
DIUMENGE, 15 DE MARÇ (activitats no 
incloses en l’últim BIM)
TEATRE PER A NENS I NENES
“Sense Solta”, de Teatre Mòbil. Al Teatre-Cine-
ma Municipal, a les 6 de la tarda. Entrades:  5 €. 
Es poden adquirir una hora abans de l’inici de l’obra 
o bé a l’Oficina de Turisme en horari de 10 a 2. 

XVIII BOTINETEJA
Sortida a les 9 des de la Plaça de la Selva per reco-
llir deixalles als boscos. A partir de la 1, botifarrada 
a la zona esportiva (cal portar plat, gots i coberts). 
Orientada a tota la família. Inscripcions: fins el dia 
13 de març a l’Oficina de Turisme (tel. 972 48 01 
03) o bé per correu a c.excur.caldesdemalavella@
gmail.com. Organitzada per Club Excursionista 
amb el suport de l’Ajuntament. 

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Tercera Catalana, a 2/4 de 12: UE Caldes – CE Maià.

DIMARTS 17 DE MARÇ 
PREPARACIÓ DE LA SETMANA JOVE
A les 5, a l’Espai Jove «Ca la Romana».

DIMECRES, 18 DE MARÇ
TALLER DE PREVENCIÓ I REACCIÓ CON-
TRA  LES AGRESSIONS A LES DONES
A les 7 del vespre, al Casino Municipal. Gratu-
ït. A càrrec de  Xavier Muñoz, instructor de 
defensa policial i personal. Inscripcions per correu 
(xarxadedonesdecaldes@gmail.com) o per telèfon 
(658672307). Organitzat per Xarxa de Dones amb 
el suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

DIJOUS 19 DE MARÇ
TARDA DE CRISPETES
A les 5, a l’Espai Jove «Ca la Romana». 

DIVENDRES, 20 DE MARÇ
ASSEMBLEA I REUNIÓ DE PROGRA-
MACIÓ DEL CLUB EXCURSIONISTA
A les 10 del vespre a la sala de Plens de l’Ajuntament.

DISSABTE, 21 DE MARÇ
RAID AVENTURA X-PERIENCE 
Per a més informació i inscripcions: http://aven-
turaxp.blogspot.com / limitzeroraid@gmail.com. 
A càrrec de Límit Zero amb la col·laboració del 
Club Excursionista de Caldes i l’Ajuntament.

TEATRE: “CONTENTS I ENGANYATS”
(CINC CONTES RUSSOS)
A les 6, al Teatre-Cinema Municipal. A càrrec de 
la companyia SOMCOMSOM (direcció de Marc 
Ciurana). Entrada gratuïta. Organitzat per l’Es-
plai La Caixa i el casal de la Casa Rosa. Amb el 
suport de l’Ajuntament.

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Pre-mini femení de bàsquet: EEM Caldes – CB Banyoles

CLUB ESPORTIU CALDES
Sots-25 masculí, a les 4: CE Caldes – Bisbal Bàsquet
Sènior masc., a 2/4 de 6: CE Caldes – CB Vilablereix
Júnior masculí, a les 7: CE Caldes – Salle Girona

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Benjamí A, a les 10: UE Caldes – UE Quart
Prebenjamí B, a les 10: UE Caldes CF Tordera
Aleví A, a les 11: UE Caldes – Riudarenes B
Aleví B, a les 11: UE Caldes – Tossa B
Cadet, a les 4: UE Caldes – Unió Girona

CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamí B, a les 4: CP Caldes – GEIEG
nfantil, a les 6: CP Caldes – CP Vic
2a Catalana, a les 7: CP Caldes – CH Canet

DIUMENGE 22 DE MARÇ

4A FIRA DE LA TERRA 
Totes les activitats tindran lloc a l’espai firal. 

Fins al 20 de març: Inscripcions al 5è 
Canicaldes a www.canicaldes.com (Cani-
cross benèfic + marxa popular, gimcana canina 
i desfilada canina).

Només al matí: Tallers per als més petits. 

Durant tot el dia: Mercat del vi i el for-
matge i d’altres productes d’artesania. Estands 
d’entitats, fundacions i protectores d’animals i 
passejades amb ponis a càrrec del Centre del 
Cavall de la protectora EQUUSOS. Servei de 
bar amb entrepans freds i calents.

Calendari:
 A les 9: 2n Canicross benèfic (con-

centració, una hora abans) + marxa 
popular. Cal inscripció prèvia. Al finalitzar es 
realitzarà l’entrega de premis. 

 A les 9: Inici de la prova puntuable pel 
Campionat d’Espanya d’Agility 2015.
Entre les 9 i 2/4 d’11: Arribada i concen-
tració de cavalls. Es servirà esmorzar als 
genets participants a la rua. Cal inscripció prè-
via al 972 48 01 03. 
A les 10: Inici de l’entrega de dorsals per 
a la gimcana i desfilada canina. 

 A 2/4 d’11: Desfilada de cavalls per l’en-
torn urbà i rural de Caldes (aproximadament, 7 
km). Es prega puntualitat. 

 A les 11: Tradicional benedicció dels 
animals davant l’Església parroquial.  
De 12 a 2: Concurs de PTV de la 
disciplina TREC. Inscripció prèvia a 
cavallsdemalavella@gmail.com. 

 A les 12: Gimcana canina. Concentració, 
trenta minuts abans. Inscripció prèvia. 

 A la 1: Exhibició de gossos de rescat 
del Grup Caní de Recerca del cos de Bombers 
de la Generalitat de Catalunya. 

 A les 3: Entrega de premis del con-
curs de PTV de la disciplina TREC.
De 2/4 de 4 a 2/4 de 5: Desfilada canina. 
Inscripció prèvia. Hi haurà desfilada de gossos 
en adopció de les protectores. 

 De 4 a 2/4 de 6: Demostracions eqüestres:
- Volteig a càrrec del Centre del Cavall 
- Miron Bococi FreeStyle Horse Show
- Doma en llibertat amb Bárbara Olivas Nevado 
- Voteig cosac amb Liviu Bococi i Renato Ca-
margos 

 A 2/4 de 5: Xocolatada popular. Preu: 2€. 
 A les 5: Entrega de premis del 5è Ca-

nicaldes: Gimcana canina, desfilada canina i 
concurs de dibuix.
Fins a 2/4 de 7 (inici a les 3): Open - exhibició 
d’agility dels gossos del Club Esportiu Caní la Selva.

9è 3X3 DE BÀSQUET
Organitzat pel Club Esportiu Caldes i Tot Oci. Pa-
trocinat per  l’Ajuntament de Caldes de
Malavella i la Representació Territorial de Bàs-
quet, a més de diverses empreses. Més informació:  
3x3caldes.blogspot.com.es / https://www.face-
book.com/3x3caldes / @3x3caldes / #3x3Caldes

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 2
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.
La Biblioteca obrirà els dies 22, 23, 29 i 30 de desembre, de 4 a 9 
de la tarda. Els matins i la resta de dies estarà tancada fins el 7 de 
gener. A partir del dia 8, els horaris seran els habituals.
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)
Diumenges i 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 de 10 fins a divendres a 
les 10 de la nit.

• 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, 62 
ESCOLA LA BENAULA 972 48 00 56.  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:
Matins: de dimarts a dissabte, de 10 a 1.
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, e 3 a 6
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS 872 012 018
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 16 de març al 15 d’abril

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 :
- Parada caldenca: Cada diumenge. Espai que 
permetrà a caldencs i caldenques vendre manualitats, 
productes de segona mà i d’altres. Adreceu-vos a: 
promocioeconomicacaldesdemalavella.cat o bé al 
972470005 (Ext 47).

MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA: 
El primer i tercer diumenge de mes, de 9 a 2. Al 
pati de Cal Ferrer de la Plaça.

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. 

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
Rebuts domiciliats:
Última setmana de març: IVTM (anual 
2015), Recollida d’escombraries (1r se-
mestre 2015), Mercat setmanal (1r semestre 
2015) i Clavegueram (1r trimestre 2015).

Rebuts no domiciliats:
De l’1 de febrer al 30 de març: quotes 
de conservació de Malavella Park (1r semestre 
2015).
De l’1 de març al 30 d’abril:  IVTM (anual 
2015),  Recollida d’escombraries (1r se-
mestre 2015), Mercat setmanal (1r semestre 
2015) i Clavegueram (1r trimestre 2015).

SIGUES VOLUNTARI DE LA FIRA 
DE LA TERRA I DE LA FESTA DE LA 
MALAVELLA!
Si vols contribuir a fer poble i ajudar a fer créixer 
aquestes dues festes, no dubtis a posar-te en con-
tacte amb l’Oficina de Turisme. Gràcies!

PREINSCRIPCIÓ 2015-16 2N 
CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL I 
ENSENYAMENT OBLIGATORI
Presentació de sol·licituds: del 10 al 17 de 
març (la tramesa de sol·licituds per Internet es pot 
fer fins a la mitjanit del 16 de març)
Llistes amb el barem provisional (pun-
tuació): 27 de març
Sorteig: 7 d’abril
Reclamacions: del 7 al 9 d’abril
Llistes amb el barem definitiu un cop 
resoltes les reclamacions: 14 d’abril
Publicació de l’oferta definitiva: 5 de maig
Publicació de les llistes d’admesos: 12 de 
maig
Període de matriculació (infantil, pri-
mària i 1r d’ESO): del 8 al 12 de juny

12è PREMI DE MICROLITERATURA
El termini per presentar les obres és l’1 d’abril. 
Per a més informació, consulteu-ne el fullet o el 
web de l’Ajuntament o adreceu-vos a l’Àrea de 
Cultura (972 47 00 05 Ext. 8 o cultura@caldes-
demalavella.cat), o a la Biblioteca Municipal (972 
47 23 50 o biblioteca@caldesdemalavella.cat).

TALLER D’INTRODUCCIÓ AL TEATRE: 
PERDRE LA VERGONYA
Amb Marc Ciurana. Els dimarts, del 7 d’abril 
al 9 de juny de 2/4 de 9 a 10 de la nit, al Teatre-
Cinema Municipal. Inscripcions, a les oficines de 
l’Ajuntament a partir del 16 de març. Preu de 
tot el taller 50 € per persona. Mínim, 10 partici-
pants. Inscripcions a l’Oficina de Turisme.

VOLS PARTICIPAR A LA DANSA DE LA 
MALAVELLA 2015?
El dissabte 25 d’abril a la tarda es representarà la 
Dansa de la Malavella. Es necessiten persones de 
totes les edats: nens i nenes a partir de 5 anys i 
adults, homes i dones, de qualsevol edat. Inscripci-
ons a l’Oficina de Turisme a partir del dimarts 7 
d’abril. Dies d’assaig: dimecres 22 i dijous 
23 d’abril, de 8 a 9 del vespre, a la Plaça Amical de 
Mauthausen. Les places són limitades!

CONCURS D’INSTAGRAM 
#ELGUSTDELAPARAULA
L’Ajuntament de Caldes de Malavella promou a tra-
vés de la xarxa social Instagram el concurs #elgust-
delaparaula, que consisteix en la publicació de foto-
grafies que visualitzin un plat de menjar i que aquest 
es vinculi, alhora, amb una cita literària. Podeu par-
ticipar-hi entre l’1 de març i el 24 de juny i ampli-
ar-ne la informació a la secció de notícies del web 
de turisme (enllaç escurçat: http://bit.ly/1FFtwhn). 
La iniciativa és un projecte d’hibridació de literatura 
i gastronomia impulsat per la Biblioteca Municipal i 
l’Oficina de Turisme.

TALLER DE MAQUILLATGE
Maquillatge de fantasia, de dia i de nit. «Posa’t (en-
cara més) guapa!». Els dissabtes 11 i 18 d’abril 
i 9 i 16 de maig, de 5 a 7, al Casino Municipal. 
Impartit per Lluïsa Fernández (CFGM Estèti-
ca). Preu: sòcies, 15 € i no sòcies, 25 € (manta de 
pinzells inclosa). Places limitades. Inscripcions 
a xarxadedonesdecaldes@gmail.com o al telèfon 
(658672307) fins al 27 de març. Ingrés al comp-
te de la Caixa ES41 2100 8181 71 2300044063. Es-
pecifiqueu nom i cognoms. Organitzat per Xarxa 
de Dones amb el suport de l’Ajuntament.

CASA ROSA: INSCRIPCIONS
DIVENDRES, 17 D’ABRIL
31è ANIVERSARI DE LA CASA ROSA
Al restaurant “El Cabrit” de Girona (programes a part).
DILLUNS, 8 DE JUNY
VIATGE A ATENES
Sortida de 6 dies (programes a part).

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

AUDICIÓ DE 6 SARDANES
A les 12, a la placeta de davant de Can Sala (entre 
les rambles de Recolons i d’en Rufí).  A càrrec de 
la cobla La Bisbal Jove. Organitzada per l’Agrupa-
ció de sardanistes i l’Ajuntament de Caldes.

ESPORTS
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Juvenil: CV Joves Caldes – Barberà
Cadet: CV Joves Caldes - Barberà

DIMARTS, 24 DE MARÇ
CÀPSULA D’ORIENTACIÓ LABORAL
Espai d’Orientació Laboral i recerca de feina per a 
joves. A les 5, a l’Espai Jove «Ca la Romana».

PUNT INFORMATIU DE RECICLATGE 
D’ORGÀNICA
De 9 a 1, al Mercat Municipal de la Plaça de la 
Selva. S’obsequiarà amb un paquet de bosses com-
postables, compost i cubells reixats domèstics.
 
DIJOUS 26 DE MARÇ
TALLER DE JOIES AMB FIMO
A les 5, a l’Espai Jove «Ca la Romana».

DIVENDRES 27 DE MARÇ
DIA INTERNACIONAL DEL TEATRE: 
CLASSE OBERTA
A les 7 del vespre, al Teatre-Cinema Municipal. 
Amb la participació de les alumnes del taller de 
teatre de l’Esplai «La Caixa» que faran exercicis 
d’introducció al teatre. També s’hi llegirà el mani-
fest del Dia internacional del teatre. Organitzat 
per l’Esplai «La Caixa».  Entrada lliure. 

CLUB DE LECTURA
Parlarem amb Jaume Cabré de “Jo confesso”i de la 
seva obra en general. A les 7, a la Biblioteca Municipal.

DISSABTE, 28 DE MARÇ
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Mini bàsquet femení, a les 12: EEM Caldes – Esco-
làpies Figueres
Pre-mini bàsquet femení, a les 12: EEM Caldes – 
Grifeu Llançà

FUTBOL SALA CALDES DE MALAVELLA
A les 5, al pavelló de Campllong: FS Caldes de Ma-
lavella - EFS Ripoll “B”

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Benjamí B, a les 10: UE Caldes – FC Girona C
Aleví C, a les 11: UE Caldes – Garrotxa B
Infantil, a 2/4 d’1: UE Caldes – Salt Coma Cros
Juvenil, a les 4: UE Caldes – Esplais

CLUB VOLEI JOVES CALDES
Sènior masculí: CV Joves Caldes – Alpicat
Sènior femení: CV Joves Caldes – Vilanova

CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamí A, a les 5: CP Caldes – Girona CH

DIUMENGE, 29 DE MARÇ
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de 
Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’exposi-
ció del jaciment del Camp dels Ninots. 

PUNT INFORMATIU DE RECICLATGE 
D’ORGÀNICA
De 9 a 1, a la Fira-Mercat dels diumenges, a la Pla-
ça de l’antic Ajuntament. S’obsequiarà a qui el visiti 

amb un paquet de bosses compostables, compost 
i cubells reixats domèstics.

BICICLETADA A VILOBÍ D’ONYAR
Organitzada pel Club Excursionista.

ESPORTS 
CLUB ESPORTIU CALDES
Sots-25 masc. a 2/4 de 5: CE Caldes – CB Sant Narcís G
Júnior femení, a les 6: CE Caldes – CB Anglès

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Tercera Catalana, a 2/4 de 12: UE Caldes – P Santa Pau

DILLUNS, 30 DE MARÇ
PLE MUNICIPAL
A les 8, a la sala de sessions, a la Casa Rosa.

DIMARTS, 31 DE MARÇ
JORNADA FORMATIVA: NOVETATS FIS-
CALS QUE AFECTEN A LES ENTITATS, 
RECURSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 
I LA RELACIÓ AMB ELS EQUIPS HUMANS 
De 7 a 10 del vespre, a l’annex de la Casa Rosa. 
Organitzada per l’Ajuntament. A càrrec de la Fun-
dació Esplai Girona – Mare de Déu del Mont. Més 
informació, a www.caldesdemalavella.cat.

DEL 30 DE MARÇ AL 3 D’ABRIL 
SETMANA JOVE
Organitzada per l’Espai Jove «Ca la Romana». Més in-
formació de totes les activitats en un programa a part.

DEL 2 AL 6 D’ABRIL (SETMANA SANTA)
20a EXPOSICIÓ D’IKEBANA, BONSAIS 
I CERÀMICA
D’11 a 1 i de 5 a 8, al Casino Municipal. Inaugu-
ració, el dia 2, a les 5 de la tarda. Ho organitza 
l’Associació Ikald amb el suport de l’Ajuntament.

DIUMENGE, 5 D’ABRIL
MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA
De 9 a 2, al pati de cal Ferrer de la Plaça.

DISSABTE, 11 D’ABRIL
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Mini bàsquet fem. a les 12:  EEM Caldes – CB Farners

CLUB ESPORTIU CALDES
Pre-infantil femení de bàsquet, a 2/4 d’11: CE Cal-
des – CB Castelló

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Benjamí A, a les 10: UE Caldes – UE Vila-Roja B
Prebenjamí A, a les 10: UE Caldes – CE Olímpic
Aleví A, a les 11: UE Caldes – Hostalric
Aleví B, a les 11: UE Caldes – Malgrat B
Cadet, a les 4: UE Caldes – Sant Gregori

CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamí B, a les 4: CP Caldes – Blanes CH
Infantil, a les 6: CP Caldes – CH Navarcles
2a Catalana, a les 7: CP Caldes – Sant Celoni

DIUMENGE, 12 D’ABRIL
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de 
Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’exposi-
ció del jaciment del Camp dels Ninots.

ESPORTS
CLUB ESPORTIU CALDES
Júnior masculí, a 2/4 de 5: CE Caldes - CESET
Sènior masculí, a les 6: CE Caldes – Bisbal Bàsquet B

SUBVENCIONS A ENTITATS 
ESPORTIVES
El termini per presentar les sol·licituds al regis-
tre de l’Ajuntament és el dilluns, 30 de març.



Acció de govern i notícies de Caldes
 CONTINUACIÓ D’OBRES...

Continuen les obres de construcció de la coberta 
de la pista de Franciac. A finals de febrer es va 
aixecar la coberta pròpiament dita amb la qual cosa 
l’obra ja va agafant la forma definitiva. 

Per altra banda, continua la construcció de la Ruta 
Termal, una Via Verda de 14 quilòmetres per fer 
a peu o en bici que unirà la ruta del Carrilet amb 
la Via Augusta passant per Caldes. Un projecte que 
suposarà un gran benefici per als caldencs aficionats 
a caminar i anar amb bici però que serà, alhora, un 
nou atractiu per al turisme.

Per acabar, s’està ultimant la zona d’esbarjo de 
Can Solà Gros, amb un gran parc infantil que a part 
de cavallets, tobogans, gronxadors i altres elements 
també incorpora dues porteries de futbol i una 
cistella de bàsquet.

 ... I INICI D’OBRES
Hi ha un seguit d’obres que han començat o s’iniciaran 
el els propers dies. Ens referim primer de tot a la 
millora del camp de futbol de l’Estadi Vall·llobera 
(col·locació de gespa artificial, pavimentació dels dos 
fons i del voltant de les graderies, instal·lació d’una
xarxa més gran al darrera de les porteries i repintat 
de la barana que envolta la pista d’atletisme). 
El Centre d’Interpretació del Termalisme 
i del Camp dels Ninots s’iniciarà properament 
i rehabilitarà l’edifici del castell de Caldes (antic 
dispensari) per acollir-hi, a la primera planta, un 
laboratori per recuperar les troballes del Camp dels 
Ninots i sales polivalents i per a docència. A al planta 
baixa s’hi habilitaran espais amb recursos i eines per 
difondre el Camp dels Ninots i el Termalisme i fer-
hi tallers. L’inici de les obres s’ha endarrerit ja que 
l’empresa que havia guanyat inicialment l’adjudicació, 
finalment hi ha renunciat.

També està a punt d’iniciar-se l’última fase d’adequació 
de les Termes Romanes consistents en instal·lar 
la il·luminació, disposar els panells informatius i 
acabar la fusteria de la caseta que servirà de guixeta.
Està a licitació i properament s’adjudicarà la pista 
d’skate que es farà a l’avinguda de Catalunya i que 
contemplarà també la urbanització de la zona.
Per últim, han començat les obres per fer cinc 
aparcaments d’autocaravanes al carrer del 
Solell. La zona estarà equipada amb punts de llum i 
electricitat, amb un col·lector d’aigües residuals, amb 
il·luminació i amb taules i bancs de fusta. 

 UN CONVENI AMB LA PGA GENERA 300.000 
€ PER A LA CARRETERA DE LLAGOSTERA
A començament de febrer es va signar un conveni 
entre l’Ajuntament de Caldes de Malavella i el camp 
de golf de la PGA per fer un canvi en el Pla General 
de manera que es pugui canviar la ubicació d’una zona 
edificable del camp de golf.  A canvi, l’Ajuntament 
rebrà 300.000 € que destinarà a cobrir part del 
pressupost d’urbanització, concretament el tram de 
la carretera de Llagostera valorat en el seu total en 
1.036.000 €. Es tracta de la part compresa entre el 
Dispensari Municipal fins a l’alçada del carrer Rera 
Muralla. 
Les reformes consistiran en fer unes voreres de 4 
metres d’ample, instal·lar-hi enllumenat nou, bancs, 
zones enjardinades i en renovaran les instal·lacions 
elèctriques, de clavegueram i de gas natural. Es farà 
també una rotonda de distribuirà el trànsit cap al 
carrer de Girona, a la plaça de l’Ajuntament (vell) o 
al carrer Rera Muralla. La reforma de la carretera de 
Llagostera suposarà, a part de la modernització de 
les instal·lacions, una gran millora de la imatge de 
Caldes ja que és el vial principal i punt d’entrada i 
sortida del nostre municipi. Per altra banda, facilitarà 
el passeig i el descans dels vianants. Les obres 
començaran aquest any.

 ARRANJAMENT D’UN TRAM DE 
L’AVINGUDA DE CALDES
L’Ajuntament ha arranjat el tram de l’avinguda de 
Caldes comprès entre l’avinguda doctor Furest i el 
pas per sobre de la riera de Santa Maria. L’actuació 
ha consistit en retirar la grava que hi havia al marge 
de la vorera i posa-hi terra per anivellar aquesta 
franja. Així s’ha guanyat un espai de passeig i de 
descans ja que s’hi han plantat arbres i properament 
s’hi instal·laran bancs per a seure-hi.

 URBANITZACIÓ  DE LA ILLETA DE 
L’AVINGUDA DOCTOR FUREST
S’estan acabant les obres d’urbanització de la illeta 
situada entre l’avinguda Doctor Furest i l’inici del 
carrer Ponent. L’actuació contempla pavimentar la 
zona, instal·lar-hi dos fanals i una font i plantar-hi arbres.

 CANVIS DE LLUMINÀRIES I LÀMPADES 
PER A L’EFICÈNCIA ENERGÈTICA
L’Ajuntament ha actuat i està actuant en diferents 
punts de l’enllumenat públic per tal d’incorporar 
il·luminació de baix consum, per l’estalvi energètic 
i econòmic que això suposa. Després de fer-ho a 
l’avinguda del Dr Furest, en el tram més pròxim a 
la plaça de Sant Esteve, recentment s’ha fet el canvi 
d’il·luminació, en aquesta ocasió amb llums LED, 
també a l’avinguda Dr Furest però aquest cop en 
el tram comprès entre el Balneari Vichy Catalan i 
el CAP. L’actuació ha estat subvencionada per la 
Diputació de Girona dins del programa PEIS. Per 
altra banda, properament es canviaran els 80 punts 
de llum que faltaven a la fase I de Can Carbonell i 
es farà el mateix en els carrers Solell, Rera muralla, 
a la carretera de Llagostera (des de Solell fins a 
la rotonda d’entrada) i en ls carrers Víctor Català 
i Progrés. Així mateix, es completaran els canvis 
dels punts de llum (lluminàries i làmpades) que 
falten en el sector del c. Sant Jordi per altres del 
nou model ja implantat en el sector.

 IMPORTANTS MILLORES EN EL PAVELLÓ
Durant les últimes setmanes s’està adequant la 
instal·lació d’aigua calenta sanitària dels vestidors 
5, 6, 7 i 8 del Pavelló Municipal per prevenir el 
contagi de la legionel·losi d’acord amb la normativa 
vigent. L’actuació s’està fent per parts de manera 
que sempre hi ha vestidors lliures per permetre 
l’activitat en el pavelló. L’última actuació és farà per 
Setmana Santa aprofitant l’aturada esportiva i se 
centrarà en la central tèrmica del pavelló. L’acció 
està subvencionada per la Diputació de Girona 
a través del programa Dipsalut i l’Ajuntament 
n’assumeix les feines d’obra civil. Aquestes 
importants reformes garanteixen que l’aigua dels 
vestidors tingui prou temperatura com perquè no 
s’hi pugui desenvolupar la legionel·losi.
Per altra banda, el Pavelló Municipal disposa de dues 
noves cistelles de bàsquet laterals que renoven les 
que hi havia anteriorment. Per últim, s’ha abocat 
grava a l’aparcament de terra del pavelló per tal 
d’evitar que s’enfangui en cas de pluja.

 MILLORA VISUAL DELS CONTENIDORS 
A CAN CARBONELL
L’empresa Nora, que fa la gestió dels residus a 
Caldes de Malavella, instal·larà un tancat de fusta 
que envoltarà els contenidors de la zona esportiva 
de Can Carbonell. Això reduirà l’impacte visual i 
millorarà l’aspecte de l’entorn. Aquesta actuació 
s’inclou dins de les millores que contempla el 

contracte d’explotació que Nora va signar amb 
l’Ajuntament. Aquest tipus de tancats s’aniran 
implantant en el futur en altres punts del municipi.

 CAMPANYA «CATALUNYA TERMAL»
L’Ajuntament de Caldes de Malavella participarà 
en la campanya «Catalunya termal» que pretén 
promoure els municipis integrats en el Consorci 
de Viles Termals de Catalunya. L’esmentada 
campanya consisteix en un anunci publicitari que 
anomenarà els diferents municipis termals i que 
s’emetrà als principals mitjans de comunicació 
catalans. Paral·lelament, es reformarà el web del 
Consorci de Viles Termals de manera que permeti 
fer reserves d’allotjament en línia.

 VISITA AL FITUR
L’alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, i la 
regidora de Turisme, Mercè Rossell, van visitar a finals 
de gener la FITUR (Feria Internacional de Turismo) 
de Madrid. Un dels temes que van tractar-hi en una 
trobada de Viles termals catalanes i espanyoles és 
la possibilitat que la senyalització de les autovies i 
altres carreteres inclogui en la senyalització de les 
poblacions un símbol distintiu als municipis termals 
com ja passa, per exemple, a França.

 DIPLOMES DE SERVEIS SOCIALS
El divendres 20 de febrer es va fer el lliurament 
de diplomes de diferents cursos organitzats pels 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella. Per una banda hi van assistir els alumnes 
del curs de 18 hores que tenia el títol “Estratègies 
per a l’estalvi” i que va tenir continuïtat a través 
de dos cursos més: ”Com llegir documentació 
domiciliària, contractes i rebuts” i “Consells per a 
l’estalvi familiar”. Els cursos han estat dirigits per 
Càritas, amb la coordinació dels Serveis Socials 
de l’Ajuntament i s’emmarquen en el programa 
Dipsalut de la Diputació de Girona.
Per altra banda, s’ha lliurat el diploma del curs 
“Horticultura en mesos de fred. Introducció al 
treball de l’horta ecològica durant els mesos de 
fred. Aprofitament i conservació de productes 
d’estiu”. El curs estava inclòs dins del Pla d’Inclusió 
i Ciutadania, finançat pel Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya i 
gestionat per l’Àrea de Benestar Social del Consell 
Comarcal de la Selva.

 CAMPANYA PER FOMENTAR EL 
RECICLATGE DE L’ORGÀNICA
Tot i que Caldes supera els ratis de Catalunya i la 
Selva en reciclatge de fracció orgànica, encara ens 
queda molt per millorar: l’any passat vam reciclar 
només el 26% de la fracció orgànica generada al 
municipi i aquesta, a més, sovint porta barrejats 
materials impropis que perjudiquen el procés de 
compostatge i la qualitat del compost. Us animem 
a visitar els punts informatius que s’instal·laran el 
dimarts 24 de març (Mercat Municipal, a la plaça 
de La Selva) i el diumenge 29 de març (Mercat de 
Diumenges, a la plaça de l’antic Ajuntament), de 
9 a 1. A més d’aconsellar-vos sobre el reciclatge 
de l’orgànica, us obsequiarem amb un paquet de 
bosses compostables, podreu recollir compost 
de la planta de compostatge comarcal i també hi 
haurà cubells reixats domèstics per aquells que 
encara no en teniu.
En totes aquestes activitats hi participa el Consell 

Els partits opinen

L’1 de febrer es va celebrar la 30a edició del Cros de Caldes, amb una gran participació d’atletes en totes 
les categories. Felicitacions als organitzadors per l’èxit de la convocatòria i pel seu bon fer.
Quin carnaval! Això sí que és un carnestoltes, no els que s’havien fet en anys passats. No paren d’arri-

bar-nos felicitacions i lloances. Un èxit en tots els  aspectes: participació, organització i professionalitat. Des del PSC 
enviem un reconeixement a totes les persones que van intervenir en aquesta festa. Gràcies. 
Les aigües baixen tèrboles en la política. No hi ha cap partit que se’n lliuri. Quan falten tres mesos per a les eleccions 
municipals, des del partit socialista animem els caldencs que participin mitjançant el seu vot a escollir el govern del 
nostre poble i recordant que en les eleccions municipals primen les persones per sobre de les sigles. 

Convergència i Unió està elaborant una llista electoral coherent i treballadora al servei 
dels veïns de Caldes de Malavella. Podem dir amb orgull que hem arribat al final de la 
legislatura havent complert o deixats encarrilats la majoria de compromisos electorals 

a què ens havíem compromès malgrat les dificultats de la crisi i els entrebancs que ens ha posat l’oposició. 
S’acaba la legislatura i ens agradaria disposar de quatre anys més per continuar amb el nostre projecte de poble 
que ens il·lusiona tant com en el primer dia i que estem convençuts que aportarà grans beneficis a Caldes de 
Malavella. Et convidem a conèixer les nostres idees de futur en  els nostres butlletins i programa electoral que 
té el gran repte de consolidar-nos com un municipi de referència en el nostre entorn.
Esperem haver-te merescut la confiança amb el nostre treball, empenta i dedicació i desitgem que ens votis a 
les properes eleccions municipals del 27 de maig. Moltes gràcies!

S’acaba la legislatura i he de dir que com a caldenca sento pena perquè, malgrat que en el nostre 
municipi hagi governat un partit amb el que ja no congreguem inicialment, confiàvem, si més no en 
què, ho fes bé o malament, hi posaria moltes ganes, entusiasme, il·lusió, voluntat política i sensibi-

litat social. I passats 4 anys, fent balanç, resulta que ha estat tot el contrari. Ens han tret el Consell de Poble, 
hem aprovat en diversos plens -per unanimitat de tots els grups municipals- diferents propostes per crear 
comissions per fer front i força amb unió a problemes com l’ensenyament... i mai no s’han acabat posant a la 
pràctica. Ens han enganyat i, després de quatre anys, podem dir que Caldes de Malavella no ha progressat. Tot 
s’ha quedat, com diu l’alcalde, “al cim de la taula”.  Això sí, tenim més deute!

Les lliçons del Carnaval
El Carnaval de Caldes ha estat tot un èxit: hem superat de llarg el miler de participants i de 
visitants, i això ha significat un gran esclat promocional de la nostra vila. Felicitem-nos-en! Però 

també cal exigir que a la propera edició, el futur equip de govern sigui més conscient i tingui una millor pre-
visió respecte a la circulació. I és que durant gairebé 3 hores la principal artèria de circulació, la carretera de 
Llagostera, va quedar tallada al trànsit, la senyalització de les vies alternatives va ser deficient i molts visitants 
van acabar perduts per Aigües Bones. Era tan difícil organitzar una reunió prèvia amb la Policia Local i preparar 
les senyalitzacions per sortir del nostre municipi? O és que l’actual equip de govern no va preveure l’èxit del 
Carnaval de Caldes? Desitgem que el proper govern ho faci millor que aquest.
Correu: ilozano@caldesdemalavella.cat  @EsquerraCaldes  Esquerra Caldes de Malavella

Enguany hem viscut una festa de Carnestoltes engrescadora i amb molt bona parti-
cipació. Hem d’agrair aquesta iniciativa de l’associació Embarrakaldats i l’Ajuntament 

per fer-la possible. El que no denota gaire iniciativa és l’aigua potable al Tourist Club. Mirem enrere i trobem 
que ja parlàvem d’aquest problema al BIM (ampliat al bloc) fa dos anys. I si continuem mirant enrere? I quan 
haurem de mirar cap endavant? Tampoc no sembla que les preferències estiguin clares quan s’arranja la roton-
da del carrer de la Roureda de Can Roig perquè hi creixia herba sense control i es continua deixant que les 
herbes aixequin els panots. Podrem caure a la vorera però si pugem a la rotonda l’herba no ens farà pessigolles 
als peus. Recordem que el 8 de març és el dia de la dona treballadora, encara que serà més ètic dir que és el 
dia de les persones que fent la mateixa feina (laboral) que els homes, cobren menys. 
http://elcalidoscopicaldenc.blogspot.com

Observeu atentament els continguts d’aquest BIM i compareu l’espai que es dedica a cada secció. 
Creieu que és útil? Hi ha una part que segur que sí, la de l’agenda i informacions d’interès o aquesta 

secció, que serveix per saber què pensen els grups municipals que ens representen. Però una part molt im-
portant es dedica a l’autobombo. A la PIC volem que els mitjans de comunicació municipals, que paguem entre 
tots, siguin sobretot útils. Agafeu un BIM de fa 4 o 5 anys i compareu. 
Aneu a mirar el web municipal: tres quarts del mateix. Els continguts més accessibles són noticies més o menys 
rellevants. En canvi, les seccions de servei, allò que es útil als caldencs o que podria servir per promoure el 
poble, queda en un segon terme. Hauria de ser justament al contrari. En definitiva, els mitjans de comunicació 
públics hi són per donar servei als ciutadans i no pas per fer propaganda i posar-se medalles. www.picaldes.com

Comarcal i l’empresa de recollida NORA SA¸ 
per això us adjuntem al BIM un imant amb el nou 
telèfon d’atenció ciutadana sobre residus i un 
fulletó que recorda tots els serveis de recollida de 
residus que disposem a Caldes.

 PREPARATIUS DELS HORTS ECOLÒGICS
L’Ajuntament està acondicionant els terrenys 
que acolliran els horts ecològics urbans al carrer 
Joquim Vayreda de Can Solà Gros I. Després 
d’aprovar-ne les bases de regulació a finals de 
l’any passat, en les properes setmanes es farà la 
convocatòria perquè els interessats puguin fer la 
petició de tenir un hort. El terreny es dividirà en 
10 parcel·les de 60 m2 i si l’experiència té èxit, es 
disposaran 6 parcel·les més als interessats.

 GRAN FESTA DE CARNAVAL...

El dissabte 21 de febrer passat el Carnaval de 
Caldes va fer un gran salt i va acollir 29 colles 
i 1.500 participants. I tot, amb pràcticament el 
mateix pressupost que el de l’any passat. La 
regidoria de Festes es mostra molt satisfeta i vol 
agrair l’Associació de Carnaval “Embarrrakaldats” 
per la iniciativa de fer més gran el carnaval 
i pel treball que ha fet, conjuntament amb 
l’Ajuntament, per aconseguir-ho. També vol donar 
les gràcies a la Policia Local pel seguiment d’un 
acte sense incidències i tothom qui ha ajudat en 
l’organització de l’esdeveniment, en especial al 
locutor, Josep Delemus i al jurat, a les colles que 
hi han participat, incidint amb les 5 de Caldes, i a 
tothom qui ha sortit al carrer per animar la festa.
Per la seva banda, l’Associació de Carnaval de 
Caldes de Malavella «Embarrakaldats» agraeix la 
bona acollida que el poble de Caldes va donar 
a la Festa i deixa la seva adreça de correu per 

als interessats a col·laborar amb l’entitat: 
embarrakaldats@gmail.com
L’opinió dels vilatans ha estat molt positiva i les 
colles participants n’ha quedat molt contentes i 
algunes ja avancen que repetiran l’any que ve. Tot 
plegat anima als Embarrakaldats i a l’Ajuntament 
a treballar per repetir i si pot ser millorar la gran 
festa de Carnaval de Caldes de Malavella.  

 ...I ALTRES GRANS FESTES I 
ESDEVENIMENTS
La capacitat d’organització i de la vitalitat del 
nostre poble no s’atura i prova d’això són la 
celebració en aquest mes de 4 esdeveniment 
importants: la cursa Raid Experience (21 de 
març), la Fira de la Terra (22 de març), el 
3x3 de bàsquet (22 de març), les Segones 
jornades musicals. Per altra banda  us 
recordem que el termini per presentar obres 
al Concurs de Microliteratura s’acaba l’1 
d’abril. No ho deixeu per l’última hora doncs!
Tantes activitats denoten les inquietuds i 
dinamisme del nostre poble. Us animem a 
participar-hi i col·laborar-hi, siguin activitats 
lúdiques, esportives o culturals ja que fer-ho ajuda 
a fer un Caldes més viu i actiu.

 PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA 
DE CALDES A LA RYDER CUP
El proper 23 de març es farà la presentació de la 
candidatura de la PGA Catalunya Resort de Caldes 
de Malavella per acollir l’edició de l’any 2022 de 
la Ryder Cup, el tercer esdeveniment esportiu 
més mediàtic del món. La candidatura de Caldes 
compta amb el suport de les federacions espanyola 
i catalana de golf, de la Generalitat, la Diputació de 
Girona, el Patronat de Turisme i els ajuntaments 
de Caldes de Malavella i Girona. La decisió final la 
prendrà l’organització la tardor de l’any que ve.

 ESTAT DE L’AIGUA
Les últimes analítiques de febrer 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.

PATROCINADOR TELÈFON NÚMERO PREMI

Cafeteria Riera (Cal Nap)                   972 470079         000604 2 esmorzars de forquilla

Bar Joker (Bar Nou) 972 470044 000381 2 esmorzars

Hostal Fabrellas (la Gorga)  972 470046 000059 2 menús de diumenge

Hostal de Franciac  972 470211 000331 2 menús de dilluns a dissabte

Restaurant Can Piu                            972 478761 000582 2 menús de dilluns a divendres

Colla Gegantera de Caldes 
de Malavella     

000014 2 tiquets per  la Revetlla de St 
Joan

Agrupació de Sardanistes 000570 2 menús per l'Aplec de St Maurici

Hostal Esteba       972 470055 000171 2 esmorzars de forquilla

Restaurant Mas Oller                         972 470257 (616 950 035) 000447 Sopar per a 2 persones

Bar- Restaurant Can Quim 972 470213 000398 2 pizzes per emportar

Balneari Prats 972 470051 000437 2 entrades per la piscina exterior

Balneari Vichy Catalan  972 470000 000558 Circuit termal per a 2 persones

Hotel Melià Golf Vichy Catalan 972 181020 000135 Dinar per a 2 persones

Caldes Eqüestre 684 002 223 000408 1 classe iniciació equitació i  1 
classe iniciació agility

Cavalls de Malavella 
(Mas Fugaroles)                                                                                                                          

688 283 068 000179 Activitat de doma natural  (1 hora 
de 2 a 6 persones)

 LLISTAT DE PREMIS I PATROCINADORS DE LA RIFA DEL CALENDARI DE L’HEREU RIERA
Per tal de poder gaudir del premi haureu de passar a recollir un val a l’Oficina de Turisme de Caldes de 
Malavella presentant el calendari per tal de comprovar la numeració premiada.  Abans de presentar-vos a 
l’establiment primer haureu de trucar per a concretar dia i hora. 


