
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 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 (CAP Cassà) 972 46 38 82
AMBULÀNCIES 972 41 00 10 / 061
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 972 47 04 04
C. Vall·llobera, 4.  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 107.9 972 47 13 09. Casa Rosa. 
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 972472009. Casa Rosa.
Els dimarts, de 9 a 2. Fora d’aquest horari, és possible l’atenció de 
les següents maneres:

 Atenció presencial a l’oficina central del Passeig Sant Salvador, 
núm. 19, de Santa Coloma de Farners

 Atenció telefònica al telèfon 902 010 027
 Atenció telemàtica a la Carpeta Ciutadana (www.selvacarpeta.cat)

Per qualsevol dubte o informació, podeu trucar també a 
l’Ajuntament de Caldes (972 47 00 05).
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 Per a més informació: www.cofgi.cat
• 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 localitzada de 
24 hores al tel. 972 47 00 96, de dilluns a 1/4 de10 fins diumenge a la 
1 del migdia. 

• 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). Diumenges: d’11 a 1. 
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
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.catServeis i adreces d’interès
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AGENDA
Del 15 de juny al 15 de juliol

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
De l’1 de juny al 31 de juliol:
- IBI Urbana (anual 2013)
- IBI Rústica (anual 2013)
- IAE (anual 2013)
- Clavegueram (2n trimestre 2013)

De l’1 de maig al 30 de juny:
Quota de conservació del Llac del Cigne 
(anual 2013)

Amb el patrocini de: 

Butlletí d’informació municipal de Caldes de Malavella

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

ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ DE 
LA FIRA-MERCAT DELS DIUMENGES:
- Ponis a la pineda: Cada primer i segon 
diumenge de mes.
- Mercat de contes (narracions per a la 
mainada): Cada últim diumenge de mes
- Parada caldenca: Cada diumenge. Espai 
que permetrà a caldencs i caldenques vendre 
manualitats, productes de segona mà i d’altres. 
Per a més informació i inscripcions, adreceu-vos 
a l’Àrea de promoció econòmica a l’Oficina de 
Turisme, a promocioeconomica@caldes-
demalavella.cat o bé al 972470005 (Ext 47).

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.

A les 4, al Casino de Caldes de Malavella. Disposa-
reu de tots els ingredients necessaris per a l’ela-
boració d’aquesta beguda. Places limitades. Heu 
de confirmar l’assistència abans del dia 23 de 
juny al telèfon 972 47 03 19 (Dolors). L’organitza 
l’Associació IKALD.

ESPORTS
UE AIGÜES BONES
III Torneig de l’amistat (cloenda de tempo-
rada). Competició de futbol 7 (8 equips). Inici a les 
10 i finalització a les 8 del vespre.

DIUMENGE, 30 DE JUNY
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a 
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona. Aca-
bament a l’exposició del jaciment del Camp dels 
Ninots que es pot visitar lliurement.

DINAMITZACIÓ DE LA FIRA-MERCAT: 
MERCAT DE CONTES
Narracions per a nens i nenes basades en tècniques 
antigues. D’11 a 1, al pati de Cal Ferrer de la Plaça. 
- “Felisberto sense somnis”. Autor: Matías 
Acosta (www.matiasacosta.com)
- “El gol”. Autora: Roser Rimbau. Il·lustrador: 
Pep Rimbau (www.takatuka.cat)
Organitzat per La Factoria 2.0 (www.lafactori-
a2punto0.com) i dinamitzat per cuentosmonos 
(www.cuentosmonos.com)

DIVENDRES, 5 DE JULIOL
CONTES AMB MÚSICA
“El Quixot a cavall de la música del Re-
naixement”, a càrrec de Pepa Contes. Als 
jardins de Pere Vidal. Edat recomanada: a partir 
de 6 anys. Gratuït. Places limitades a l’aforament. 
Acte organitzat per la Biblioteca Municipal Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia. L’Organitza l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella i la Biblioteca Francesc Ferrer 
i Guàrdia. Amb el suport: PGA Catalunya Resort, 
Diputació de Girona i Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya.

DISSABTE, 6 DE JULIOL
EXCURSIÓ A CARCASSONA
Recorregut amb vaixell pel canal de Midi, dinar al 
restaurant Table Ronde i visita a Carcassona. Con-
sulteu els programes a part. Organitzada per l’As-
sociació de Gent de la 3a edat “Casa Rosa”.

AUDICIÓ DE SARDANES I HAVANERES
Diada del soci de l’Agrupació de Sardanistes.
− A les 8 del vespre, a la plaça Amical de Mauthau-
sen, sardanes amb la Cobla Bisbal Jove
− A les 11, en el mateix lloc, havaneres a 
càrrec de Norai
Organitzat per l’Agrupació de Sardanistes.

DIUMENGE, 7 DE JULIOL
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a 
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona. Aca-
bament a l’exposició del jaciment del Camp dels 
Ninots que es pot visitar lliurement.

DINAMITZACIÓ DE LA FIRA-MERCAT: 
PASSEJADES AMB PONIS
D’11 a 1, a la pineda del Parc de la Sardana. Preu per pas-
sejada: 2€. Organitzada pel Centre Eqüestre Malavella.

DIVENDRES, 12 DE JULIOL
CONCERT
El Chico con la espina en el costado + 
Tom Hagan. A les 10 de la nit als Jardins de Pere 
Vidal (Biblioteca). Gratuït. Places limitades a l’afora-
ment. Organitzat per la Biblioteca Municipal Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia. L’Organitza l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella i la Biblioteca Francesc Ferrer 
i Guàrdia. Amb el suport: PGA Catalunya Resort, 
Diputació de Girona i Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya.

DISSABTE, 13 DE JULIOL
CLUB DE LECTURA 
Sortida a Caldes d’Estrac. A 2/4 de 10 del 
matí. Arran de la lectura del llibre de Josep Palau i 
Fabre: “Contes de capçalera” (1993) ens desplacem 
fins a Caldes d’Estrac per comentar l’obra amb el 
grup de lectura de la Biblioteca Can Milans de Cal-
detes. També hi participa el club de lectura de Vilo-
bí. El programa inclou: club de lectura, dinar i visita 
a la Fundació Palau i Fabre.

TROBADA DE MOTOS, RUTA I 
SOPAR-BALL
A la plaça de l’Ajuntament, a partir de les 4 de la 
tarda. Sopar-ball, a partir de les 9 de la nit. L’orga-
nitza el Pub Tèrmic, Girona Custom i la Societat 
Gastronòmica de Caldes.

DEL 13 AL 21 DE JULIOL
COLÒNIES
Organitzades pel Centre d’Esplai Sant Esteve

DIUMENGE, 14 DE JULIOL
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a 
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona. Aca-
bament a l’exposició del jaciment del Camp dels 
Ninots que es pot visitar lliurement.

DINAMITZACIÓ DE LA FIRA-MERCAT: 
PASSEJADES AMB PONIS
D’11 a 1, a la pineda del Parc de la Sardana. Preu 
per passejada: 2€. Organitzada pel Centre Eqüestre 
Malavella.

PROJECTE SOBRE LA CUINA DE LA SELVA
El Consell Comarcal de la Selva conjuntament amb els col·lectius de la cuina de Sils i el Centre Gas-
tronòmic Domus Sent Soví d’Hostalric estan impulsant un projecte per recuperar, recopilar i donar 
a conèixer les receptes de la cuina tradicional de la comarca. Si coneixeu receptes i particularitats de 
la cuina de Caldes i voleu col·laborar amb el projecte, podeu posar-vos en contacte amb l’Oficina de 
turisme al 972480103 o bé a promocioeconomica@caldesdemalavella.cat

VIATGE “RUTES PER CASTELLA”
De l’11 al 15 de setembre. Organitzat per l’Es-
plai “la Caixa” de Caldes de Malavella. Trobareu 
el programa del viatge a l’EspaiCaixa.

RUTES PER LA “SERRANÍA” DE 
CONCA
Viatge de 5 dies, del 30 de setembre al 4 d’oc-
tubre. Organitzat per l’Associació de gent de la 
3a edat “Casa Rosa”. Consulteu-ne els progra-
mes a part. 

DIJOUS, 13 DE JUNY
XERRADA ARQUEOLÒGICA
Balanç de 10 anys d’excavacions al Camp 
dels ninots i explicació de les troballes de 
l’excavació de 2013. A càrrec de Bruno Gómez 
i Gerard Campeny, arqueòlegs de l’IPHES. A les 8, al 
Casino municipal. L’organitza l’IPHES i l’Ajuntament 
de Caldes de Malavella.

TEATRE LLEGIT
A les 5 de la tarda, a l’Esplai Fundació “La Caixa”. 
Llegit pel grup de teatre de l’Esplai. L’obra a repre-
sentar és “Allò que tal vegada esdevingué”, 
de Joan Oliver.

DIVENDRES, 14 DE JUNY
ESPORTS
Cloenda de l’Escola Esportiva Municipal. A partir de 
2/4 de 7, al pavelló.

DISSABTE 15 I DIUMENGE 16 DE JUNY
SORTIDA GEGANTERA
Vila Gegantera de les comarques gironines 
a Lloret de Mar. Dissabte 15 de juny a la tarda i 
diumenge 16 de juny al matí. Més informació: http://
vilageganteralloretdemar.jimdo.com. Amb la partici-
pació de la Colla Gegantera de Caldes i els Grallers 
escaldats.

ESPORTS
CLUB DE GOLF CALDES DE MALAVELLA
Participació tan en individual com per equips en la 4a 

prova del Rànquing i Interclubs de Pitch & 
Putt de Catalunya 2013. En el camp de Gualta 
P&P (Baix Empordà).

DISSABTE, 15 DE JUNY
OBERTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL 
DE CALDES

TALLER DE SABÓ
“Reciclem oli i aprenem a fer sabó per al cos 
i per a la roba”.  A càrrec d’Assumpció Moreno.
Al Casino Muncicipal, a les 4 de la tarda. Preu: 5 €, a 
pagar el dia de taller. Imprescindible fer la inscripció 
a través del correu xarxadedones@hotmail.
com. Termini d’inscripcions: 10 de juny. Ho organit-
za la Xarxa de Dones amb el suport de l’Ajuntament 
de Caldes de Malavella

ESPORTS
CLUB VOLEI JOVES CALDES
6è Torneig 4x4 volei mixt.  Al pavelló.

CLUB PATÍ CALDES
Festa de cloenda de temporada i Torneig 
David Cañón (se’n repartiran programes a part).

DIUMENGE, 16 DE JUNY
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a l’Ofi-
cina de Turisme. Preu: 3 € per persona. Acabament a 
l’exposició del jaciment del Camp dels Ninots que es 
pot visitar lliurement.

EXCURSIÓ
Sortida de Cadiretes a Tossa. 
Matinal familiar. Organitzada pel Club Excursionista 
de Caldes de Malavella.

3a TROBADA DE GRUPS DE TEATRE 
INFANTIL I JUVENIL
Mostra de tallers de final de curs de 
l’Aula de Teatre de Caldes de Malavella 
(infantil i juvenil). A les 6, al Teatre-cinema 
municipal. Entrada gratuïta. L’organitzen l’Aula de 
Teatre i l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

DIJOUS, 20 DE JUNY
EXCURSIÓ A OLOT
Organitzada per la Fundació “la Caixa” de Caldes de Ma-
lavella. Trobareu el programa de l’activitat a l’EsplaiCaixa.

AUDICIÓ FINAL DE CURS DE L’AULA 
DE MÚSICA
A 2/4 de 8, al Teatre-cinema municipal. L’organitza 
l’Aula de Música de Caldes de Malavella i l’Ajunta-
ment de Caldes de Malavella. 

DIVENDRES, 21 DE JUNY
BERENAR DEL SOCI (CASA ROSA)
A les 5, al poliesportiu. Hi estan convidats tots els 
socis (gratuït). Podeu passar a recollir els tiquets a 
la Casa Rosa el dia 16 de juny durant el ball de la 
tarda. Organitzat per l’Associació de Gent de la 3a 
edat “Casa Rosa”.

DIADA DELS 25 ANYS DE L’INSTITUT 
DE CASSÀ DE LA SELVA 
- A les 6, Macroconcert al polivalent de 
Cassà. Actuació d’alumnes i exalumnes
- A 2/4 de 10: Sopar al pati de l’Institut
Preu: 13€

DISSABTE, 22 DE JUNY
TALLER DE RATAFIA
- A les 11, sortida per recollir les plantes
- A la 1, pica-pica tertúlia 
- A les 4, elaboració de la ratafia 
Organitzat per l’Espai jove Ca la Romana i la Xarxa 
de Dones de Caldes

DIUMENGE, 23 DE JUNY
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Cal fer una inscripció prèvia a 
l’Oficina de Turisme. Preu: 3 € per persona. Aca-
bament a l’exposició del jaciment del Camp dels 
Ninots que es pot visitar lliurement.

SORTIDA AMB CAIAC
Passejada amb caiacs individuals seguint 
la costa de Sant Feliu de Guíxols. Apta per 
a mainada que hi tingui experiència. Organitzada 
pel Club Excursionista de Caldes

REVETLLA DE SANT JOAN I BALL
Sopar de revetlla amb menú especial de 
Sant Joan. Acabat el sopar, ball amenitzat 
pel Grup Sharazan. A 2/4 de 10 del vespre, a 
la Plaça Amical de Mathausen. Organitzada per la 
Colla Gegantera de Caldes i els Grallers escaldats i 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

DIVENDRES, 28 DE JUNY
FESTA CARIBENYA I BALL AMB EL 
DUET SHARAZAN
A partir de les 9 del vespre, a la terrassa del Bar 
Tèrmic. L’organitza el Bar Tèrmic.

DISSABTE 29 I DIUMENGE 30 DE JUNY
EXCURSIÓ
La Pica d’Estats des de la Vall Ferrera. 
Mínim, llicència C. Conduïda per en Pere Serrats. 
Organitzada pel Club Excursionista de Caldes

TROBADA DE MÒDULS FERROVIARIS 
ESCALA HO 
A Santa Maria de Palautordera. Hi participarà el 
Club Ferroviari de Caldes de Malavella. Organitza-
da per l’Ajuntament de Santa Maria de Palautorde-
ra i la Federació d’Amics del Ferrocarril.

DISSABTE 29 DE JUNY
GLOPETS D’ESTIU
“Moncho, 50 anys de boleros.” A les 10 de 
la nit, als Jardins de les Termes Romanes. Moncho, 
Ramon Calabuch Batista, porta 50 anys en el món 
de la música, i experimentant la fusió entre la rum-
ba i el bolero va acabar trobant el seu camí en la 
cançó. Trenta-sis discos -tres dels quals en català- i 
més de tres-cents temes gravats avalen la seva tra-
jectòria, que en els darrers anys travessa una etapa 
internacionalista en la que queda palesa la seva in-
discutible maduresa i solidesa artística.
Preu de l’entrada: 18 € (anticipada) i 20 € (taquilla). 
Venda d’entrades el dia de l’actuació: 
2 hores abans de la funció, a l’accés als Jardins per 
la placeta de l’Ermita de S.Grau.
Venda d’entrades anticipades: A l’Ofici-

na de Turisme de Caldes 
de Malavella, de dilluns a 
diumenge de 10 a 2 i dis-
sabtes, de 3 a 6. Reserves 
al telèfon 972 48 01 03. 
L’Organitza l’Ajuntament 
de Caldes de Malavella. 
Amb el suport: PGA Ca-
talunya Resort, Diputació 
de Girona i Departament 
de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya.

CONCERT AL CAMP NOU PER LA 
LLIBERTAT
Amb l’actuació, entre d’altres, de Lluís Llach i 
Sopa de Cabra entre molts d’altres. El preu de 
l’entrada és de 18€ i l’Assemblea Territorial de Cal-
des de Malavella organitzarà autocars per tal de fa-
cilitar-hi l’assistència. Podeu fer reserves als telèfons 
686680294 (David), 606726617 (Josep) o 653965781 
(Ramon). El concert està organitzat per l’Assamblea 
Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural.

DEMOSTRACIÓ I ELABORACIÓ 
PRÒPIA DE RATAFIA



Acció de govern i notícies de Caldes

Els Plens

 S’INICIA LA NETEJA DE FRANGES 
PERIMETRALS A URBANITZACIONS
El 17 de maig passat es van iniciar els treballs de 
manteniment de les franges perimetrals contra in-
cendis forestals al Llac del Cigne i posteriorment 
es durà a terme a Malavella Park. Es preveu que els 
treballs s’hauran acabat abans del 15 de juny. 
Les tasques consisteixen en retirar la vegetació 
seca, desbrossar el sotabosc, estassar matolls i po-
dar branques baixes d’arbres, dins d’una franja de 25 
metres d’amplada, seguint la legislació vigent.
Pel que fa als veïnats recepcionats per l’Ajuntament, 
s’ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Giro-
na de la qual encara no es coneix la resolució.

 MÉS POTÈNCIA PER A CALDES FM
Caldes FM, l’emissora municipal de Caldes de Ma-
lavella, disposa d’un nou amplificador més potent 
que permet donar cobertura a tota l’extensió del 
municipi ja que fins ara encara hi havia alguns punts 
negres en què costava sintonitzar-la. El canvi d’ampli-
ficador s’ha fe aprofitant que el vell s’havia fet malbé.

 PAS HABILITAT AL COMENÇAMENT 
DE LA RAMBLA RECOLONS
La Brigada Municipal ha habilitat l’accés del passeig 
de la Rambla Recolons des de la plaça de la Creu 
de manera que hi puguin accedir més còmodament 
persones que vagin amb cotxet, cadires de rodes, 
bicis i altres vehicles amb rodes. També s’hi han col-
locat dues jardineres que eviten l’aparcament de 
cotxes i afavoreixen un millor trànsit per la zona.

LA RIERA DEL LLEIXIU, IL·LUMINADA
El tram de la riera del Llei-
xiu comprès entre el carrer 
Major i el carrer Pla i Daniel 
disposa de dos nous llums 
led de baix consum. També 
s’han reinstal·lat els fanals 
que hi havia anteriorment i 
que es van retirar arran de les 
obres del Balneari Prats.

 MILLORES A LA TRAVESSIA TARONJA
L’Ajuntament ha omplert amb grava els sots que 
hi havia a l’inici de la travessia Taronja, entre la ri-
era de Santa Maria i l’avinguda Doctor Furest. 

 EL PARC INFANTIL DE L’ESGLÉSIA, 
PINTAT I ARREGLAT

 ADQUISICIÓ DE NOVES EINES PER A 
LA BRIGADA
La Brigada municipal disposa d’un nou tallagespa i 
d’una desbrossadors més potents que permetran a 
la Brigada realitzar tasques de sega i desbrossament 
d’una manera més còmoda i ràpida.

 SUBVENCIONS ESPORTIVES 2013
L’Ajuntament ha acordat la concessió de les se-
güents subvencions per a entitats esportives de Cal-
des per l’exercici 2013:
Club Tennis Caldes, 2.920 €; Unió Esportiva Caldes, 
12.241 €;  Club Excursionista Caldes, 2.509 €; Club 
Atletisme Caldes, 1.123 € ; Club Esportiu Caldes, 
7.790 €; Club Voleibol Joves Caldes, 6.955 €; Club 
Patí Caldes, 6.259 €; Club Patinatge Artístic Caldes, 
6.398 €; Club Futbol Aigües Bones 417 €; Club Cal-
denc d’Escacs, 765 €.

 L’OFICINA DE TURISME PREPARA UN 
PLA DE MARXANDATGE
L’Ajuntament està preparant a través de l’Oficina 
de turisme un pla de marxandatge que s’implantarà 
durant aquest any i que consistirà en la posada a la 
venda d’un seguit de productes de promoció turís-
tica relacionats amb Caldes. Els objectius de la inici-
ativa són, per una banda, potenciar que els visitants 
puguin adquirir records de Caldes i, per altra banda, 
que tots aquests productes de marxandatge estiguin 
sota una marca promocional que els aglutini i que 
reflecteixi la personalitat de Caldes. Els records es 
podran adquirir a l’Oficina de Turisme. Quan es llan-
ci la campanya us en donarem més detalls. 

 L’AJUNTAMENT EDITA UN TRÍPTIC 
SOBRE LLEGENDES, DITES I REFRANYS 
DE CALDES DE MALAVELLA
L’Oficina de Turisme ha editat el fullet “La llegenda 
que vols viure”, que recull set llegendes i diverses 
dites i refranys caldencs. Pel que fa a les primeres, 
la publicació explica les llegendes de la Malavella, de 
l’Hereu Riera, de Sant Maurici, dels gegants dels tres 
pujols, del Pi d’en Llimona, de la Marieta Salada i, per 
últim, dels bandolers, el camí ral i la Creu de la Mà.
L’objectiu és doble: per una banda, es pretén oferir 
un recurs informatiu però també turístic al visitant 
ja que en el fulletó es fa referència a dos actes popu-
lars com són la Festa de la Malavella i l’Aplec de Sant 

Maurici. Es planteja com una 
manera d’afavorir la deses-
tacionalització del turisme 
i l’economia del municipi. 
Per l’altra banda, es busca la 
promoció i difusió del patri-
moni cultural i popular de 
Caldes que s’ha transmès 
per via oral al llarg de les 
generacions.
L’Ajuntament ha repartit el 
fullet “La llegenda que vols 
viure” per totes les llars cal-
denques i en podeu aconseguir més a l’Oficina de 
turisme.

 CALDES ESTRENA APLICACIÓ 
TURÍSTICA PER A SMARTPHONES
“Malavella” és la nova aplicació per a Iphone que 
permet al visitant consultar informació diversa so-
bre Caldes de Malavella, com el patrimoni arqui-
tectònic, rutes, llocs on dormir, menjar i comprar, 
l’agenda cultural i de festes i, fins i tot, el temps que 
hi fa. És doncs una manera de descobrir via mòbil 
els principals atractius del nostre municipi a través 
d’informació i fotografies.
L’aplicació “Malavella” ja està disponible a la bo-
tiga d’aplicaci-
ons d’Apple de 
manera total-
ment gratuïta 
en aquest enllaç: 
h t t p : / / b i t .
ly/1008LLE. 
Properament 
també estarà 
disponible per 
a telèfons an-
droid. És una iniciativa privada amb participació 
caldenca que ha comptat amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

 DINAMITZACIÓ DE LA FIRA-MERCAT 
DELS DIUMENGES
L’Ajuntament ha planificat un seguit d’activitats per 
dinamitzar la Fira-mercat dels diumenges. Concre-
tament, cada primer i segon diumenge de mes hi 
haurà  ponis a la pineda de la Malavella. Cada úl-
tim diumenge de mes es farà un mercat de contes, 
consistent en la narració de relats per a mainada. A 
més, s’ha destinat un espai per a la parada caldenca, 
un lloc on els caldencs i caldenques podran vendre 
manualitats, productes de segona mà i d’altres. Per 
a més informació, consulteu l’agenda d’aquest nú-
mero de BIM.

 DOL A CALDES PER DOLORES PAJARES
L’Ajuntament manifesta un cop més el condol i el 
suport a la família de Dolores Pajares, assassinada 
a mans del seu cunyat el dimarts, 28 de maig passat. 
El Ple extraordinari del mateix dia va aprovar, per 
unanimitat de tots els partits polítics, “condemnar 
públicament els actes de violència de gènere i do-
mèstica com a xacra social” i mostrar el “rebuig 
davant totes les manifestacions de violència física, 
psicològica, econòmica, social o estructural”. Tam-
bé van manifestar el condol, la solidaritat i el res-
pecte cap als familiars de les víctimes i es van com-
prometre a continuar treballant per evitar aquests 
episodis de vilolència.

El mateix Ple va decretar un dia de dol oficial amb 
la bandera del consistori onejant a mig pal i es va 
convocar un acte l’endemà en el qual la Xarxa de 
Dones va llegir un manifest de rebuig dels actes i 
de condol i suport a la família. Tot seguit, els nom-
brosos caldencs assistents van guardar un sentit 
minut de silenci. 

 DESENA CAMPANYA DEL CAMP 
DELS NINOTS
La desena campanya del jaciment del Camp dels 
ninots es va tancar el 31 de maig passat. Les dificul-
tats per treballar en el jaciment a causa dels molts 
dies de pluja va impedir extreure el catorzè bòvid 
que ja s’havia localitzat l’any 2009. El que sí s’ha 
continuat extraient és abundant material de flora 
i fauna, entre el qual cal destacar uns peixos grans 
similars a les carpes.
Les inclemències meteorològiques han permès, 
no obstant, que 6 restauradors poguessin treba-
llar intensament en el laboratori, allotjat al Castell 
de Caldes. Paral·lelament, un equip de geofísica ha 
analitzat el volcà i l’està reconstruint en tres dimensions.
Una altra línia d’acció ha estat l’ús de noves tècni-
ques de recuperació de petits animals que han apli-
cat dues restauradores a partir dels coneixements 
adquirits en la seva estada a Alemanya. 

 BON BALANÇ DE LES CONFERÈNCIES 
SOBRE AL RIQUESA DEL PATRIMONI 
CULTURAL DE CALDES DE MALAVELLA
Els tres últims dijous de maig va fer un seguit de 
conferències sobre el patrimoni de Caldes condu-
ïdes per historiadors i arqueòlegs caldencs, amb 
una assistència considerable de 30 persones per 
xerrada. El cicle va anar a càrrec de l’historiador 
i arqueòleg Alfons Díaz, amb estreta col·laboració 
de l’Ajuntament de Caldes de Malavella, el Centre 
de Recerques Arqueològiques (CRA) i el Pub Sena-
tor. En l’Aquae de juny farem un repàs d’aquest cicle.

 LA MARATÓ DE DONACIÓ DE SANG 
ARRIBA A 210 PARTICIPANTS
La Marató de donació de sang es va tancar amb un 
gran èxit ja que va triplicar les donacions que es 
fan en una donació convencional. Diversos comer-
ços, empreses i entitats van col·laborar aportant 
material, donant menjar o oferint activitats que van 
amenitzar la jornada. Agraïm des d’aquí a l’organit-
zació a tots els donants i als col·laboradors per la 
seva participació.

 CRIDA ALS BARS I RESTAURANTS 
PERQUÈ POSIN CENDRERS A L’EXTERIOR
Demanem als bars i restaurants de Caldes que po-
sin cendrers a fora al carrer perquè els seus clients 
puguin deixar-hi les burilles. Així ens estalviarem la 
mala imatge de veure puntes de cigarreta llençades 
a terra. Gràcies per la vostra col·laboració.

 CAMPANYA SANCIONADORA PELS 
EXCREMENTS DE GOSSOS
La Policia Local endegarà una campanya sancio-

Els partits opinen

El nostre més sentit condol per a la família de la Dolores, assassinada per la misèria humana perso-
nificada en el seu assassí. S’enfonsa dia a dia la nostra societat: més atur, més penúries, més desnona-
ments... Estem en una societat on la classe mitjana va desapareixent i hi ha una ruptura social, amb 

uns  que tenen molt i altres que no tenen res, amb un buit entremig. La pèrdua del poder adquisitiu és molt 
significatiu.  Al Partit Socialista li reconforta el suport de l’Ajuntament a la Plataforma contra els desnonaments 
la qual cosa demostra sensibilitat cap als vilatans afectats.  Des del nostre partit diem al regidor Lluís Comalada 
fins aviat. La PIC perd un bon actiu polític amb la seva renúncia.  Ho tornem a dir i reiterar per activa i per 
passiva: els socialistes no som ni unionistes ni independentistes: som federalistes, respectem els plantejaments 
polítics d’altres partits i esperem que ens els respectin igualment a nosaltres. 

L’últim Ple municipal ha aprovat per unanimitat anul·lar el punt del Ple celebrat  el 25 de febrer de 2008 
en què l’Ajuntament cedia al departament d’Ensenyament els terrenys on s’ha de construir l’edifici de 
l’Escola Benaula. L’aprovació contemplava però tornar a aprovar la cessió dels terrenys un altre cop a 

Ensenyament. El motiu és una formalitat: l’organisme que l’any 2008 havia de finançar l’escola era l’Institut Català de 
Finances però ara serà Infraestructures de la Generalitat SAU i per això s’ha hagut de desfer i tornar a fer la petició. 
L’equip de govern continua tenint contactes amb la Generalitat que confirmen que quan Ensenyament disposi de di-
ners, l’Escola Benaula serà la primera a construir-se. Lamentem i rebutgem enèrgicament els fets passats a Caldes el 
28 de maig i acompanyem la família en aquests moments difícils. Esperem que l’educació, la fortalesa de les víctimes 
per denunciar, el suport familiar i social i l’acció policial i judicial ajudin a eradicar aquesta xacra.

La conclusió que en trec, després del Ple celebrat el dilluns 27, és que malgrat s’estigui o no d’acord 
amb el que transmeto com a portaveu del meu grup, baso i argumento totes les meves interven-
cions amb la llei a la mà, cosa que la resta de partits no fan i només es limiten a donar informacions 
manipulades i anticonstitucionals. Lamento el comportament oral del regidor del PSC; considero 

que una vegada més queda retratat. Lamento les incongruències i la falta de respecte del regidor d’ICV-EUiA 
a l’hora de presentar i argumentar les seves propostes i lamento que la gent vingui a veure’ns i que, quan els 
toca manifestar-se com a ciutadans, l’Alcalde faci un “passo la paraula”. Un regidor de la PIC ahir va presentar 
la seva renúncia i com a ciutadana li agraeixo la seva dedicació a l’Ajuntament de la nostra vila. 

El grup d’Esquerra celebrem que en el darrer ple s’aprovés la moció per a l’exercici de so-
birania fiscal a l’Ajuntament de Caldes de Malavella. Amb aquesta iniciativa, defensada per la 
regidora d’ERC Isabel Lozano, el nostre municipi pagarà els impostos a l’Agència Tributària de 

Catalunya. Per tots és conegut l’espoli fiscal continuat que pateix Catalunya dins l’Estat Espanyol. Com molt bé 
va dir la regidora, ara toca ser valents i no abstenir-se. Tenim setze mil milions de raons per no fer-ho! Es per 
això que lamentem que no tothom sumés en aquesta moció presentada per ERC per tirar-la endavant. Es així 
com comencem a fer els primers passos, que tant necessaris són, per construir una Hisenda pròpia.
D’altra banda, lamentem l’actitud que mostra un cop més el nostre Alcalde quan ignora les preguntes que li 
arriben al ple per part d’alguns veïns del municipi. Sap què és la participació ciutadana?  

La propera prohibició legal de l’avortament comportarà l’absència de garanties i 
recursos sanitaris en igualtat de condicions per a totes les dones que vulguin fer-ho. 
Això suposa posar en perill a moltes dones físicament i psicològicament. De fet, 

l’existència d’avortaments insegurs són la tercera causa de mort materna al món.
A Catalunya, CIU s’excusa en la crisi per impedir la gratuïtat i l’accés a la interrupció voluntària de l’embaràs 
(IVE) a tota la població. En l’àmbit estatal, el PP utilitza arguments moralitzats per atemptar contra el dret de 
les dones a decidir sobre el seu cos i les seves vides. No podem consentir que se les relegui novament al rol 
de mare, esposa i cuidadora, com ja està succeint amb les diferents reformes de salut, educació i llei de depen-
dència.  A Caldes, amb el vot en contra del PP i dues abstencions, la moció sobre la IVE i el dret de les dones 
a decidir, ha estat aprovada per majoria.

Des d’aquestes línies ens volem sumar al sentiments que aquests dies vivim els veïns de Caldes 
després dels desgraciats fets ocorreguts el dia 28 de maig passat. En primer lloc, volem expressar la 

nostra solidaritat amb la família i acompanyar-los en el dol. També volem expressar el nostre rebuig a qualsevol 
forma de violència i especialment a la violència masclista, veritable  mal de la nostra societat. Cal lluitar des de 
totes les institucions, en el nostre cas des de l’Ajuntament, i a tots el nivells, des de l’educació i la sensibilització, 
la prevenció i la protecció fins al nivell penal,  per a què fets com aquests no tornin a succeir ni aquí ni enlloc. 
En el proper BIM i a www.picaldes.com ja tindrem espai i temps de comentar altres qüestions.

Fe d’errada: Per un error d’edició, el text d’Esquerra del número de maig passat no es va publicar sencer ja 
que li faltava la següent frase final: “ Nosaltres només demanem al nostre Alcalde que actuï amb responsabilitat 
i respecte cap al nostre municipi”. Demanem disculpes per l’omissió.

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat la 
desafectació dels dos habitatges coneguts com a 
“pisos dels mestres” que han estat ocupats fins a 
èpoques més recents per professors (1r, 1a i bai-
xos C). L’acord es pren després que l’Ajuntament 
hagi rebut l’autorització per part del Departament 
d’Ensenyament i permetrà a l’Ajuntament fer-ne 
l’ús que cregui convenient.

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat desfer 
l’acord de Ple de 25 de febrer de 2008 pel qual es 
cedien a Ensenyament els terrenys municipals per a 
la construcció de l’Escola Benaula. L’acord s’ha fet a 
instància del Departament d’Ensenyament  atès que 
l’acord esmentat no era vàlid ja que en el transcurs 
d’aquest temps s’ha plantejat un canvi de l’ens que 
ha d’oferir el finançament  (anteriorment es preveia 
l’Institut Català de Finances però ara serà Infraes-
tructures de la Generalitat SAU). Després de l’anul-
lació de l’esmentat acord de Ple, s’ha fet un altre 
cop la cessió dels mateixos terrenys a Ensenyament 
per a què hi construeixi l’edifici de l’Escola Benaula. 

El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat comple-
mentar les prestacions que perceben els funciona-
ris en situació d’incapacitat temporal per contin-
gències comunes en els següents termes: 
− Durant els tres primers dies, fins assolir el 50% de 
la percepció habitual.
− Des del dia quart fins el vintè,  es reconeix un 
complement retributiu que assoleixi el 75% de les 
retribucions habituals.
− A partir del vint-i-unè dia es reconeix un com-
plement retributiu fins a assolir el 100% de les re-
tribucions.
− Les empleades públiques embarassades i les vícti-
mes de violència de gènere en situació d’incapacitat 
temporal rebran un complement fins a arribar al 
100% de les retribucions habituals.

 El Ple Municipal ha aprovat per majoria absoluta 
la moció del grup municipal de la PIC per declarar 
Caldes de Malavella municipi lliure de la tècnica de 
fracturació hidràulica, coneguda com a “fracking”. 
Ho ha fet amb els 12 vots favorables de CiU, PIC, 
ICV-EUiA, ERC i PSC i el vot en contra del PP. El 
“fracking” és una tècnica agressiva de perforació 
del terra consistent en la injecció d’aigua a pressió 
juntament amb 500 components químics. La mo-
ció rebutja la possibilitat que es pugui aplicar mai 
aquesta tècnica a Caldes i a municipis del nostre 
entorn per la possibilitat de contaminació del sòl 

i de les aigües, el perill de provocar terratrèmols 
que puguin afectar el sorgiment de les déus termals. 
També s’oposa al “fracking” per la seva baixa ren-
dibilitat i per l’aposta que suposa per les energies 
no renovables.

 El Ple Municipal ha aprovat per majoria absoluta 
la moció del grup municipal de la PIC per implantar 
a Caldes de Malavella els índexs de Transparència 
Internacional. Ho ha fet amb els 12 vots favorables  
de CiU, PIC, ICV-EUiA,ERC i PSC i l’abstenció del 
PP. L’acord pretén fomentar la transparència en la 
gestió de l’Ajuntament i proposa la instauració dels 
pressupostos participatius i introduir en el web 
municipal els ítems de transparència, entre els quals 
la publicació de forma immediata de les actes de les 
Juntes de Govern i dels Plens. 

 El Ple Municipal ha aprovat per majoria absoluta 
la moció d’ERC sobre l’exercici de la sobirania fis-
cal a l’Ajuntament de Caldes. Ho ha fet amb els 8 
vots favorables de CiU (5) , PIC (2) i ERC (1), 2 vots 
en contra del PP (1) i del PSC (1) i 3 abstencions 
de la PIC (2) i d’IC-V EUiA (1). La proposta defensa 
que l’Ajuntament faci els pagaments corresponents 
a l’IRPF i l’IVA a l’Agència Tributària de Catalunya en 
comptes de fer-ho a l’Agència Tributària Espanyola. 
També insta a adreçar les persones o empreses in-
teressades a les entitats que els puguin assessorar, 
trametre la proposta a l’AMI (Associació de Muni-
cipis per la Independència) i instar el Govern de la 
Generalitat de Catalunya a treballar per la creació 
de la Hisenda pròpia.

 El Ple Municipal ha aprovat per majoria absoluta 
una moció presentada per ICV-EUiA sobre la Inter-
rupció Voluntària de l’Embaràs (IVE). Ho ha fet amb 
els 9 vots a favor de CiU (5), de la PIC (1) d’ICV-
EUiA (1) d’ERC (1) i del PSC (1), el vot en contra 
del PP i 2 abstencions de la PIC. La moció defensa 
que no es  restringeixi la Llei de salut sexual i re-
productiva i de la IVE, que s’asseguri la plena capaci-
tat de les dones per prendre decisions sobre la seva 
maternitat i la seva vida i que s’impulsi la inclusió 
dels drets sexuals i reproductius en els estudis de 
medicina, infermeria i altres estudis sòcio-sanitaris. 
A més postula  la posada en marxa d’un protocol 
que asseguri la prestació efectiva de la IVE a tota la 
xarxa sanitària, la garantia de l’educació sexual des 
de l’enfocament de gènere a primària i secundària 
i mantenir l’IVA reduït (4%) per als diferents mèto-
des anticonceptius i fàrmacs per a la IVE. 

Ple municipal ordinari de 27 de maig de 2013

Ple extraordinari de 28 de maig de 2013
El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat un manifest que rebutja i condemna l’assassinat de la veïna de 
Caldes Dolores Pajares i mostra la solidaritat cap a la seva família. També declara un dia de dol oficial a 
Caldes de Malavella i convoca un acte pel dia 29 de maig en el qual es guardarà un minut de silenci en 
record a la víctima.

nadora contra les persones que no recullin els 
excrements dels seus gossos. Aquesta mesura es 
pren ja que les campanyes informatives no han do-
nat el seu fruit i algunes zones del municipi conti-
nuen estant brutes. Les sancions són de 100 € per 
embrutir la via pública i de 150 € si no es recullen 
els excrements en zones infantils o escolars.

 ESTAT DE L’AIGUA
Les últimes analítiques d’abril 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 
límit permès a la xarxa del Tourist Club fa que l’aigua 
es consideri no apta en aquesta urbanització.


