
Serveis i adreces d’interès
OFICINES MUNICIPALS: Tel. 972 47 00 05.
Fax: 972 47 05 25 / ajuntament@caldesdemalavella.cat. 
Carrer Vall-llobera, s/n.
De dilluns a divendres, de 2/4 de 9 a 2/4 de 3. 
I també els dijous tarda de 4 a 2/4 de 7.
REGISTRE CIVIL: A les oficines municipals.
SERVEI DE RECAPTACIÓ: Tel. 972 47 20 09.
Carrer de Sant Grau, núm 19. Casa Rosa. 
Els dimarts, de 9 a 2. 
POLICIA LOCAL: Tel. 972 47 09 02 · Tel. 619 704 546 
policialocal@caldesdemalavella.cat.
Carrer Onze de Setembre, s/n.
CAP CALDES: Tel. 972 47 01 09 Ctra. Llagostera, 4.
TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA: 
902 760 050
URGÈNCIES SANITÀRIES: 061
FARMÀCIES: (Per a més informació: www.cofgi.cat)
• CASANOVAS: Tel. 972 47 00 96. C. Vall·llobera, 17.
• FOLCH: Tel. 972 47 27 94. C. Sta. Maria, 28.
• X. PLANAS: Tel. 972 47 11 10. Ctra Llagostera, 29.
SERVEIS SOCIALS: Tel. 972 47 04 04. 
C. Vall·llobera, 4. De dilluns a divendres, de 9 a 2.
OFICINA DE TURISME: Tel. 972 48 01 03 
turisme@caldesdemalavella.cat. 
C. Vall·llobera, s/n. Tots els dies, de 10 a 2. 
El dissabte, també de 4 a 6.
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
Servei amb cita prèvia
Tel. 972 48 01 03 (cada dia excepte dimecres).
Tel. 972 48 02 66 (dimecres).
solc@caldesdemalavella.cat.
CALDES FM 107.9: Tel. 972 47 13 09.
Carrer de Sant Grau, núm 19. Casa Rosa.

BIBLIOTECA MUNICIPAL: Tel. 972 47 23 50.
Carrer de la Llibertat, 6. 
MATINS: de dimarts a divendres, de 2/4 d’11 a 2
TARDES: de dilluns a divendres, de 4 a 9.
DISSABTES: de 10 a 2.
TEATRE – CINEMA MUNICIPAL: C. Jacint Verdaguer.
ESPAI JOVE CA LA ROMANA: Tel. 972 48 02 66
calaromana@caldesdemalavella.cat
Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n
JUTJAT DE PAU: Tel. 972 47 02 25. 
C. de St Grau, 19. Casa Rosa. Dimarts i dijous, de 10 a 12.
ZONA ESPORTIVA: Tel. 669 29 25 81. Av. de Caldes s/n.
LLAR D’INFANTS NINOTS: Tel. 972 47 10 38. 
C. Garrotxa s/n.
ESCOLA SANT ESTEVE: Tel. 972 47 23 44. 
C. Vall·llobera, 62.
ESCOLA LA BENAULA: Tel. 972 48 00 56. 
Av. Onze de setembre, 19
SES CALDES: Tel. 972 48 02 25. 
Av. dels Països Catalans, s/n.
DEIXALLERIA MUNICIPAL: Tel. 872 012 018
C. Ponent, s/n.
Matins: de dimarts a dissabte, de 10 a 1.
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 3 a 6.
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS: 
Tel. 872 01 20 18.
AVARIES XARXA D’AIGUA: Tel. 972 20 20 78
AVARIES XARXA ELÈCTRICA: Tel. 800 76 07 06
CORREUS: Tel. 972 47 14 20. C. Sta. Maria, 11.  
RENFE: Tel. 902 320 320.
SARFA: Tel. 902 30 20 25.
TEISA: Tel. 972 20 02 75.
TAXI: Tel. 972 47 09 37 / 606 390 599.

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

REVISTA MUNICIPAL AQUAE
Rebeu-la gratuïtament a casa:
aquae@caldesdemalavella.cat

ToTA l’ACTuAliTAT MuniCipAl de CAldes A:
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CANVI D’HORARI AJUNTAMENT
Amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015 
reguladora del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, les 
oficines municipals romandran tancades els 
dissabtes. L’ajuntament obre els dijous de 
quatre de la tarda a dos quarts de set del ves-
pre.

SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I 
CADASTRAL
Períodes de pagament voluntari de rebuts, de 
venciment periòdic de l’exercici 2017:
Clavegueram (4t trimestre 2017): 
Febrer – Març

SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL 
DE CALDES
Si ets de Caldes i no tens feina el SOLC et pot 
donar un cop de mà! És el servei d’ocupació 
municipal format per l’àrea de joventut i l’àrea 
de promoció econòmica de l’Ajuntament de 
Caldes. El SOLC et proporcionarà orientació 
i acompanyament en el procés de recerca de 
feina, un suport per dibuixar un full de ruta 
de les diferents carreres professionals, gestió 
d’ofertes laborals per les empreses i formació. 
Demana cita prèvia a solc@caldesdemalave-
lla.cat o als 972 48 02 66 / 972 48 01 03

SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES
Els dimarts, dos cops al mes, a l’Ajuntament 
de Caldes hi ha disponible el Servei de Cre-
ació d’Empreses. Cal demanar cita prèvia al 
972 48 01 03 o bé a promocioeconomica@
caldesdemalavella.cat

VOLS ANUNCIAR-TE A L’AqUAE I A 
CALDES FM?
Si vols que el teu comerç aparegui a la revista 
municipal Aquae o surti per la ràdio Caldes 
FM envia un correu electrònic a cbarcelo@
caldesdemalavella.cat o demana per Carme 
Barceló a les oficines d’atenció ciutadana de 
l’Ajuntament. Fes-te sentir i fes-te veure!

VINE A L’ESCOLA DE MúSICA
Gaudeix de la música de forma divertida 
amb la metodologia Delacroze, viu la música 
a través de jocs que afavoreixen el desenvo-
lupament global de l’infant. El primer mes 
gratuït pels alumnes de 3, 4, 5 i 6 anys.

CURS D’INFORMÀTICA ESPLAI 
GENT GRAN CALDES DE 
MALAVELLA
El 8 de febrer comença el curs d’informàtica 
“Tractament d’imatges i presentacions digi-
tals”. Cada dijous de 17 a 19 h fins el 19 d’abril 
del 2018 (20 hores).

INSCRIPCIONS ELABORA’T 1r SE-
MESTRE 2018
Les inscripcions als cursos de formació de 
l’Elabora’t 1r semestre 2018 tindran lloc els 
dies 19, 20 i 21 de febrer a l’Espai Jove Ca la 
Romana. Actualment s’està acabant d’enllestir 
el programa formatiu però ja us podem avan-
çar que hi haurà cursos d’idiomes, informàti-
ca, i de carretons elevadors. Podreu consultar 
tota l’oferta formativa al web de l’Ajuntament 
i en els programes a part que es repartiran els 
propers dies. 

PARTICIPACIÓ EN LA FESTA DE LA 
MALAVELLA
Si ets dona, major de 16 anys i vols viure la 
màgia de l’embruix vine divendres 26 de ge-
ner a les 20 h a Cal Ferrer de la Plaça, també 
pots deixar les teves dades a l’Oficina de Tu-
risme o a festadelamalavella@gmail.com

Dimarts, 16 de gener 
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dijous, 18 de gener
Esports. Club de passeig
9:30 h · Casa Rosa · Gratuït
Organitzat per l’Àrea d’Esports

Divendres, 19 de gener
Cultura. Biblioteca
18 h · Biblioteca Francesc Ferrer Guàrdia
Contes dansats amb Blanca Pugés
Cultura. Cineclub
21 h · Biblioteca
La nit del caçador de Carles Laughton (1955)
Entrada lliure per a tothom

Dissabte, 20 de gener

NO T’HO PERDIS!

Tradicional aplec de St Sebastià
Ermita de St Sebastià, Ca l’Aluart (Veïnat de Baix)
9:30 h · Plaça de l’església
Sortida en grup per anar xino xano fins a l’ermita 
de Sant Sebastià, acompanyats de l’Hereu Riera.
10:45 h ·Benvinguda de l’Aplec, amb repicament 
de campanes per anunciar la festa
11 h · Missa solemne en honor a Sant Sebastià
11:45 h · Audició de sardanes amb la Cobla Bisbal 
Jove
Hi haurà exhibició popular del ball de l’Hereu 
Riera, oberta a tothom, de qualsevol edat, que en 
tingui nocions. Més informació al telèfon 669 266 
747.
Durant el matí i fins després de dinar, degustació 
de brou i botifarra. Preus populars. Venda de 
tiquets en el mateix aplec.
 
Des de l’Ajuntament s’organitza un servei gratuït 
de minibús llançadora. L’horari d’aquest servei 
serà des d’1/4 d’11 fins després de l’aplec. Aquest 
servei anirà des de l’esplanada de Frigorífics Farré 
on es podran aparcar els vehicles, fins a l’ermita.
Organitzat per Agrupació de Sardanistes, Consell 
Pastoral Parroquial de Caldes de Malavella, Amics 
Hereu Riera i Patrocinat per Ajuntament de 
Caldes de Malavella amb la col·laboració de Jesús 
Turon

Cultura. Biblioteca
11 h · Biblioteca Francesc Ferrer Guàrdia
Jornada contra la transfòbia
Taula rodona sobre transexualitat a la biblioteca 
i pintada de banc al jardí d’en Pere Vidal.
Esports. CE Caldes i EEM
9 h · Inf Fem EEM – CB Salt
10:30 h · Pre-inf Fem EEM – Montessori Palau

12:30 h · Mini 2007 EEM – CB Vilablareix
12:45 h · Mini 2006 EEM – CB Sant Gregori
16 h · CB Sant Feliu - S25 CE Caldes
12:30 h · Bàsquet Porqueres – Cadet Masc CE 
Caldes
16 h · Cadet Fem CE Caldes – CB Gifreu Llançà
17:30 h · CB Olot – S25 Fem CE Caldes
17:30 h · Junior Fem CE Caldes – Escolàpies 
Figueres
18:35 h · Pre mini Masc 2008 EEM – EEM 
Caldes Mixt
Esports. Club Volei Caldes
Sènior CV Joves Caldes – CV Torelló
Infantil CV Joves Caldes – CV Lloret B

Diumenge, 21 de gener
Entitats. Colla gegantera
Trobada de gegants a Anglès
9 h · Plantada de gegants
10:30 h · Cercavila
Entitats. Club Excursionista
Balandrau (2583 m)
Ruta circular des del collet de la Gralla, sis 
quilòmetres més amunt de Tregurà de Dalt. 
La portarà en Javi. 10,200 km i 675m desni-
vell.
Esports. Club Volei Caldes
Juvenil-cadet CV Joves Caldes – Escola Pia 
Granollers
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’antic ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa
Ball amb Gemma i Lluis 

Dilluns, 22 de gener
Tardes Joves. Tarda de crispetes
16h · Ca la Romana
Pel·lícula a Ca la Romana

Dimarts, 23 de gener
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dijous, 25 de gener
Esports. Club de passeig
9:30 h · Casa Rosa · Gratuït
Organitzat per l’Àrea d’Esports
Cultura. Biblioteca
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Grup de lectura de Cal Ferrer “El pes de la pa-
pallona” d’Erri de Luca amb Esther Suriñach
Entitats. Esplai gent gran Caldes de 
Malavella
17 h · Berenar del soci

Divendres, 26 de gener
Cultura. Biblioteca
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Club de lectura juvenil “Buscant l’Alaska” de 
John Green
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa
Ball berenar amb Jaume Castellà

Entitats. Xarxa de dones de Caldes
19 h · Casino 
Assemblea de sòcies per parlar de la programa-
ció anual, acabarà la trobada amb un pica pica.

Cultura. Biblioteca
19:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Club de lectura amb Albert Mestres: “El lloro de 
Flaubert” de Julian Barnes 
Festa de la Malavella. 
20 h · Cal Ferrer de la Plaça
Reunió informativa per participar com a bruixa 
en la Festa de la Malavella 2018

Dissabte, 27 de gener
Esports. CE Caldes i EEM
10:30 h · Pre-Inf Fem EEM – CE Onyar Blau
Voleibol EEM · CV Figueres blau – Aleví Volei-
bol EEM

Diumenge, 28 de gener
Esports. Club Volei Caldes
CV Avap Girona - Sènior CV Joves Caldes
CV l’Ametlla del Vallès – Juvenil-cadet CV Joves 
Caldes
CV Ava Girona Groc – Infantil CV Joves Caldes
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’antic ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa
Ball amb David Imagen

Dilluns, 29 de gener
Tardes Joves. Just Dance
17 h · Ca la Romana
Vine a ballar a l’Espai Jove!

Dimarts, 30 de gener
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dijous, 1 de febrer
Esports. Club de passeig
9:30 h · Casa Rosa · Gratuït
Organitzat per l’Àrea d’Esports

Dissabte, 3 de febrer
Esports. CE Caldes i EEM
9 h · Bisbal Basquet negre – Mini 2007 EEM
9 h · BC Fontajau Negre – Pre mini Masc 2008 
EEM
9:30 h · CB L’escala – Inf Fem EEM
10 h · B. Masmitjà. B – Mini 2006 EEM
10:30 h · Pre mini mixt EEM – Montessori 
Palau
19:15 h · S25 Fem CE Caldes – CB Banyoles
16 h · CB Adepaf – Junior Fem CE Caldes
17:45 h · Bàsquet Lloret – Cadet Fem CE Caldes
Voleibol EEM · Aleví Voleibol EEM – CV St 
Pere Pescador
Entitats. Xarxa de dones de Caldes
18 h · Casino
Trobada de dones; dona i sexologia a càrrec 
d’Irene Soriano, sexòloga. Entrada gratuita.

Diumenge, 4 de febrer
Entitats. Club Excursionista 
Puig dels Moros
Sortida des de les pistes de Font Romeu, per 
anar al Puig dels Moros sense massa desnivell, 
300m. 11 km de recorregut i unes 4 hores de 
durada. Ens conduirà en Javi que, si tenim 
temps, ens donarà lliçons d’iglús i ninots de 
neu.
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’antic ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Esports. CE Caldes i EEM
16:30 h · Cadet Masc CE Caldes - CB Blanes
18:15 h · S25 Masc CE Caldes – CB Salt
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa
Ball amb Xus Marcos

Dimarts, 6 de febrer
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dijous, 8 de febrer
Esports. Club de passeig
9:30 h · Casa Rosa · Gratuït
Organitzat per l’Àrea d’Esports
Entitats. Esplai Gent Gran Caldes de 
Malavella
17 a 19 h · Inici del curs d’informàtica “Tracta-
ment d’imatges i presentacions digitals” 

Dissabte, 10 de febrer
Esports. CE Caldes i EEM
9 h · Unió Maristes – Mini 2006 EEM
9 h · Basquet Vilafant Blau – Mini 2007 EEM
10:30 h · Pre mini mixt EEM – BC Fontajau 
Negre
11 h · Escola Pia Olot – Inf Fem EEM
12 h · UE Cadaques – Pre inf Fem EEM 
12 h · Pre mini Masc EEM – CE Palamós
16 h · Cadet Fem CE Caldes – CEB Girona
17:30 h · Junior Fem CE Caldes – CB Bescanó
19:15 h · S25 Fem CE Caldes – BC Fontajau
19:30 h · Bàsquet Lloret – S25 masculí CE 
Caldes

Diumenge, 11 de febrer
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’antic ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa
Ball amb Jordi Bofill

Dimarts, 13 de febrer
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dijous, 15 de febrer
Esports. Club de passeig
9:30 h · Casa Rosa · Gratuït
Organitzat per l’Àrea d’Esports

L’agenda



Notícies breus de Caldes de Malavella Els partits opinen

En l’últim Ple ordinari es va fer efectiva la renúncia de José Fernández Celada com a regidor del 
PSC; des de l’agrupació dels socialistes de Caldes de Malavella volem agrair tota la feina feta, que ha 
estat moltíssima,  per representar els interessos de tots/es els caldencs/ques.

Ara comencem una nova etapa, amb Ana Belén López com a regidora, que vol ser una continuïtat i un nou 
impuls per portar a terme punts del nostre programa electoral i, alhora, per representar als caldencs/ques que 
les polítiques supramunicipials els queden lluny i estan més preocupats pel seu dia a dia, que per l’ambient de 
crispació que es viu a tot el país. 
Continuarem treballant per aconseguir la integració de les “urbanitzacions” en la vida del poble, fomentar el tu-
risme com a motor econòmic del nostre municipi, fer efectiu la igualtat entre homes i dones, aconseguir millores 
en la cobertura sanitària, sobretot per la gent gran... Tot allò que ja portàvem al nostre programa electoral que és 
el nostre compromís amb Caldes

Des d’Esquerra Republicana sempre hem cregut en la participació ciutadana, i més quan par-
lem de política municipal, que hauria de ser la més propera a les persones. Aquest any hem 
vist com s’ha inclòs una partida de 40.000 euros als pressupostos per a la inversió destinats 

a participació ciutadana. És una proposta que l’any passat ja havíem demanat des d’ERC i que valorem la seva 
incorporació enguany. Ara bé, caldrà veure com es gestiona i, sobretot, que no quedi només en una partida in-
closa en un pressupost per seguir fent polítiques d’aparador, com ha passat amb altres iniciatives.  L’any passat es 
van preveure 2.000 euros per la millora de la transparència, una àrea on tenim molts deures pendents tali com 
ja hem denunciat altres vegades. Revisant l’execució del pressupost hem pogut veure que encara no s’havia fet 
res…. Per tant, no n’hi ha prou en definir uns pressupostos sino que hem de treballar i vetllar per tirar endavant 
els projectes. També creiem que el pressupost municipal hauria de ser més equilibrat. No podem destinar un 
8,5% dels diners, per citar un exemple, a l’àrea de seguretat i ordre públic; gairebé un 2,5% a les retribucions dels 
càrrecs polítics, i només un 1,2%, la meitat, a polítiques adreçades als més joves, quan la Generalitat recomana 
destinar un 3% a joventut.   
Volem acabar recordant en Quim, els Jordis i l’Oriol; aquests dies els hem tingut molt presents. Ara toca seguir 
treballant per construir tots junts la República Catalana. No defallim. 
#LlibertatPresosPolítics

Cal una altra política de residus. El poble de Caldes s’està tornant a quedar endarrerit pel que fa a la 
recollida i el tractament de residus, i això te un important cost ambiental i també econòmic. Quan 

la PIC va entrar al govern, el 2007, Caldes era un dels pitjors pobles de la demarcació en aquest aspecte. Entre el 
2007 i el 2011 vam posar-nos al dia ràpidament: Es va implantar la recollida de la fracció orgànica, es va construir 
la nova deixalleria municipal, es va renovar tot el sistema de recollida amb una nova empresa (que encara dóna 
el servei) i es van realitzar campanyes com les galledes per l’orgànica, els compostadors o les bosses de recollida 
selectiva, entre altres.  Des del 2011, però, amb l’entrada de CiU les úniques accions que s’han dut a terme han 
estat una disminució de la freqüència de recollida(contenidors més plens) i un augment continuat de les taxes. 
Darrerament, el 2017 ja ens les van apujar un 10% i pel 2018 un 10% més. El motiu que donen des de l’equip de 
govern és que no ho fem prou be, que no reciclem prou. I és veritat, però només apujant les taxes no ho arregla-
rem pas. Des de la PIC pensem que hi ha altres maneres de fer. Ja fa temps que reclamem que es canviï el sistema 
de recollida com ja s’està fent, amb èxit, en altres municipis veïns. Ja anem tard i això ens perjudica econòmica-
ment i mediambientalment a tots. BON 2018!

A proposta de l’equip de govern del PDeCAT, l’Ajuntament de Caldes de Malavella va aprovar per 
majoria el pressupost pel 2018 per un valor de 9.447.639,11€. D’aquesta manera es continua amb 
la línia dels darrers anys de prudència i estabilitat pressupostària que sempre hem defensat des del 

Partit Demòcrata. La millor manera d’assegurar uns serveis públics de qualitat per tothom és mantenint-ne un 
bon equilibri pressupostari i és això el que s’està fent amb la gestió econòmica que estem portant.
Dels pressupostos us en destaquem la inversió en seguretat que es farà amb l’ampliació de la comissaria de la 
policia local i l’implantació d’un sistema de càmeres de videovigilància al nucli i urbanitzacions de tot el municipi 
que farà més eficient la nostra policia. Un altre inversió estratègica molt important és l’abastament d’aigua pota-
ble i la connexió dels sanejament a Malavella Parc per 435.000€ seguint en la millora en urbanitzacions. 
Amb aquest pressupostos l’endeutament previst a finals del 2018 serà del 53,86%, lluny del màxim del 110% 
legalment permès, fent que el nostre municipi estigui preparat pels reptes futurs que tingui.
El país està molt pendent del que passa a la Generalitat i al Parlament. Continua injustament havent-hi gent a la 
presó de manera preventiva i tenim el president i mig govern de la Generalitat exiliat. A més l’aplicació de l’article 
155 paralitza la Generalitat i de retruc inversions molt necessàries previstes a Caldes com la rotonda del Llac del 
Cigne. Necessitem més que mai diàleg i solucions polítiques.

Estat de l’aigua
Analítiques de desembre

Apta per al consum de boca: 
Al nucli, Llac del Cigne, Can 
Solà Gros I i II, Aigües Bones i 
Can Carbonell.

No apta per al consum de 
boca: Al Tourist Club, a causa 
de la concentració de nitrats 
per sobre del límit permès.

21D: eleccions al 
Parlament de Catalunya

JuntsxCat guanya les eleccions a 
Caldes de Malavella amb 1.489 vots

El 21 de desembre es van fer les eleccions al 
Parlament de Catalunya. Una vegada més els 
caldencs i caldenques van apropar-se i van om-
plir les urnes, aquesta vegada en una jornada 
estranya per trobar-se a les portes del Nadal i 
celebrar-se en dia laborable. Tot i això el col·legi 
electoral es va omplir de votants des de primera 
hora del matí. A les 13 h del migdia ja havia vo-
tat un 34’22% del cens, un percentatge inferior 
al del 2015 a la mateixa hora (40’23%) atribuït a 
que la jornada era feinera. Finalment JuntsxCat 
va guanyar amb 1.489 vots, seguit de C’s amb 
978 vots i ERC amb 923.

Un any més gràcies per fer possible el Nadal! Caldes recapta 7.114,54€ 
per La Marató de TV3

El diumenge 17 de desembre es va 
celebrar la 26a Marató de TV3

Caldes de Malavella ha recaptat un total de 
7.114,54€ per La Marató de TV3 enguany dedica-
da a la investigació de malaltis infeccioses. Moltes 
entitats del poble van organitzar activitats per re-
captar diners tan al llarg del mes de desembre com 
durant el dia de La Marató que aquest any va coin-
cidir amb el mercat de Nadal del municipi.
Les donacions més importants han estat per 
part del Club de Volei que amb la Quina van 
recaptar 2.653,58€, seguit de l’Espai Caixa que 
ha recaptat 1.023€
Gràcies a tots als que heu participat per la vos-
tra solidaritat!

Concurs d’aparadors de 
Nadal

Els comerços El Petit Fornet, Llibreria So-
lés, Electrodomèstics Alda, la Farmàcia 
M.Casanovas, Picarols i Dietètica de Caldes 
han participat al concurs d’aparadors de Nadal 
2017. El jurat popular ha valorat el color, la ori-
ginalitat, la creativitat, l’element nadalenc i la 
proporció dels aparadors que han estat visibles 
del 16 de desembre al 6 de gener. Ha estat El 
Petit Fornet el que s’ha endut el 1r premi (150€ 
i 6 mesos de publicitat a Caldes FM i a la re-
vista Aquae), seguit de Picarols que ha rebut 6 
mesos de publicitat a Caldes FM i a la revista 
Aquae. El concurs l’organitza l’Ajuntament amb 
el suport de la Federació de comerç de la Selva i 
l’Associació de comerç i serveis de Caldes. 

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

La Comissió de la Malavella i l ‘Ajuntament de 
Caldes de Malavella, fan una crida a voluntaris 
i entitats per col·laborar en l’organització dels 
diferents actes de la Festa.
Per a més informació i propostes podeu 
dirigir-vos a l’Oficina de Turisme o bé truqueu 
al 972 480 103 o envieu un missatge a turisme@
caldesdemalavella.cat o festadelamalavella@
gmail.com. Aquest any per l’espectacle de 
bruixes i bruixots necessitem dones majors de 
16 anys, per fer-lo ben lluit. Us convoquem a 
la reunió que farem a Cal Ferrer de la Plaça, el 
proper divendres 26 de gener a les 20 h. Moltes 
gràcies!

Caldes de Malavella 
té un pressupost de 
9.447.639,11€ pel 2018 

L’Ajuntament de Caldes de Malavella aprova un 
pressupost de 9.447.639,11€ per vuit vots a favor 
del PDECAT i del regidor no adscrit Dani Sancho, 
i quatre en contra dels grups d’ERC i de la PIC.
Dins d’aquest pressupost es preveu una 
inversió de 1.658.837’89€, dins de la qual es farà 
l’ampliació de la comissaria de la policia local en 
valor de 102.000€; l’adquisició de càmares de 
videovigilància per 77.000€; l’abastament d’aigua 
potable al Malavella Park per 435.000€; un punt de 
recàrrega elèctrica que costa 22.000€; també es fan 
millores en l’enllumenat públic per 365.837,89€; i 
es destinen 40.000€ a pressupostos participatius 
entre d’altres.
El total de les inversions per l’any  2018 serà de 
1.658.837,89€ que es finançarà amb 238.270,89 € 
de subvencions de Generalitat i la Diputació, un 
préstec de 1.204.567 € i amb 216.000 € de recursos 
propis de l’Ajuntament.
L’Ajuntament de Caldes té una bona disponibilitat 
econòmica. L’endeutament previst per finals del 
2018 serà del  53,86 %, lluny del màxim del 110% 
permès i del 75% recomanat.

Èxit en la campanya de 
recollida de joguines de 
segona mà 

En total s’han recollit més d’un centenar 
de joguines que la Creu Roja ha distribuït 
entre les famílies que més ho necessiten

Un any més Caldes de Malavella ha participat 
amb la recollida de joguines per la Creu Roja. 
El 17 de desembre es van començar a recollir 
joguines noves o de segona mà a l’estand de 
la Creu Roja al mercat de Nadal, més tard la 
campanya s’ha allargat fins el 29 de desembre 
a l’Oficina de Turisme, on moltes famílies han 
portat joguines perquè aquests reis cap nen i 
nena es quedés sense un regal. El resultat ha 
estat molt positiu, s’han recollit més d’un 
centenar de joguines, moltes de les quals són 
noves i en molt bon estat. D’entre les donacions 
hi havia joguines de tot tipus i per tots els 
gustos i edats. No hi faltaven jocs de taula, 
nines, jocs tradicionals i de fusta, cartes, jocs 
per jugar amb tota la família o jocs de roba pels 
més menuts. Gràcies famílies caldenques per 
demostrar un any més la vostra solidaritat. 

Actuacions al rec-clar i 
Riera de Santa Maria 

Aquest desembre s’han realitzat tasques de 
manteniment de la llera pública del tram urbà 
del rec-clar al seu pas per Can Carbonell. Les 
feines s’han centrat darrera les parcel·les dels 
carrers La Plana i Malavella. S’han retirat arbres 
secs i torts de dins de la llera, s’han podat les 
branques que s’introdueeixen dins les parcel·les, 
i també s’han tallat arbres torts o de gran 
capçada. Aquestes actuacions tenen un cost de 
9.000€ i es poden fer gràcies a l’Agència Catalana 
de l’Aigua que ha assumit el 80% del cost. 
Unes altres obres que fa temps que s’hi treballa 
són les de la Riera de Santa Maria, on s’hi està 
col·locant un nou col·lector. Fins llavors la xarxa 
de sanejament d’aigües residuals comptava 
només amb un col·lector principal que era 
insuficient i tenia un impacte paisatgístic 
negatiu. Les obres ja van començar al setembre 
i segons previsió estan a la recta final, esperant 
que a principis de febrer ja s’acabin. Actualment 
només queden 15 metres de col·lector per 
col·locar abans d’arribar a la Riera del Lleixiu, a 
més de les tasques de revegetació dels marges a 
càrrec de la Fundació Emys que també tornarà 
les tortugues autòctones a la riera.

Vichy Catalan dóna 10.000€ 
pels escuts solidaris

Els escuts solidaris és una de les 
moltes iniciatives que ha començat la 
Policia Local de Caldes per ajudar als 
nens i nenes que pateixen càncer

La policia local de Caldes de Malavella fa mesos 
que treballa recaptant fons per la construcció 
de l’Hospital pediàtric Sant Joan de Déu, un 
centre especialitzat en el càncer infantil. En 
la darrera fira de l’aigua van recaptar 60 cues i 
1.300€. Des del municipi va sorgir la iniciativa 
de fer els escuts solidaris, uns escuts que es 
venen per 4€ i que, juntament amb l’escut de 
la policia local apareix l’eslògan #pelsvalents. 
Actualment aquests escuts s’estan venent a 35 
municipis diferents, i la intenció és arribar al 
centenar. El passat 13 de desembre, durant 
el programa de ràdio Julia en la onda que es 
va fer en directe al balneari Vichy Catalan, 
el responsable del grup Vichy Catalan va fer 
una donació de 10.000€ pel projecte, fent la 
policia de Caldes de Malavella capdavantera en 
aquesta recaptació solidària.

Felicitats campions del 
Rally Catalunya!

Els caldencs Toni Verdaguer i Meius 
Mora s’han preparat la temporada per 
guanyar la Copa Catalunya

La Federació Catalana d’Automobilisme organit-
za cada any el Campionat de Catalunya de Rallis. 
Aquest campionat consta de 10 proves, entre elles 
el Rally Costa Brava, en Toni i la Meius han par-
ticipat en 9 d’aquestes proves i n’han guanyat 4. 
Tenien un objectiu molt clar: guanyar la Copa, i 
així ha estat. Corren amb un Porsche 944 Turbo 
de sèrie i ho fan dins la modalitat de regularitat, 
l’objectiu és córrer sempre entre 50 o 55 km/hora 
i passar pels punts de control just en el moment 
precís. La preparació i la concentració són claus 
per fer aquestes proves d’entre 400 i 500 km. De 
cares a la propera temporada, degut a l’elevat cost 
de participació es plantegen si correran tantes 
proves, però si ho fan es diran Escuderia Mala-
vella! En la propera revista Aquae podeu llegir-ne 
una entrevista completa. Enhorabona campions! 

No us relaxeu, que arriba 
el Carnaval!

Qui pensi que les festes han passat... està 
equivocat! No us relaxeu que arriba el 
Carnaval! Amb més d’una vintena de carrosses 
que desfilaran per Caldes el 17 de febrer! 
L’Ajuntament, els Embarrakaldats, la Policia 
Local i la Regidoria de Festes treballen de valent 
per fer una rua que us sorprengui a tots i a totes! 
Quan acabi el recorregut al pavelló hi haurà 
festa-ball amb entrada gratuïta, participa-hi!

El desembre ha estat un mes ple d’activitats de 
Nadal per part de les entitats del municipi. Hi ha 
hagut cantades de Nadales, quines tradicionals, 
dinars i sopars, concerts nadalencs com el del 
grup musical Calidae, que enguany fa 15 anys, 
o el de la Orquestra Maravella. Els alumnes del 
SEMC o la Coral Cantaires de Caldes també han 
cantat nadales. Els actes que han tingut més èxit, 
sobretot entre els més petits han estat la visita de 
la cartera reial el 30 de desembre, on també es 
va programar un espectacle infantil, xocolatada i 
fins i tot tallers nadalencs. El JAN enguany tam-
bé va ser un èxit, fent que l’espectacle final del dia 
29 aplegués més de 200 nens i nenes al pavelló. 
A Caldes també s’han repartit regals: amb el tió 
de Nadal, que es va fer el 23 de desembre junta-
ment amb un taller de galetes nadalenques i la 
Quina del Bàsquet (per La Marató de TV3). A 

més del Caga tió també era solidari per recollir 
aliments per Càritas. Regals també amb la gran 
cavalcada de Reis, que enguany ha modificat el 
recorregut per les obres de la carretera de Lla-
gostera. També es va poder visitar el Pessebre vi-
vent al voltant de l’Església durant la cavalcada. 
L‘acte va ser organitzat per la Gent de Reis (a qui 
la Regidoria de Festes agraeix la seva incansable 
dedicació en la preparació de les carrosses en els 
últims mesos) i l’Ajuntament. Aquest Nadal fan-
tàstic ha estat possible gràcies a la col·laboració 
de Ca la Romana, les escoles, la llar d’infants, les 
llibreries, la Parròquia de Sant Esteve i els volun-
taris, la Policia Local, les entitats caldenques, des 
de les esportives fins a les socials passant per les 
educatives o gastronòmiques Gràcies a tots per 
col·laborar-hi!


