
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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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 
IVTM / Escombraries (1r semestre 2018), 
Mercat Setmanal (1r semestre 2018), Clave-
gueram (1r trimestre 2018): Març – Abril 

SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL 
El SOLC et proporcionarà orientació i acom-
panyament en el procés de recerca de feina, un 
suport per dibuixar un full de futa de les di-
ferents carreres professionals, gestió d’ofertes 
laborals per les empreses i formació. Demana 
cita prèvia a solc@caldesdemalavella.cat o als 
972 48 02 66 / 972 28 01 03 

TROBADA DELS JOVES NASCUTS 
AL 2000
Jove! Ets de l’any 2000? Tenim una proposta per 
tu des de joventut i Festes Majors. Vine a desco-
brir-la el divendres 6 d’abril a les 18 h al Casino.

COLòNIES EEM
El 4, 5 i 6 de maig arriben les colònies de l’Es-
cola Esportiva Municipal. Podeu fer les inscrip-
cions i el pagament (75€ per alumne / 40€ per 
alumne de P3) al pavelló el dimecres 11 d’abril 
de 18 a 20:30 h i el dijous 12 de 18 a 19 h. Troba-
reu tota la informació a: http://caldesdemalave-
lla.cat/component/k2/colonies-de-l-eem

NOU TELÈFON DE CÀRITAS
El nou telèfon de Càritas de Caldes de Mala-
vella i de Sant Andreu Salou és el 676 88 72 28

JORNADES MUSICALS
Del 20 al 23 de març no et perdis les jorna-
des musicals a Caldes de Malavella. Enguany 
hi haurà una trobada d’escoles de música amb 
l’EMM de Caldes, Tossa de Mar i Lloret de 
Mar. Per a més informació veure els actes de 
l’agenda d’aquest mateix BIM.

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

GRUP DE PASSEIG
Els dijous a les 9:30 h davant de la Casa Rosa. 
Organitzat per l’Àrea d’esports. 

CLUB CALDENC D’ESCACS
El Club Caldenc d’Escacs fa classes els dijous 
de 18:30 h a 19:30 h i els divendres de 18:30 h 
a 20 h . Els trobareu al primer pis de la Casa 
Rosa. Per a totes les edats, anima’t!

SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES
Cal demanar cita prèvia al 972 48 01 03 i bé a 
promocioeconomica@caldesdemalavella.cat 

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

MERCATS. FIRA – MERCAT
Cada diumenge
10 a 14 h · Plaça de l’Antic Ajuntament

MERCATS. MERCAT MUNICIPAL
Cada dimarts · 8 a 13 h · Plaça de la Selva

VISITES. VISITA TURíSTICA GUIADA
Cada diumenge · 11 h · Oficina de turisme · 3€

VOLS PARTICIPAR A LA DANSA DE 
LA MALAVELLA 2018? 
Una de les activitats que més públic agrupa és 
l’esperada Dansa de la Malavella (dissabte 28 
d’abril, 17h30) i per a fer-la possible es fa ne-
cessària una gran participació de caldencs. Es 
necessiten persones de totes les edats: nens 
i nenes a partir de 5 anys i adults, homes i 
dones de qualsevol edat. És per això que cal 
estar alerta a les dates d’inscripció i assajos:
Inici d’inscripció: dissabte 7 d’abril. A les 10h 
a l’Oficina de Turisme (es podran recollir les 
butlletes uns dies abans )
Dates assajos:
Infants: dimarts 24 d’abril de 19:30 a 20:30 h
Adults: dimecres 25 d’abril de 20:30h a 
21:30h.
Assaig general: dijous 26 d’abril a les 20h. 
Tots els assajos es faran a la Plaça Mauthaussen

EXPOSICIÓ IkEBANES, BONSAIS, 
CERÀMICA
Del 29 al 2 d’abril al Casino Municipal de Cal-
des de Malavella. Inauguració el dijous 29 de 
març a les 17 h.  Organitza l’Associació IKALD 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Caldes

Divendres, 16 de març
Tardes joves. Ca la Romana
17 h · Ca la Romana
Torneig de ping pong
Cultura. Espectacle infantil
18 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Tomba la tinta i salta el conte. Si tomes un pot 
de tinta tindràs una taca. Si escampes la taca 
et sortirà un dibuix. Si saps llegir el dibuix co-
mençarà una història que podràs escriure en un 
paper i que pot acabar sent llegida en un llibre. 
Espectacle infantil en col·laboració d’Assumpta 
Mercader i La Page Original.
Cultura. Cineclub 
21 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia 
Dublinesos (títol original en anglès The Dead) 
dirigida per John Huston i protagonitzada per 
la seva filla Anjelica Huston, estrenada al 1987. 
Acte conduit per Mateu Ciurana.

Dissabte, 17 de març
Entitats. Club Esportiu 
9 h · CE Caldes Cadet Masc – CE Palamós A
17:30 h · Escolàpies Figueres – CE Caldes S25

Diumenge, 18 de març
Entitats. Club excursionista
8ª etapa del Camí de Sant Jaume
Persistents, etapa darrera etapa, ens anem acos-
tant cap al final. Ja veiem Montserrat i aviat tre-
pitjarem la muntanya sagrada. Aquesta vegada 
anirem d’Artés a Manresa. Sortida en autobús. 
Més informació a: www.clubexcursionistacal-
desdemalavella.cat o enviant un mail a: c.excur.
caldesmalavella@gmail.com 
Esports. Futbol Sala
17 h · Polivalent de Caldes
FSCMB – Atlètic Vidreres
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa. Ball amb Roncero
Entitats. Club Esportiu 
19 h · CB Hostalric - CE Caldes Junior Fem 

Dilluns, 19 de març
Cultura. Jornades musicals
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia 
Cercle de percussió. Taller de percussió per 
infants. Activitat inclosa dins de les Jornades 
Musicals que organitza l’Escola de Música de 
Caldes. Activitat participativa dirigida als nens 

d’entre 6 i 12 anys que vulguin sentir-se part 
indispensable d’una missió molt especial. 
Educació. Portes obertes Escola La 
Benaula
De 9:15 h a 10:45 h i de 15:15 h a 16:15 h jornada 
de portes obertes. Reunió informativa a les 17 h 

Dimarts, 20 de març
Tardes joves. Ca la Romana
17 h · Pati de l’Escola Sant Esteve
Va d’esports, jornada esportiva
Cultura. Jornades musicals
19 h · Teatre municipal. Concert d’alumnes 
d’instrument de l’EMM de Caldes 
Cultura. Tarda de lletres
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia 
Tarda de lletres: Sessió de presentació. Canviem 
de dalt a baix el grup de lectura de Cal Ferrer. 
A partir d’ara el conduirà la Montse Castaño, 
veïna de Caldes, escriptora i comunicadora. Ens 
trobarem l’últim dimarts de cada mes a les 19 
h de la tarda. El nom del grup es dirà Tarda de 
lletres i en aquesta primera sessió – presentació 
hi haurà pica-pica.

Dimecres, 21 de març
Cultura. Biblioteca
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Presentació del llibre “Mi verdad” del caldenc Mi-
quel Parareda. Conduirà la presentació Rosa Soler.
Cultura. Jornades musicals
19 h · Teatre municipal. Concert de Cant Coral 
dels alumnes de l’EMM de Caldes 
Concert orquestra de guitarres dels alumnes de 
guitarra de l’EMM de Caldes, Tossa de Mar i Lloret.
Concert d’alumnes d’instrument de l’EMM de 
Caldes

Dijous, 22 de març
Educació. Portes obertes Escola a 
l’institut
De 17 h a 18 h jornada de portes obertes. Reu-
nió informativa a les 18 h 
Entitats. Esplai Gent Gran
17 h · Esplai
Berenar del mes
Cultura. Jornades musicals
19 h · Teatre municipal 
Concert orquestra de corda dels alumnes de 
violí de l’EMM de Caldes i Lloret de Mar
Concert d’alumnes d’instrument de l’EMM de 
Caldes 
Concert de bateria dels alumnes de l’EMM de 
Caldes i Tossa de Mar.
El concert de bateria es farà al Casino quan 
acabi el segon concert.

Divendres, 23 de març
Entitats. Club excursionista
Reunió de programació i Assemblea general
Més informació a: www.clubexcursionistacal-
desdemalavella.cat o enviant un mail a: c.excur.
caldesmalavella@gmail.com 
Cultura. Club de lectura juvenil
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia 
Comentem el còmic Barrio Lejano de Jiro Tani-
guchi amb el club jove

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa. Ball amb David Casas
Cultura. Jornades musicals
19 h · Teatre municipal 
Concert de grups instrumentals “combo” alum-
nes de l’EMM de Caldes i Tossa de Mar
Concert d’alumnes d’instrument de l’EMM de 
Caldes

Dissabte, 24 de març
Entitats. Club Esportiu 
16 h · CE Caldes S25 Fem – CB Blanes
17:30 h · CE Caldes Junior Fem – Bàsquet 
Porqueres 

Diumenge, 25 de març 
Entitats. Club Esportiu 
11:30 h · CB Bescanó - CE Caldes S25 Masc
Esports. Futbol Sala
12 h · Polivalent de Caldes
FSCMA – Blanda Club Esportiu
10 h · Polivalent de Caldes
FSCMB – Joves de Vidreres
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa. Ball amb Parrilla

Dilluns, 26 de març
Entitats. Centre d’Esplai Sant Esteve
Del 26 al 28 de març acampada de Setmana 
Santa

Dimarts, 27 de març 
Tardes joves. Ca la Romana
17 h · Rocòdrom del Polivalent
Tarda d’escalada, vine a aprendre a fer Boulder!

Dijous, 29 de març
Tardes joves. Ca la Romana
17 h · Ca la Romana. Tarda de jocs de taula

Diumenge, 1 d’abril
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa. Ball amb Xus Marcos

Dimarts, 3 d’abril
Tardes joves. Ca la Romana
17 h · Ca la Romana. Torneig de ping pong

Divendres, 6 d’abril
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa. Festa aniversari Casa Rosa
Ball amb Jordi Bofill
Tardes joves. Trobada de joves nas-
cuts al 2000
18 h · Casino. Sorpresa preparada per Joventut i 
Festes Majors pels joves nascuts a l’any 2000. És el teu 
any? Vine a gaudir d’una festa preparada per a tu!
Cultura. Biblioteca
20 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia 
Tertúlia filosòfica amb Josep Maria Carbó: “Què 
és la veritat i quantes veritats hi ha?”

Dissabte, 7 d’abril
Cultura. Festa de la Malavella
10 h · Oficina de turisme
Inici d’inscripcions per a participar a la Dansa 
de la Malavella 
Esports. Futbol Sala
17 h · Pavelló Municipal d’Hostalric
FS Hostalriquenc – FSCMB
Entitats. Xarxa de dones de Caldes 
18 h · Casino

Dynamic Ecstatic Dance. Taller de Musicoteràpia
Impartit per Paradigmantra
Activitat oberta a tothom
Preu: 7 € socis/es i no socis/es 12€
Inscripcions: xarxadedonesdecaldes@gmail.com 
Entitats. Club Esportiu 
10:30 h ·Unió Girona Blau – CE Caldes Cadet Masc
16 h · CE Caldes Cadet Fem – Vilafant Negre 
18:15 h · CE Caldes S25 Masc – CB Sant Feliu
19 h · CCE Montessori – CE Caldes S25 Fem 

Diumenge, 8 d’abril
Entitats. Club excursionista
Ruta pels entorns d’Albons
Més informació a: www.clubexcursionistacal-
desdemalavella.cat o enviant un mail a: c.excur.
caldesmalavella@gmail.com  
Esports. Futbol Sala
11 h · Polivalent de Caldes
FSCMA – Santa Susanna 2017
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa. Ball amb David Magen

Dimarts, 10 d’abril
Tardes joves. Ca la Romana
17 h · Pati de l’escola Sant Esteve
Va d’esports, jornada esportiva

Dimecres, 11 d’abril
Entitats. Inscripcions colònies EEM
18 a 20:30 h · Pavelló municipal
Trobareu més informació a l’apartat Per recor-
dar d’aquest mateix BIM i a: http://caldesdema-
lavella.cat/component/k2/colonies-de-l-eem 

Dijous, 12 d’abril
Entitats. Esplai Gent Gran
17 h · Esplai. Cine fòrum amb la projecció de la 
pel·lícula “El verano de sus vidas”
Entitats. Inscripcions colònies EEM
18 a 19 h · Pavelló municipal
Trobareu més informació a l’apartat Per recor-
dar d’aquest mateix BIM i a: http://caldesdema-
lavella.cat/component/k2/colonies-de-l-eem 

Divendres, 13 d’abril
Cultura. Club de lectura
19:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Trobada del club de lectura per comentar la 
novel·la de Núria Perpinyà “Al vertigen” (Empú-
ries, 2013). Ens hi acompanyarà l’autora. Amb el 
suport de la Institució de les Lletres Catalanes.

Dissabte, 14 d’abril
Esports. Futbol Sala
15 h · Pavelló Municipal de Palafrugell
Palafrugell FS – FSCMB
Entitats. Club Esportiu 
16 h · CE Caldes Cadet Fem – Vedruna Palafrugell
19:15 h · CE Caldes S25 Fem – CB Sant Gregori
19:30 h · CB Salt - CE Caldes S25 Masc

Diumenge, 15 d’abril 
Esports. Futbol Sala
11 h · Polivalent de Caldes
FSCMA – Palafolls A
Entitats. Club Esportiu 
16:30 h · CE Caldes Cadet Masc – Vedruna 
Palamós 
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Casa Rosa. Ball amb Gemma i Lluis

L’agenda



Notícies breus de Caldes de Malavella Els partits opinen

El poble que entre tots construïm ens ha de portar a un on tots/es puguem treballar en llocs de 
treball estables i amb un salari digne, que alhora ens porti a contribuir per unes futures pensions 
igualment dignes. L’Ajuntament s’ha de posar al servei de la ciutadania i les empreses caldenques 
per la creació de llocs de treball,  per afavorir als/les emprenedors/es, amb més polítiques actives 

d’ocupació que estiguin dissenyades específicament per a la nostra població i el nostre mercat de treball. Alhora 
que afavoreixi les propostes amb un compromís social. Més d’un 16% de la població de Caldes és pensionista 
amb una pensió mitjana que no arriba als 1000 euros, que això no es perpetuï en el temps depèn en gran part dels 
llocs de treball actuals, de la seva remuneració i estabilitat.
El mes de març és un mes de reivindicació feminista. Aquests dies les televisions, ràdios i xarxes ens bombar-
degen amb macro xifres a les que ens costa posar cara. A Caldes de Malavella la població femenina és una mica 
superior a la masculina. Tot i així, el número de gent sense feina és major en la població femenina que en la mas-
culina. És a dir, que són més dones a Caldes, però també més les que estan a l’atur i/o desocupades. I això, sense 
entrar en les xifres de les diferències salarials, les diferències en les coresponsabilitats domèstiques... Per tot això, 
el PSC de Caldes de Malavella donem suport a la vaga feminista del 8 de març.

Un 8 de març del 1857 un grup de dones que treballaven en fàbriques tèxtils de Nova York van 
sortir al carrer. Protestaven per les condicions de treball tan dures que tenien i lluitaven pels 
seus drets i per una millora laboral. Anys més tard, un 25 de març de 1911 a la fàbrica tèxtil 

Triangle Shirtwaist Company de Nova York morien 123 dones a causa d’un incendi. 
Un 25 de novembre de 1960, les germanes Mirabal, tres activistes polítiques de la República Dominicana, van 
ser brutalment assassinades per ordre del dictador Rafael Trujillo. Arran d’aquest fet, per al moviment popular i 
feminista de la República Dominicana, aquestes dones han simbolitzat la lluita i la resistència contra els abusos 
i la tortura. 
El dia 8 de març recordem totes aquestes dones que durant anys han lluitat contra les desigualtats, la precarietat 
i la violència. Recordem d’on venim i seguim lluitant perquè encara ens queda molt camí per recórrer. La bretxa 
salarial és avui una realitat, i una forma més de discriminació cap a les dones, una violència econòmica.  Les 
dades indiquen que per la mateixa feina una dona cobra un 14,9% menys que un home.
Des dels municipis també hem de treballar apostant fermament per polítiques d’igualtat reals, i que no quedin 
només en un paper. Per aconseguir una societat més justa i igualitària, i també una societat més lliure. Aquest és 
el gran repte que tenim al davant i no ens podem quedar de braços creuats. 
#Llibertatpresospolítics. Us volem a casa. 

A Caldes hi ha més dones que homes. Les últimes dades oficials de 2017 mostren que hi viuen 3.705 
nenes, noies i dones, una xifra lleugerament superior a la dels 3.646 nens, nois i homes que hi estan 
empadronats. Desenes amunt o avall, la població mundial es reparteix, meitat per meitat, entre dones 

i homes, una evidència estadística que, ben entrat el segle XXI, continua sense reflectir-se en molts àmbits de la 
societat. 
Tant de bo Caldes ampliï aviat el reduït grup d’ajuntaments amb alcaldies governades per una dona. Tant de bo el 
convenciment de l’Ajuntament, les formacions polítiques, les entitats i el conjunt de la ciutadania faci de Caldes 
un exemple d’educació igualitària dels infants, de participació i representació femenina i masculina equilibrada i, 
sobretot, de tolerància zero amb la violència masclista. Tant de bo el Dia internacional de les Dones, que cada 8 
de març recorda la lluita feminista i el dret de la dona a participar activament del món laboral amb els mateixos 
drets que els homes, quedi aviat com una rèmora del passat. Per a aquest i altres propòsits treballa el Consell de 
Dones, que aquest 8 de març ha centrat el debat en la bretxa salarial que discrimina massa treballadores. 
Però la lluita no va de sexes sinó de persones i necessita la implicació de totes les que formem part de Caldes, ja 
sigui des del Consistori, les associacions, els centres educatius, els carrers, les pistes esportives, els equipaments 
culturals, els bars o les cases. 

En la celebració del Dia de la Dona treballadora a Caldes de Malavella ens ha permès constatar, un 
cop més, la feina que ens queda per recórrer a tots plegats com a societat cap a una igualtat plena i 
efectiva. Els avenços hi són i cal felicitar-se’n però en certs espais el masclisme continua arrelat o fins i 
tot es detecta algun retrocés. Això, lluny de desanimar-nos, el que ha de fer és motivar-nos a treballar 

més i millor per la igualtat entre dones i homes. I aquesta feina és en el nostre entorn immediat, a casa, al veïnat, 
a la feina, amb els amics que l’hem de treballar plantant cara a totes les actituds masclistes.
En el darrer ple extraordinari es va aprovar el tràmit urbanístic que ha de permetre portar aigua de la xarxa munici-
pal al Turist Club, a Malavella Parc i connectar Can Carbonell amb la xarxa del Pasteral. Aquesta tramitació ha estat 
molt complexa però ara que ja hem aconseguit desbloquejar-la podrem posar fil a l’agulla per executar aquestes 
obres i millorar el servei de subministrament d’aigua a les urbanitzacions que fa tants anys que esperen.
Catalunya està en una situació d’impàs polític. Aquesta situació, sumada a l’escandalosa intervenció econòmica 
i política de la Generalitat mitjançant l’article 155, ens situa en un escenari de paràlisi de les institucions catalanes. 
Això ens afecta de manera concreta com a poble ja que alguns del projectes amb finançament de la Generalitat estan 
aturats com la rotonda d’accés al Llac del Cigne, o avançant molt a poc a poc com és el cas del nou institut. Però la 
intervenció de l’Estat sobre Catalunya també ens afecta com a ciutadans. Les llibertats democràtiques estan essent 
retallades sense cap tipus de miraments de manera escandalosa i preocupant. Volem avançar cap a una democràcia 
millor, més justa i equitativa i en canvi estem reculant sota el domini d’un estat cada cop més autoritari. 

Estat de l’aigua
Analítiques de febrer

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.

Èxit en la Fira de la Terra 

El Canicrós i la caminada popular solidària 
començaven puntuals el diumenge 11 de 
març amb 114 participants. Al llarg del matí 
l’Open d’Agility, una de les activitats estrella, 
o el derby d’enganxes van aplegar molta gent. 
No va faltar la benedicció dels animals o la 
xerrada sobre gossos d’assistència amb l’Ass. 
Multicapacitats. Molts curiosos es van apropar 
per veure l’exhibició de gossos de defensa 
i atac, recerca i obediència de les unitats 
canines. Tot seguit es va fer la passarel·la 
Adopta’m per trobar casa a gossos sense llar. 
L’exhibició de western i carrusels va ser el plat 
fort de la tarda, va fer-se abans de l’entrega 
de premis del concurs de dibuix infantil 
Canicaldes i la xocolatada. 

L’Ajuntament promociona 
la població a la Catalunya 
Nord

Es promocionarà a  L’Indépéndent, 
Cap Catalogne, Culturae i Magazine 
sota l’eslògan “Caldes és benestar”

Des de les àrees de turisme i comunicació de 
l’Ajuntament, coincidint amb la Setmana Santa 
i la primavera, s’ha iniciat una campanya de 
promoció turística enfocada a la Catalunya 
Nord sota l’eslògan “Caldes és benestar” en la 
que es mostren diverses experiències que es 
poden viure a Caldes: circuits termals, banys 
de bosc terapèutics, rutes de senderisme i 
BTT amb més de 150km senyalitzats, visites 
guiades, i la oferta gastronòmica amb la cuina 
termal. La majoria de turistes que arriba al 
nucli de Caldes són provinents del principat i 
de l’estat espanyol, però el repte és aconseguir 
apropar més gent de la Catalunya Nord. 
L’aposta municipal és pel turisme de qualitat, 
constant al llarg de tot l’any, interessat per la 
cultura, el patrimoni, la tranquil·litat i l’art del 
”saber viure”, sempre mantenint l’harmonia 
entre la població i els turistes.

S’entrega el gastrosolidari 
2017 a la gent gran 

Durant el 2017 s’han estat recaptant fons pel 
Gastrosolidari promogut pels comerços de La 
Selva. Enguany, sota el lema “donem un cop de 
mà a la gent gran” els diners servien per ajudar 
a les entitats de la tercera edat. Aquesta és una 
iniciativa impulsada per la Federació de comerç 
de la Selva amb l’Associació de comerç i serveis 
de Caldes i compta amb la col·laboració i su-
port de l’Obra Social “La Caixa”. S’han repartit 
500 € entre la Casa Rosa i l’Esplai de Gent Gran. 
La Casa Rosa ha comprat un bingo nou, i l’Es-
plai de Gent Gran ha comprat una impressora, 
una ràdio, un telèfon i un fogonet. Cada entitat 
ha pogut gastar 250€ per comprar allò que més 
necessiten als comerços associats del municipi. 

Can solà Gros recicla i fa 
compost

Un centenar de veïns ja tenen el seu contenidor 
de fracció vegetal. Aquest és un programa pilot 
que comença només a aquesta urbanització, 
però que té la voluntat d’ampliar-se. L’1 de març 
ja es van retirar les barques de fracció vegetal 
perquè se’n feia un mal ús. Per oferir un millor 
servei s’ha passat a la recollida porta a porta 
d’aquest residu. Al llarg de diferents dissabtes 
s’han repartit contenidors gratuïts entre els ve-
ïns. Si no teniu el vostre Nora us atendrà al 872 
012 018. La fracció vegetal es recull els dimarts, 
dijous i dissabtes a partir de les 10 h. El 10 de 
març també es va fer un taller de compostatge, 
perquè dins de la mateixa campanya també es 
lliuraven gratuïtament compostadors.

La bretxa salarial, protagonista 
del dia de la dona 

El matí del 8 de març a les 12 h es va llegir el ma-
nifest del dia de la dona davant l’Ajuntament. A 
la tarda prop d’una cinquantena de persones 
van assistir a la xerrada sobre la bretxa salarial. 
Sabies que el salari anual d’una dona de mitja 
a Catalunya és un 24% més baix? Després de 
la introducció de la Xarxa de dones de Caldes 
-que organitzava els actes amb l’Ajuntament- i 
el visionat d’un curtmetratge sobre la temàti-
ca, començava el debat amb Santiago Pérez, 
advocat laboralista, i Guillermina Domènech, 
advocada. El diumenge 11 de març, després de 
la fira de la terra el teatre també es va omplir 
per veure la obra En Clau de Dona interpreta-
da per Carisma Teatre.

Premien una veïna de 
Caldes, Soledad Esteve 

Soledad Esteve ha estat guanyadora d’un dels 
premis dels Special Olympics de Catalunya 
d’enguany. Concretament ha estat distingi-
da amb el premi al valor esportiu femení, un 
guardó que reconeix la constància, l’esforç i la 
il·lusió en la pràctica esportiva. La Soledad, 
caldenca i usuària del centre psicopedagògic 
Mare de Déu de Montserrat de Germanes Hos-
pitalàries, té una trajectòria de més de 20 anys 
en l’esport adaptat, havent participat en disci-
plines esportives com el futbol sala, el bàsquet, 
la natació i la petanca, tant a les comarques de 
Girona com a tot Catalunya. Ara té 59 anys i 
afirma que només deixarà de competir quan 
sigui una “iaia” i no tingui la força que té ara.

Akalidae guanya el 
concurs de la Rua de 
Carnaval de Caldes

El 17 de febrer 30 comparses van participar 
en la rua de Carnaval de Caldes, prop de 
2000 persones van passejar guarnides pels 
carrers del municipi participant en alguna 
comparsa. Finalment, la pluja va respectar 
la rua (començant a ploure en el darrer ball) 
que va començar puntual a les 17 h de la tarda. 
Després de prop de tres hores ballant i gaudint 
del Carnaval pels carrers del municipi la festa 
va seguir com estava programat al Pavelló. 
La comparsa caldenca Akalidae va endur-se 
el primer premi valorat en 250€, seguit dels 
ganxons Els Marrecs (150€) i els Tramuntana 
(100€) també de Sant Feliu de Guíxols. Des 
de l’Ajuntament es vol agrair especialment 
el suport als Embarrakaldats, sense els quals 
aquest Carnaval no hauria estat possible. També 
al jurat, al presentador que ha dinamitzat la 
rua, i a la Policia, que ha coordinat la rua amb 
total eficiència i amb sentit de l’humor. Gràcies 
a tots per fer-ho possible!

Premi al millor projecte 
científic al First Lego 
League 

El darrer cap de setmana de febrer l’equip 
caldenc Caldesbot va guanyar el premi a millor 
projecte científic gràcies al seu projecte de 
piles elèctriques que funcionen amb aigua de 
mar. Quatre estudiants d’ESO de Caldes, amb 
l’ajuda d’un professor de la UdG, han inventat 
aquesta manera econòmica i no contaminant 
de generar electricitat. Ara el proper pas dels 
Caldesbot és aconseguir crear una bateria més 
gran que permeti generar l’electricitat necessària 
per fer funcionar una casa. Tot i que sembla 
cosa de màgia la seva invenció té una explicació 
científica: apliquen l’electròlisi, que el que fa és 
separar les molècules de l’aigua en hidrogen 
i oxigen i després, quan es fa el procés invers, 
aquestes molècules es tornen a ajuntar generant 
electricitat. Glòria Aldehuelo n’és l’entrenadora. 
L’equip està format per en Pau González, l’Aniol 
Freixas, en Vicenç Sánchez i l’Eduard Masferrer. 
Aquests quatre nois, juntament amb en Lluc 
López i en Martí Somolinos ja van obtenir el 
premi al millor robot a la First Lego League de 
Girona del 2016. Enhorabona petits científics!

Rutes per Caldes per 
conèixer millor el municipi

Ja fa vuit anys que l’Escola Sant Esteve de Caldes ha 
engegat el projecte “Rutes per Caldes” per corregir 
el desarrelament profund detectat entre una 
majoria d’escolars que viuen en urbanitzacions 
allunyades del nucli urbà. Mitjançant l’estudi de 
les llegendes, les festes i tradicions locals, l’entorn 
geogràfic, els valors patrimonials, els serveis 
o les administracions municipals els alumnes 
de tots els cursos i mitjançant el treball en les 
diferents àrees acadèmiques (des de l’anglès fins 
a l’educació física), coneixen millor el poble on 
viuen. El gruix del projecte es basa en sortides 
i en el coneixement directe dels llocs. Així, una 
de les sortides que els alumnes han realitzat ha 
estat a l’Ajuntament. Prèviament van estudiar 
l’equip de govern, el funcionament d’un ple i del 
consistori. Després de parlar i preguntar tot allò 
que van voler a l’alcalde Salvador Balliu i al seu 
equip de govern, van ser els propis infants que es 
van posar a la pell d’un regidor tot protagonitzant 
un ple d’ ”infància”.

Participa al 15è concurs 
de Microliteratura Joaquim 
Carbó

Ja podeu participar al 15è Concurs de 
Microliteratura Joaquim Carbó. Aquesta edició 
està dedicada a Jesús Costa Perals, mestre de 
Caldes de Malavella l’any 1927, quan l’escola 
estava situada on ara és la biblioteca municipal. 
Podeu presentar textos abans del 6 d’abril 
físicament o per correu a la biblioteca municipal 
Francesc Ferrer i Guàrdia (C/Llibertat, 6 17455 
Caldes de Malavella); o per mail a biblioteca@
caldesdemalavella.cat. Han de tenir un màxim de 
300 paraules i han de contenir obligatòriament 
un mot clau, aquest any és la paraula “costa” en 
totes les seves acceptacions. Hi ha tres categories: 
Infantil (de 9 a 12 anys), juvenil (de 13 a 17 anys) 
i adult (a partir de 18 anys). En joc hi ha lots 
de llibres per un valor de 100€ (en el cas de la 
categoria infantil), i lots valorats en 120€ (en la 
categoria juvenil). En la categoria adult hi ha un 
premi de 250€ pel millor text, i 200€ pel millor 
text d’àmbit local. Trobareu més informació a la 
pàgina web de l’Ajuntament i a la pàgina web de 
la Biblioteca Municipal. 

Es planta vegetació a la 
Riera de Santa Maria

A principis d’agost van començar les obres de 
millora del col·lector del clavegueram que pas-
sa per la riera de Sta Maria. Ja fa prop de dos 
mesos que aquestes obres han acabat i s’ha co-
mençat ja la darrera fase que comprèn la reve-
getació de la zona afectada. 
La xarxa de sanejament d’aigües residuals de 
Caldes comptava, fins ara, amb un col·lector 
principal que discorria per la llera de la riera, 
mitjançant el qual es recullen les aigües negres 
de tot el nucli urbà i d’Aigües Bones. Aquest 
col·lector s’havia anat deteriorant provocant 
una fuita d’aigües residuals. El col·lector que 
s’ha instal·lat ara és soterrat millorant la capa-
citat hidràulica i reduint l’impacte paisatgístic. 
Abans de començar les obres la Fundació Emys 
va retirar les tortugues i altres espècies que vi-
uen a la riera. Abans de tornar-les al seu hàbitat 
natural (només les autòctones) s’ha de revegetat 
la zona. S’hi planten majorment herbes aquà-
tiques, que ajuden a depurar l’aigua, i vegeta-
ció a la llera que afavoreix la biodiversitat. Està 
previst que en breu comencin les obres per ade-
quar el mateix col·lector en un segon tram.

Crida a la participació a la 
dansa de la Malavella

Una de les activitats que més públic agrupa 
a la Festa de la Malavella és l’esperada Dansa 
de la Malavella (dissabte 28 d’abril a les 17.30 
h) i per fer-la possible es fa necessària una 
gran participació de caldencs. Es necessiten 
persones de totes les edats: nens i nenes a partir 
de 5 anys i adults, homes i dones de qualsevol 
edat. És per això que cal estar alerta a les dates 
d’inscripció i assajos: Inici d’inscripció el 
dissabte 7 d’abril a les 10 h a l’oficina de turisme 
(es podran recollir les butlletes uns dies abans).
Dates dels assajos: 
Dimarts 24 d’abril de 19.30 a 20.30 h: infants
Dimecres 25 d’abril de 20.30 a 21.30 h: adults
Dijous 26 d’abril a les 20 h: tothom, assaig 
general. 
Tots els assajos es faran a la Plaça Mauthaussen. 


