tres Reis d’Orient, el 5 de gener. Ja podeu preparar 
els fanalets! Els Amics dels Reis us demanen la vostra 
ajuda si voleu col·laborar en l’organització.

 FESTA DE CAP D’ANY
Per tancar tot el seguit d’actes i l’any 2012, els Joves in-
trèpids de Caldes i la Societat Gastronòmica de Caldes 
i l’Ajuntament us han preparat una gran festa de Cap 
d’any consistent en un sopar al pavelló poliesportiu, les 

campanades a l’Església i el ball altre cop al pavelló.

 VOLS FER D’ACTOR  A LA FESTA DE 
LA MALAVELLA?
Us agradaria formar part dels actors que representen la his-
tòria de la Malavella? Voleu ser els nens segrestats per la vella 
bruixa? voleu ser un dels vilatans que es rebel·la contra la 
tirania de la malvada senyora feudal? Si voleu viure la fes-
ta d’aquesta altra manera o bé col·laborar amb la comissió 
organitzadora suggerint idees o fent altres tasques, podeu 
contactar amb l’Oficina de Turisme de Caldes de Malavella 
(972.480.103 - c/e: turisme@caldesdemalavella.cat).

  ÈXIT DE LA FIRA D’OPORTUNITATS 
La vuitena Fira d’Oportunitats, celebrada el 25 de no-
vembre va superar tots els rècords ja es van arribar a 
muntar 71 parades que oferien productes de segona mà 
de tot tipus. Per altar banda, Càrites de Caldes va recap-
tar 145,61 € i uns 200 quilos de productes de primera 
necessitat, ja sigui provinents de les inscripcions dels 
paradistes o de les aportacions que van fer els visitants.

  BONA ACCEPTACIÓ DE LA MOSTRA 
DE TEATRE
La Mostra de Teatre Amateur Memorial Emili Bota s’ha 
tancat amb bona acceptació per part del públic. El cicle 
es va obrir el 10 de novembre amb la comèdia  “Ménage 
a sis”, a càrrec d’Imagina’t Teatre, de Sant Feliu de Guí-
xols.  El relleu el va agafar el 17 de novembre “Terra bai-
xa”, representat pel Grup de Teatre Cassanenc i Guspira 
Teatre de Cassà de la Selva. Va cloure la mostra el 24 de 
novembre “L’amor no té cap fórmula (Vennus II)”, del 
grup caldenc Carisma Teatre.

 L’AIGUA DE VICHY, ENLLAUNADA
Vichy Catalan ha llançat al mercat la primera aigua mi-
neral carbònica enllaunada. L’Alcalde Salvador Balliu i la 
regidora de Turisme, Mercè Rossell, van ser a l’acte de 
presentació al qual va assistir, entre altres, l’Alcalde de 
Barcelona, Xavier Trias.
La llauna d’aigua carbònica té una capacitat de 33 cen-
tilitres i segons el conseller delegat de l’empresa, Joan 
Renart, conserva les mateixes propietats que el genuí 
Vichy Catalan. Està adreçada a un públic d’entre 16 i 35 
anys amb un estil de vida “urbà i saludable” i l’objectiu és 
que l’aigua de Vichy surti de la taula i es pugui beure en 
altres situacions com poden ser a la platja, a la muntanya, 
al gimnàs, a la piscina, als concerts, al cotxe...
L’empresa ha llançat un segon producte també enllaunat: 
el Vichy Catalan llimona, un refresc d’aigua mineral natu-
ral Vichy i aroma natural de llimona. Durant la presenta-
ció es van fer diferents referències al nostre municipi i a 
la planta que hi té instal·lada Vichy Catalan.

  LA PGA ACULL L’EXPOSICIÓ DEL PRE-
MI ESPECIAL DE PINTURA RÀPIDA 2012
La PGA Catalunya resort ha organitzat una exposició amb 
l’obra de Robert Matí i Ripoll, guanyador del Premi Especial 
de Pintura Ràpida a Caldes de Malavella – PGA Tour Ca-
talunya. L’exposició es pot visitar del 8 de novembre al 16 
de desembre i compta amb el suport de l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella.

 ESTAT DE L’AIGUA
Les últimes analítiques de novembre indiquen que l’aigua 
és apta per al consum de boca al nucli, Llac del Cigne, 
Can Solà Gros I i II, Aigües Bones i Can Carbonell. Per 
altra banda, la concentració de nitrats per sobre del lí-
mit permès a la xarxa del Tourist Club fa que l’aigua es 
consideri no apta en aquesta urbanització. 

Els partits opinen

Felicito el nostre Caporal de la Policia Local de Caldes de Malavella, el Sr. Xavier Muñoz García pel 
lliurament de les dues medalles, una per portar més de deu anys de servei i l’altra pels seus mèrits 
professionals i de dedicació a consolidar el cos de policia del nostre poble. Felicitats.
Des del Partit Socialista i amb salutacions federalistes, donem la nostra felicitació a Esquerra Repu-

blicana pel gran resultat electoral que han obtingut. 
Ui, es donaran 37.000 milions d’€ a Catalunya Caixa, Bankia, Nova Galícia i Banc de València; quins ajustos, 
retallades... ens preparen? les pensions? Bon Nadal a tots. Difícil és somriure i conviure en harmonia feliçment 
amb els nostres quan la taula està buida i no es poden donar els regals nadalencs als nostres fills. És dur dir-
los-ho. La crisi, per culpa de la crisi i els seus causants, culpables que opíperament riuen. Sí, ells riuen i brinden.

L’equip de govern ha aconseguit el compromís de la Generalitat perquè les obres de l’Escola Be-
naula es licitin durant el primer trimestre de l’any 2013 i es comencin durant el segon trimestre 
del mateix any. Han estat molts els contactes i gestions però el compromís final va arribar el 5 de 

novembre per boca del Director General d’Ensenyament, Jordi Roig i Viñals, en una reunió amb l’Alcalde, Salva-
dor Balliu, i la Regidora d’Educació, Àngela Frigolé. El cost de les obres anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària 
i la Generalitat l’amortitzarà al llarg de 25 anys. L’últim ple ha aprovat, encara que no sigui del nostre grat, un 
augment de la factura de l’aigua de 0,7560€ per abonat i mes. Ens hi hem vist obligats perquè l’Agència Catalana 
de l’Aigua ha imposat un nou cànon de l’aigua a tots els municipis catalans. L’equip de govern vol aprofitar per 
desitjar-vos un bon Nadal i una molt bona entrada d’any.

A punt de finalitzar l’any, encara no s’ha fet res referent als pressupostos del 2013. El mes passat es 
van aprovar les ordenances amb el nostre vot en contra ja que és possible fer una política econò-
mica on la part proporcional de l’IVA i la pujada de l’IPC no recaigui sobre el contribuent. Però això 
no interessa a CIU i no ens escolta. Bé, ni CIU ni els altres perquè governen en minoria i es podria 

aplicar si la resta d’oposició ens donés suport. Però sembla que els prejudicis respecte el nostre partit els fan 
perdre el sentit comú i la sensibilitat social. Haig de dir també que el Partit Popular va proposar que les nostres 
indemnitzacions com a regidors/es es repartís entre Càrites i la comunitat educativa ja que per culpa de les 
retallades d’Ensenyament tenen cada vegada més mancances. I ningú no ens va donar soport. Una altra vegada 
em quedo sola quan proposo ajudar la població caldenca. 

Un gran acord unànime al darrer ple, de totes els grups representats al consistori, fa possible 
la donació a Càrites Diocesana, de la paga extra dels grups polítics del nostre poble.
D’altra banda, acabem de viure les eleccions amb més participació de la història de la nostra 

democràcia. Això fa encara més evident que vivim uns moments històrics com a país i una greu crisi que castiga 
durament la nostra gent. La població moguda per una gran preocupació sobre el futur de la nostra societat 
s’ha mobilitzat amb el motiu clar de sortir endavant i ha donat suport a  Esquerra situant-la com a segona 
força del Parlament del nostre país. Assumim la gran responsabilitat que ens atorga el poble de Catalunya i 
procurarem administrar-la amb tot l’entusiasme i tota la modèstia necessària. Estiguin segurs que posarem 
aquest magnífic resultat al servei de la gent i la independència de Catalunya i que procurarem fer-ho amb tot 
el coratge i l’encert possibles.

Quan l’11 de setembre CiU va voler una oportunitat per amagar una mala gestió 
no va veure més enllà de l’estelada. Molts dels que surten al carrer no obliden la 

insensibilitat social, les retallades, la repressió policial ni els escàndols de corrupció. Era impossible una majoria 
excepcional per continuar amb aquestes polítiques. Esperem que ara desperti un sentiment de responsabilitat 
social vers la gent que pateix les conseqüències de les polítiques neoliberals.  A Caldes, per segona vegada ens 
han rebutjat les propostes de facilitar el pagament de l’IBI a famílies amb problemes econòmics i de condonar 
el pagament de les plusvàlues de l’impost a les persones desnonades.  L’any passat vàrem proposar que la paga 
extra que tots rebem servís per pal·liar despeses socials concretes, cosa que tampoc no vàrem aconseguir.  
Aquest any, recordant-ho en el ple de setembre, hem aconseguit que 9.791’58 € vagin a sufragar necessitats de 
famílies caldenques  a través de Càrites. Més opinió al calidoscopicaldenc.blogspot.com

CiU fa amb l’escola Benaula el mateix que el PP i el PSOE amb l’NII. Les retallades de CiU ens van 
deixant, de moment, sense nova escola. Amb excuses de mal pagador, el govern de la Generalitat ha 

anat ajornant l’inici de les obres i l’equip del mateix color que regeix l’Ajuntament de Caldes, en comptes de 
lluitar pels nostres drets, justifica l’actitud del govern i acata amb resignació els successius ajornaments. Quan 
va governar la PIC vam lluitar moltíssim per arribar a acords amb el Departament. Vam aconseguir alliberar el 
terreny, un projecte adequat, una partida pressupostària per fer tot l’edifici i, fins i tot, adjudicar l’obra… només 
calia començar. Realment una llàstima! Pensem que el sistema de retallades de CiU no ens està portant enlloc, 
cal una acció decidida en favor de l’escola pública i cal que el nostre Ajuntament ens representi i defensi els 
drets del municipi en comptes inhibir-se, que és el que està fent contínuament.

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat que 
els regidors de l’equip de govern renunciïn a la paga 
de Nadal (una catorzena part de la retribució que 
havien de percebre durant aquest any). També ha 
aprovat  que els regidors de l’oposició  vegin re-
baixada també en una catorzena part la quantitat 
a percebre durant l’any en concepte d’assistència 
als òrgans col·legiats de què formin part. Segons 
l’acord de Ple, la xifra total ascendeix a 9.791,58 € 
i es destinarà a fins socials (vegeu el següent punt).

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat, per 
una banda, la renúncia de l’equip de govern a la 
paga de Nadal i, per altra banda, la renúncia dels 
regidors a l’oposició d’una catorzena part de la 
quantitat a percebre en concepte d’assistència. La 
xifra total puja a 9.791,58 € i es destinarà a Càrites. 
La decisió s’ha pres, en dos sentits: ajudar l’entitat 
benèfica esmentada que està desbordada per la de-
manda d’ajuda per part dels caldencs i  fer un gest 
de solidaritat respecte els treballadors de l’Ajunta-
ment que per decret llei, i per tant obligatòriament, 
no cobraran la paga de Nadal.

 El Ple Municipal ha aprovat modificar l’ordenança 
fiscal de la Taxa pel subministrament d’aigua pota-
ble, que suposa un augment de la quota de servei 
de 0,7560€ per abonat i mes a causa de l’aplicació 
per part de l’Agència Catalana de l’Aigua d’un nou 
cànon de l’aigua. S’ha aprovat amb els 7 vots favora-
bles de CiU (5), ICV-EUiA (1) i del PSC (1); els vots 
contraris de la PIC (3), i les 2 abstencions d’ERC 
(1) i del PP (1). Per una altra banda, s’aplicarà un 
recàrrec de 4 € per rebuts retornats en cas que el 
rebut no arribi a 40€ i d’un 10% de la factura en cas 
que la factura sigui superior. Aquest punt ha estat 
aprovat per unanimitat.

 El Ple Municipal ha aprovat la retenció de la 
paga extraordinària de Nadal del personal públic 
de l’Ajuntament per un import de 91.885,95 € 
d’acord amb el Reial Decret-llei 20/2012. Ho ha 
fet amb els 5 vots favorables de CiU, amb el vot en 
contra del PSC (1) i amb les 6 abstencions de la 
PIC (3), ICV-EUiA (1), ERC (1) i PP (1).

 El Ple Municipal ha aprovat l’atorgament de dues 
medalles al Caporal de la Policia Local de Caldes 
de Malavella, Xavier Muñoz García. La primera és de 
bronze pels anys de servei prestats al Cos de la Po-
licia Local de Caldes de Malavella i s’ha aprovat amb 

els 9 vots favorables de CiU (5), ICV-EUiA (1), ERC 
(1), PP (1) i PSC (1) i les abstencions de la PIC (3) . 
La segona és d’argent en reconeixement per la seva 
dedicació i projecció del Cos de la Policia Local de 
Caldes de Malavella i s’ha aprovat per unanimitat.

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat i pro-
visionalment el Pla especial d’acondicionament per 
a ús de turisme rural de Can Calot, al veïnat d’Is-
rael. La documentació es remetrà a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme que n’estudiarà l’aprovació 
definitiva.

 El Ple ha aprovat per unanimitat un dictamen 
d’ICV-EUiA que insta al govern de l’Estat a suspen-
dre els desnonaments de residència habitual dels 
col·lectius vulnerables fins que no s’apliqui una 
nova normativa hipotecària d’enjudiciament civil 
adaptava a la normativa europea. També insta el go-
vern espanyol a contemplar l’extinció dels deutes a 
les entitats bancàries a través de la dació en paga-
ment i de permetre la permanència del deutor en 
el domicili amb un pagament de lloguer social.
Per últim, sol·licita al Jutge Degà del partit judicial 
que suspengui qualsevol desnonament mentre no 
se n’hagi verificat el caràcter abusiu i que faci arri-
bar mensualment als Serveis Socials Municipals una 
relació dels processos judicials que podrien finalit-
zar amb desnonament.

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat un 
manifest contra la violència de gènere i que es va 
llegir a Caldes el proppassat 25 de novembre amb 
motiu de la commemoració del dia internacional 
per l’eliminació de la violència de gènere. El redac-
tat té el suport de la Generalitat de Catalunya, les 
quatre diputacions, la Federació de Municipis de 
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis
El manifest rebutja la violència de gènere que cau-
sa morts però també totes les violències físiques, 
psicològiques, econòmiques, socials i estructurals 
que impedeixen a les dones tenir garantits els seus 
drets com a ciutadanes.
També destaca que el treball fet en els darrers anys 
ha permès situar la violència masclista a l’agenda 
política del país i que la societat en prengués cons-
ciència.
Seguidament, destaca la feina feta per part de les 
institucions públiques dotant de recursos per 
afrontar aquest problema i es proposa incidir per-
què les víctimes i els familiars coneguin totes les ei-

Ple municipal extraordinari 9 de novembre

Ple municipal ordinari de 26 de novembre

Els Plens
 El Ple Municipal ha aprovat per majoria abso-

luta la modificació de les ordenances fiscals per a 
l’exercici 2013. Ho va fer amb els 6 vots favorables 
de CiU (5) i PSC (1), els 5 vots en contra de la PIC 
(4) i del PP (1) i les 2 abstencions d’ICV-EUiA (1) i 
ERC (1). No s’aplica la pujada de l’IPC i en la majo-
ria de casos no s’apliquen modificacions rellevants 
excepte algunes casos que detallem:
− S’apuja un 10% l’IBI en el cas dels immobles ur-
bans en compliment del Reial decret 20/2011.
− Les parades de mercat passaran a pagar 1 €  per 
metre lineal i dia.
− Els impostos relacionats amb el cementiri veuen 

repercutit l’augment de l’IVA (del 8% al 21%)
− L’impost d’escombraries veu repercutit l’aug-
ment de l’IVA (del 8% al 10%)
− S’incorpora una nova ordenança (número 16) de 
retirada de vehicles amb els següents preus:
− Per retirada: 120€
− Per servei de la grua sense retirada : 70€
− A partir de les 24 hores de custòdia al dipòsit 
municipal de vehicles: 10,5€ per dia
- S’incorpora una nova ordenança (número 17) 
de gestió i recaptació dels ingressos municipals de 
dret públic.


