
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
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Butlletí d’Informació Municipal

Divendres, 15 de desembre
Entitats. Casa Rosa
14 h · Restaurant SILOC
Dinar de germanor de gent gran, seguidament 
ball amb Toni Puig Verd

 Gran concert d’aniversari 
del grup musical Calidae
19 h · Teatre municipal
Biblioteca. Club de lectura
19:30 h · Biblioteca
“L’abisme” de Carme Monturiol Puig: traduc-
tora, narradora, poeta, dramaturga i pianista 
catalana
Esports. EEM
17è sopar de nadal i ball de gala de l’EEm
20:30 h · Annex Casa Rosa
amb la col·laboració de DJ Q (Quim Bosch)

Dissabte, 16 de desembre
Esports. UE Caldes
9:45 h · Benjamí A UE Caldes – CF Cuatro 
Vientos B
9:45 h · Benjamí B UE Caldes – AE Sant Gregori C
11:15 h · Aleví A UE Caldes – CF Tordera
12 h · UE Maçanet Selva – Infantil a UE Caldes
12:30 h · FB Vilobí B – Benjamí C UE Caldes 
17:30 h · 4a Catalana UE Caldes – CF Sant 
Antoni

 Missa de catequesi i entra-
da del tió solidari 
18:30 h · Església parroquial
Hi haurà recollida d’aliments per a Càritas 
Parroquial i una urna per fer aportacions per La 
Marató

 Encesa de llums de Nadal i 
cantada de Nadales 
19:15 h · Plaça de l’Església
A càrrec dels nens de la catequesi i les Germa-
nes Hospitalàries, hi haurà una urna per recollir 
fons per La Marató

 Xocolatada 
19:15 h · Plaça de l’Església
Organitza: Associació de gent gran de la tercera 
edat “Casa Rosa”

Diumenge, 17 de desembre
Esports. UE Caldes
9:30 h · CF Lloret – Prebenjamí B UE Caldes 
11 h · AE Blanc Blava Lloret B – Aleví B UE Caldes 
11:30 h · 2a Catalana UE Caldes – UE Can Gibert 
12 h · AT Bisbalenc B – Cadet UE Caldes
Mercat de Nadal + 
Durant tot el matí en diferents espais:
Carrer Vall·llobera cantonada amb l’Ajunta-
ment,  Plaça Cruïlles, C. de Sant Grau, Plaça de 
l’Aigua, Jardins de les Termes Romanes, Plaça de 
l’Ermita de Sant Grau.

11è mercat de Nadal
Amb parades d’artesania nadalenca, regals, 
alimentació i comerç local que faran possibles 
les compres d’última hora per a que no ens falti 
de res en aquestes dates tan assenyalades.
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament
Jocs gegants i inflable
Descobreix les teves habilitats amb els malabars, 

els plats xinesos, les xapes i les bitlles! 
Lloc: Plaça de l’Aigua
Jornada de portes obertes a l’Ermita 
de Sant Grau
Es podrà visitar un pessebre en el seu interior.
Lloc: Ermita de Sant Grau
Organitza: Amics del Ball de l’Hereu Riera i 
Parròquia de Caldes 
Revoltim! 
Circuit amb tobogans, un laberint gegant, ram-
pes, túnels i obstacles! Recomanat per a nens i 
nenes d’entre 2 i 12 anys.  
Lloc: Entarimat dels Jardins de les Termes 
Romanes 
Jornada de portes obertes al Castell 
de Caldes i taller de l’arqueòleg  
Lloc: Castell de Caldes 
Organitza: Centre de Recerques Arqueològiques 
de Caldes

 Subhasta de quadres del 
concurs de pintura ràpida  
Lloc: Castell de Caldes 
Organitza: Ajuntament de Caldes de Malavella i 
organitzadors del concurs de Pintura Ràpida.
Campanya de recollida de joguines de 
segona mà
Fem possible que cap infant es quedi sense la 
seva joguina la nit de Reis! 
Col·labora amb la campanya de Reis de Creu 
Roja portant alguna joguina nova o de segona 
mà en bon estat a l’estand de Creu Roja Llagos-
tera en el Mercat de Nadal. Les joguines que es 
recullin seran repartides entre les famílies de 
Caldes que ho necessitin. 
La campanya de recollida de joguines s’allargarà 
a l’Oficina de Turisme del 18 al 29 de desembre 
2017 (obert cada dia de 10h a 14h excepte Nadal 
i Sant Esteve ). 
Organitza: Creu Roja Llagostera 
Parada solidaria de la Policia Local
Presentació i venda dels escuts solidaris, polse-
res i calendaris en benefici del Sant Joan de Déu 
Pediatric Cancer Center Barcelona.
Organitza: Policia local de Caldes de Malavella

 Venda de calendaris de 
l’Hereu Riera 
Hi haurà una urna per recollir les aportacions 
per a La Marató de TV3.
Organitza: Amics del Ball de l’Hereu Riera

 Paradeta gegantera 
Hi haurà una barretina gegant per recollir les 
aportacions per a La Marató de TV3.
Organitza: Colla Gegantera de Caldes de Mala-
vella i Grallers Escaldats

 Parada de venda de dife-
rents productes artesanals 
Organitza: EspaiCaixa i Ikald Ikebana. 

 Esplai Gent Gran La Caixa
Venta de números pel sorteig d’un joc de tova-
lloles. Tots els diners es destinen íntegrament a 
La Marató de TV3.

Programació:
 Torneig d’hoquei sobre patins

Categoria escoleta – escola de pati.

L’agenda
9 a 15h · Polivalent
Organitza: Club Patí Caldes

 Cercavila solidària de ge-
gants i grallers pels carrers de Caldes 
Estrena del ball dels Capgrossos. 
11 h · Plaça Cruïlles
Organitza: Colla Gegantera de Caldes de Mala-
vella i Grallers escaldats

 Visita turística guiada 
La recaptació de la visita anirà destinada a La 
Marató de TV3. 
11 h · Oficina de Turisme

 Partit de futbol del primer 
equip: UE Caldes – Can Gibert 
La recaptació de la rifa de 2 dinars a la Fonda 
Esteba es destinaran a La Marató de TV3.
11:30 h · Camp de Futbol Vall-llobera
Organitza: U.E. Caldes

 Tastet d’escudella de Nadal 
Repartiment d’escudella de Nadal a canvi de la 
voluntat. L’import recaptat anirà destinat a La 
Marató de TV3.
12h ·Plaça de l’antic Ajuntament- davant del 
Pub Tèrmic
Organitza: Societat Gastronòmica de Caldes de 
Malavella

 Audició de sardanes amb la 
Cobla Ciutat de Girona 
El 50% de la recaptació de la rifa anirà destina-
da a La Marató de TV3.
12h ·Plaça de l’Ermita de Sant Grau. 
Organitza: Agrupació de Sardanistes de Caldes 
de Malavella

 Gran Quina solidària per La 
Marató de TV3 
Amb excel·lents regals dels comerços de Caldes. 
L’import recaptat anirà destinat a la Marató de TV3.
De 18 a 22h · Gimnàs del CEIP Sant Esteve
Organitza: Club Vòlei Joves Caldes 

 Cafè solidari  
Durant totes les activitats de l’any organitzades 
pel Club Excursionista de Caldes s’ha ofert als 
assistents el Cafè Solidari a un preu d’1€. El cost  
del cafè l’ha assumit el Club i tota la recaptació 
s’ha lliurat a La Marató de TV3.
Organitza: Club Excursionista de Caldes

Dimarts, 19 de desembre
 Concert de nadal dels 

alumnes de l’Escola de Música 
(SEMC) 
19 h · Lloc: Teatre Municipal 
Organitza: Escola de música de Caldes  
Entitats. Esplai Gent Gran La Caixa
Dinar de Nadal pels associats
14 h · Restaurant La Nau
Quan acabi el dinar hi haurà ball per a tothom
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dimecres, 20 de desembre
Tardes Joves. Ca la Romana
16:30 h · Torneig de Futbol Virtual
Esports. EEM
Guai- Teke pels nens de l’Escola Esportiva Mu-
nicipal ( 6-7 anys)

16:30 h a 18:15 h · Gimnàs de l’Escola Sant Esteve
Amb activitats sorpresa i berenar solidari, músi-
ca i ball. Cal venir amb roba de carrer i/o festa.

Divendres, 22 de desembre
Nadal. Gran concert de l’orquestra 
Maravella “Un Nadal Meravellós a 
Caldes”
Amb la participació dels alumnes de l’Escola de 
Música de Caldes. 20 h · Pavelló municipal.
Entrades anticipades:  Oficina de Turisme, 
Llibreria Tau i Llibreria Solés
Preu: anticipada 5 € a taquilla 10 €
Organitza: Ajuntament de Caldes de Malavella

Dissabte, 23 de desembre
Nadal. Caga tió solidari 
17 h · Terrasseta del Casino 
Fins el 19 de desembre es poden portar aliments 
de primera necessitat i de llarga durada  per ali-
mentar al tió als diferents comerços associats. El 
que no es mengi el tió es donarà a Càritas Caldes.
Els tiquets per fer cagar el tió es poden adquirir 
mitjançant les compres efectuades als comerços 
associats o bé fent l’aportació d’aliments del 28 de 
novembre al 19 de desembre. El mateix dia tam-
bé es podran adquirir tiquets fent una aportació 
econòmica que servirà per a comprar aliments. 
Cada nen podrà fer cagar el tió un cop. 
Organitza: Embarrakaldats   Col·labora: Associ-
ació de comerç i serveis de Caldes
Més info en programes a part.
Nadal. Taller de decoració de galetes 
nadalenques
17 h · Terrasseta del Casino 
Vine a decorar la teva galeta nadalenca mentre 
el tió s’alimenta per cagar regals per a tots els 
infants. Taller a càrrec de Galetarium.
Organitza: Ajuntament de Caldes de Malavella 

 Quina de bàsquet  
17 h · Casino Municipal
Els ingressos de la primera i última jugada ani-
ran destinats a La Marató de TV3.
Organitza: Club Esportiu Caldes 

 Missa del pollet   
18:30 h · Església Parroquial. Missa de Nadal 
especial per als nens i les nenes del nostre poble. 
Seguidament es cantaran dues nadales.
Organitza: Parròquia de Caldes

Diumenge, 24 de desembre
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament
Nadal. Missa del gall
23 h · Església Parroquial. 

Dilluns, 25 de desembre
Nadal. Missa de Nadal
12 h · Església Parroquial
Nadal. Quina tradicional de Nadal
19 h · Casino Municipal. Organitza: UE Caldes

Dimarts, 26 de desembre
Nadal. Missa de Sant Esteve
11 h · Església Parroquial.
Nadal. Concert de Sant Esteve
12 h · Església Parroquial

Corals infantils, juvenil i cantaires de Caldes 
sota la direcció d’Assumpta Fontanals.
Organitza: Coral Cantaires de Caldes. 
Entrada a partir de les 11:45 h per no interferir 
en la missa. 
Nadal. Quina del pernil
17 h · Casino Municipal
Organitza: Club Vòlei Joves Caldes

Del 27 al 29 de desembre 2017

JAN 2017
El parc infantil de Caldes
Vine a participar del Jocs i Activitats de Nadal 
d’aquest any, hi farem tallers de tots tipus, 
activitats i esports. També hi trobaràs inflables i 
espai pels més petits!
Horari: de 15 a 19h
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 3€/ dia per infant (gratuït pels menors de 
2 anys).

Dimecres 27 de desembre
JAN. Taller de centres de Nadal a càr-
rec de l’associació d’Ikald Ikebana

Dijous 28 desembre
JAN. Taller de Bosses amb teixits 
reutilitzats a càrrec de Fundació Hu-
mana. 

Divendres 29 desembre
JAN.  Espectacle final del JAN 
Amb Rah-mon Roma i l’espectacle d’anima-
ció “SARAU DE NADAL” (a partir de les 18h 
entrada lliure)
Organitza: Àrea de Joventut – Ajuntament de 
Caldes de Malavella
Col·labora: Joves voluntaris, Llar d’Infants “El 
Ninot”, Escola Sant Esteve, Associació Ikald 
Ikebana, Fundació Humana “Pueblo a Pueblo”, 
Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia

Dissabte, 30 de desembre
Nadal. Cartera Reial
17:30 h · Jardins de les Termes Romanes
Arribada de la cartera Reial que recull les cartes 
per portar-les a Ses Majestats els Reis d’Orient. 
També hi haurà jocs i tallers per tots els nens de 
Caldes. No et perdis tampoc l’animació infantil 
a càrrec de Jaume Barri i la xocolatada popular.
També es podrá visitar el pessebre de l’Ermita 
de Sant Grau. Més info en programes a part.
Organitza: Gent de Reis i Ajuntament de Caldes

Diumenge, 31 de desembre
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament
Nadal. Missa de cap d’any
12 h · Església Parroquial
Nadal. Festa de Cap d’any
22 h · Annex de la Casa Rosa 
Sopar i ball a càrrec de RONCERO. Inscripcions 
durant els balls de diumenge a la tarda fins el 24 
de desembre. Menú: 55€ Organitza: Associació 
de Gent de la tercera edat “Casa Rosa”

Dilluns, 1 de gener
Cinema. Tadeo Jones 2
18 h · Teatre Municipal

Dimarts, 2 de gener
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Nadal.  Esplai Sant Esteve
Els dies 2, 3 i 4 de gener es fa la sortida de Nadal

Divendres, 5 de gener
Nadal. Gran Cavalcada de Reis
18:30 h · Nou recorregut de la cavalcada: 
Carrer de Ponent,  Avinguda del Doctor Furest 
i Roca, Carrer Montseny, Passeig de Ronda, 
Avinguda de Sant Maurici, Carrer Nou, Plaça 
del Mestre Mas  Ros, Carrer del Mestre Mas 
Ros, Plaça de l’Església 
A l’entorn de l’Església parroquial hi haurà 
instal·lat un Pessebre Vivent que es podrà visitar 
en el transcurs de la Cavalcada.
En cas de pluja, els actes es traslladarien al 
Teatre-cinema municipal.
Organitza: Gent de Reis i Ajuntament de Caldes

Dissabte, 6 de gener
Esports. UE Caldes
15:30 h · Blanes Atletic – 4a Catalana UE Caldes
Nadal. Missa de Reis
12 h · Església Parroquial

Diumenge, 7 de gener
Esports. UE Caldes
11:30 h · 2a Catalana UE Caldes – CE Aro
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€

Dimarts, 9 de gener
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dissabte, 13 de gener
Esports. UE Caldes
9:45 h · Benjamí B UE Caldes – ACE Unió 
Girona B
10 h · Bejnamí C UE Caldes – FB Vilobí A
10 h · AC Riells i Viabrea – Benjamí A UE Caldes
10 h · Prebenjamí A UE Caldes – CE Farner
10 h · Prebenjamí B UE Caldes – UE Maçanet
11:15 h · Aleví B UE Caldes – CE Batlloria
16:30 h · CF St. Jaume de Llierca – 2a Catalana 
UE Caldes
17:30 h · 4a Catalana UE Caldes – FC Vilablareix 
17:30 h · Cadet UE Caldes – Cal Aguido C

Diumenge, 14 de gener
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Esports. UE Caldes
11:30 h · CD Blanes B – Aleví A UE Caldes
12:45 h · EF Sporting – Vidrerenca B - Infantil 
A UE Caldes 



Notícies breus de Caldes de Malavella

Estat de l’aigua
Analítiques de novembre

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.

La carretera de 
Llagostera en obres per 
millorar el municipi

Una trentena de veïns es van acostar a la sessió 
informativa de les obres de la carretera de Lla-
gostera que es va organitzar el passat divendres 1 
de desembre. Aquesta és una obra especialment 
complicada sobretot pels camions, que no po-
dran transitar amb normalitat per la carretera. 
S’habilita un pas per camions a les instal·lacions 
de Vichy Catalan, però no podran passar si no ve-
nen a carregar o descarregar; si són de més 3.500 
kg o si són tràilers. Les obres, que duraran 6 me-
sos, han de començar l’11 de desembre, tot i que 
tal com diu l’alcalde: “Volem que les obres portin 
com menys problemes millor i que passin ràpid, 
per això ja han començat abans d’hora, per agi-
litzar el procés.” Aquestes obres, que van des del 
CAP fins al Parc de la Sardana, permetran fer de 
nou la xarxa de serveis, també es faran més am-
ples les voreres i s’asfaltaran. També s’asfaltarà el 
carrer Pla i Daniel i es farà una rotonda a l’alçada 
del c/Girona. Es vol donar més visibilitat a les ter-
mes i recuperar els safaretjos. Els quatre primers 
mesos es farà pas alternatiu per a vehicles.

Caldes de Malavella diu NO 
a la violència de gènere

Cada 25N es celebra el Dia Internacional per 
l’eliminació de la violència envers les dones. 
Malauradament, cada any s’organitza a Caldes 
un acte per lluitar contra aquesta xacra social 
que afecta el dia a dia de tantes dones. Diem 
malauradament perquè considerem que un dia 
com aquest s’hauria d’eliminar del calendari. 
El passat 24 de novembre, l’Associació Lola, la 
Xarxa de Dones i l’Ajuntament van organitzar 
un “taller de lideratge femení”. Des d’aquí 
volem agrair a tots aquells que vau fer possible 
aquest acte i als que hi vau participar. Però 
també a totes aquelles persones que feu petites 
grans accions i que col·laboreu amb el Pla 
d’Igualtat municipal i les accions i projectes 
que es desenvolupen en aquest.

Ja al 2003 es començava a parlar sobre les obres 
al castell de Sant Maurici que permetrien di-
ferenciar les diferents fases constructives del 
Castell. És per això que al 2015 l’Ajuntament 
de Caldes de Malavella va comprar la finca on 
es troben les restes del Castell i l’ermita de Sant 
Maurici, incorporant-ho així al patrimoni mu-
nicipal per assegurar-ne l’ús i la conservació. 
A mitjans de novembre, i seguint amb les fa-
ses establertes, s’ha estat fent una campanya de 
dues setmanes de feina amb un equip d’un ar-
queòleg, director i dos auxiliars d’arqueologia, 
amb l’objectiu d’ampliar la informació sobre les 
restes i poder realitzar el projecte de restaura-

ció, conservació i museïtzació del Castell de 
Malavella. Gràcies a aquestes actuacions s’han 
descobert nous traçats de la muralla de fa mi-
lers d’anys.
També s’han estat fent les obres corresponents 
a la Fase II de Consolidació de l’ermita per aca-
bar ubicant un punt d’informació i atenció al 
visitant en la part inferior del cor de l’església.
De cares al 2018 i endavant seguiran les obres 
per consolidar definitivament les restes del 
Castell i poder oferir al visitant tota la infor-
mació recopilada de les campanyes arqueolò-
giques efectuades.

Es celebra la 18a edició de 
la Fira d’oportunitats

42 paradistes van participar en la 
18a edició de la fira

El diumenge 12 de novembre al Parc de la 
Sardana es va omplir de productes de tot tipus: 
joguines, roba, mobles, flors o parament per a la 
llar. En la fira d’oportunitats es va poder triar i 
remenar entre una gran multitud de productes a 
preus molt competitius. També van ser presents 
a la fira el Banc dels Aliments de Càritas que 
recollia productes de primera necessitat, o 
Dipsalut, que donava consells per mantenir 
l’aigua en bon estat a més d’informar sobre la 
legionel·losi. Van fer-ho amb activitats lúdiques 
pels més petits. Durant tot el matí va fer molt 
bon temps i això va fer que molta gent s’acostés 
a la fira que celebrava ja la seva 18a edició.

Una vuitantena de 
persones donen la seva 
sang per salvar vides

Divendres 1 de desembre el Casino de Caldes 
de Malavella acollia la campanya de donació de 
sang. De 16:30 a 21h, tot i el fred, molts cal-
dencs i caldenques es van desplaçar per donar 
la seva sang que ajudarà a salvar vides. Final-
ment es van recollir 79 bosses de sang, hi va 
haver 5 oferiments (persones que volien donar 
sang però que per algun motiu no van poder 
fer-ho), i 6 donants nous. Molts dels voluntaris 
eren antics donants de sang que feia temps que 
no donaven, però que enguany s’han tornat a 
animar. De mitja, cada bossa conté mig litre de 
sang aproximadament. La campanya va ser un 
èxit tenint en compte les baixes temperatures, 
que no convidaven a sortir de casa, i atenent 
que hi havia una previsió d’omplir 80 bosses. 
Un any més es vol agrair a tots els voluntaris i 
donants la tasca realitzada.

Llum verda a les obres d’ur-
banització del Turist Club

En el passat ple ordinari del 27 de novembre es 
va aprovar per majoria absoluta la Proposta del 
Projecte d’obres bàsiques i complementàries 
per a la subsanació de deficiències urbanísti-
ques a les obres d’urbanització del Turist Club 
i l’aprovació del projecte de reparcel·lació, amb 
un pressupost de 3.283.409,67€. Aquest projec-
te ha de permetre tenir aigua potable als veïns 
a més de fer-se altres millores importants com 
una xarxa de serveis nova (enllumenat i clave-
gueram) o millores en les voreres entre d’altres. 
Fa anys que es debat sobre el projecte perquè 
s’han volgut sentir moltes opinions diferents. 
Actualment el projecte està en fase de licitació.

Mateu Ciurana estrena 
nou curt: La Roda

El caldenc Mateu Ciurana va estrenar el passat 
diumenge 26 de novembre el seu nou curt: La 
Roda. Es tracta del cinquè treball del caldenc 
que es va rodar el passar setembre a Sant 
Andreu Salou (Gironès). El curtmetratge està 
protagonitzat per l’actriu i cantant Mariona 
Ginès i el propi Ciurana. La curt explica, en to 
de comèdia, una situació absurda que viu una 
dona que pateix una punxada de roda en un 
paratge rural. La producció compta amb els 
habituals col·laboradors: Mireia Lluch Bramon 
a la direcció d’art, Laia Font a la direcció de 
fotografia i muntatge i Pere Salvat com a cap 
de so. En total eren una vintena de persones en 
l’equip. Els treballs de Mateu Ciurana fins ara 
s’han finançat amb micromecenatge.

Caldes celebra una 
reunió amb comerciants i 
empresaris del municipi 

El passat dijous 16 de novembre la nova Sala de 
Plens va acollir la reunió “Activem el comerç de 
Caldes” on es varen aplegar més de 20 persones 
provinents de 15 comerços del poble.  La reunió 
era oberta a tots els comerciants i empresaris del 
municipi ja fossis membres o no de l’Associació 
de comerç i serveis de Caldes. La reunió, 
convocada per l’àrea de promoció econòmica de 
l’Ajuntament tenia el suport de l’Associació de 
comerç de Caldes i de la Federació de Comerç de 
la Selva.  En el transcurs de la reunió, l’Associació 
de comerç va presentar la nova Junta i totes les 
campanyes de dinamització comercials que 
realitza durant l’any amb la finalitat de poder 
captar més associats. 
Des de l’Ajuntament es va presentar el Servei 
PIME que s’està oferint a tots els comerços del 
municipi cada dos dimarts al mes amb la visita 
d’una tècnica del Consell Comarcal.

Durant el Nadal es 
preparen moltes activitats

Caldes de Malavella compta amb un munt 
d’activitats per aquestes festes nadalenques: 
bústies solidaries als comerços, encesa de 
llums de Nadal i cantades de nadales, concerts 
i audicions de sardanes, contes de nadal i caga 
tió solidari, campanya de recollida de joguines 
de segona mà, parades i paradetes,  cercaviles, 
misses, quines i mercats. El mercat de Nadal 
del 17 de desembre tindrà parades d’artesania, 
productes nadalencs, regals, alimentació i a més 
el mateix dia el comerç local serà solidari amb la 
26a Marató de TV3. Enguany el JAN tindrà lloc 
del 27 al 29 de desembre i comptarà amb tallers, 
activitats i esports de tot tipus pels més petits.
No oblidem que la Cartera Reial, encarregada 
de recollir les cartes dels més petits de la casa, 
arribarà el dissabte 30 de desembre als jardins 
de les Termes Romanes.
La Cavalcada de Reis visitarà Caldes de 
Malavella el divendres 5 de gener i portarà una 
pila de regals, joguines, caramels i carbó. Si voleu 
tota la informació la trobareu en el programa 
especial de Nadal o en aquest BiM

La policia local estrena 
nou uniforme

La policia local de Caldes estrena nou uniforme 
i s’espera que la resta de policies locals de 
Catalunya faci el mateix al llarg dels propers 5 
anys. La policia local caldenca ha aprofitat el 
canvi de temporada per estrenar roba. Aquest 
canvi es va reclamar des del cos policial català 
ja fa anys per tal d’unificar la vestimenta de 
la policia integral catalana (Mossos i policia 
local). Com a distinció, la nostra policia vesteix 
un escut extra. Es tracta d’un escut solidari 
que, #pelsvalents, vol recaptar fons per la lluita 
contra el càncer infantil. A diferents comerços 
de Caldes i a la mateixa comissaria es poden 
comprar aquests escuts que s’enganxen a la 
roba. També es podran comprar al Mercat de 
Nadal del 17 de desembre. 
Aquesta no és la única acció solidaria que fa 
la policia local de Caldes. En la fira de l’Aigua 
també va recaptar fons per la investigació contra 
el càncer i cabell per fer perruques. Durant els 
darrers mesos també s’han estat comercialitzant 
uns braçalets solidaris que també es poden 
trobar a comissaria, juntament amb uns 
calendaris solidaris per la mateixa causa. 

Èxit en una nova edició del 
Gust de la Paraula

El dissabte 18 de novembre es va celebrar la 3a 
edició del Gust de la Paraula, combinant gas-
tronomia i cultura. Per la ocasió es va preparar 
una programació farcida de literatura culinà-
ria, demostracions de cuina amb Germà Co-
enders i activitats pels més petits. Una de les 
activitats que va tenir més èxit va ser l’Olla Bar-
rejada al matí, on es van preparar jocs infantils 
tradicionals a la biblioteca. Abans la pallassa La 
Bleda va explicar contes. També es va omplir la 
presentació de llibres de Judit Pujadó i Pruden 
Panadès. Al migdia diferents restaurants van 
oferir menús especials. L’activitat estrella de la 
tarda va ser el concurs de pilotes d’escudella, 
que va fer que una cinquantena de persones 
fossin presents en l’activitat. La jornada va aca-
bar amb l’ adaptació teatral de “Cosins de Tar-
zan”, i jazz amb Tòfol Martínez Trio. 

Segueixen les obres a Sant Maurici Per recordar

Del 15 de desembre al 15 de gener

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 a CaldesFM 
envia un correu electrònic a cbarcelo@caldesde-
malavella.cat o demana per la 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 Dalcroze, viu la música a través de 
jocs que afavoreixen el desenvolupament global 
de l’infant. El primer mes gratuït pels alumnes de 
3, 4, 5 i 6 anys!

CURS DE BONSAI IKALD
El 13 de gener comença el curs de Bonsai organit-
zat per l’Associació Ikald. Es farà els dissabtes de 
16 a 19 h . Els interessats truqueu al 972470319 / 
606871826 demanant per Dolors

VACANCES DEL SOLC
Els dimecres 27 de desembre i 3 de gener, el SOLC 
restarà tancat per vacances. Per a qüestions ur-
gents us podeu posar en contacte amb el servei a 
solc@caldesdemalavella. cat o bé als telèfons 972 
48 01 03 (Oficina de Turisme) i 972 48 02 66 (Es-
pai Jove “Ca la Romana”).

ESPAI JOVE CA LA ROMANA TANCAT 
PER NADAL 
Del 22 de desembre al 5 de gener, ambdós inclo-
sos, l’espai jove estarà tancar per la realització de 
les activitats de Nadal. 

CONCURS D’APARADORS DE NADAL 
(de l’11 de desembre al 6 de gener)
L’Ajuntament de Caldes de Malavella amb el 
suport de  la Federació de comerç de la Selva i 
l’Associació de Comerç de Caldes organitzen el 
concurs d’aparadors de Nadal. El concurs està 
obert a tots els comerços i empreses de serveis 
de Caldes de Malavella. Trobareu les bases de 
participació a www.visitcaldes.cat.  Per a més in-
formació i inscripcions: promocioeconomica@
caldesdemalavella.cat  o bé al 972 48 01 03 (Ofi-
cina de Turisme).
1r premi: 150,00€  + sis mesos de publicitat gra-
tuïta del comerç i/o empresa de servei a la ràdio 
Caldes FM segons modalitat establiments + in-
serció d’un anunci a plana sencera del comerç i/o 
empresa de servei a dos números de l’AQUAE.  
2n premi: sis mesos de publicitat gratuïta del co-
merç i/o empresa de servei a la ràdio Caldes FM 
segons modalitat establiments + inserció d’un 
anunci a plana sencera del comerç i/o empresa de 
servei a dos números de l’AQUAE. 

BÚSTIES SOLIDARIES ALS 
COMERÇOS ASSOCIATS PER LA 
MARATÓ (del 10/11 al 17/12)
Cada casella té un preu d’1€. En el moment de 
fer l’aportació cal posar el nom i el telèfon dins 
de la casella. El premi serà una targeta regal va-
lorada en 50€. El número guanyadors sortirà del 
sorteig de l’ONCE de l dilluns 18 de desembre.
Lloc: Comerços adherits a l’Associació de co-
merç i serveis de Caldes de Malavella. Organitza: 
Caldes comercial 

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE 
JOGUINES
Fem que cap nen i nena es quedin sense jogui-
nes aquest Nadal! 
Col·labora amb la campanya de Reis de Creu 
Roja portant alguna joguina nova o de segona 
mà en bon estat a l’estand de Creu Roja en el 
Mercat de Nadal del diumenge 17 de desembre. 
Les joguines que es recullin seran repartides en-
tre les famílies de Caldes que ho necessitin. La 
campanya de recollida de joguines s’allargarà a 
l’Oficina de Turisme del 18 al 29 de desembre 
(obert cada dia de 10:00h a 14:00h excepte Nadal 
i Sant Esteve ).

JAN, EL PARC INFANTIL DE NADAL
El 27, 28 i 29 de desembre de 15 a 19 h no et 
perdis el Parc Infantil de Nadal al Pavelló Muni-
cipal d’Esports. El preu és 3 € per dia per infant 
(gratuït pels menors de 2 anys).

CARTERA REIAL
El dissabte 30 de desembre a partir de les 18 h, 
els jardins de les Termes Romanes es convertiran 
en zona de jocs i tallers per a tots els nens de Cal-
des. Allà esperarem l’arribada de la Cartera Reial 
que és l’encarregada de recollir les cartes dels més 
petits de la casa. Al llarg de la tarda, a banda de 
tallers i jocs, hi haurà un espectacle d’animació 
infantil i una xocolatada popular.

CAVALCADA DE REIS
Fins el 31 de desembre us podeu inscriure a Ca 
la Romana per participar en la cavalcada de Reis 
d’enguany. També podeu fer-ho al formulari que 
trobareu a www.espaijove.caldesdemalavella.cat. 
Sa Majestats els Reis d’Orient necessiten patges 
per la cavalcada. També els cal participació en el 
Pessebre vivent, t’hi animes? 

Aquest BIM arriba en periode electoral, per aquest 
motiu l’apartat de Els partits opinen queda supri-
mit segons indica la Llei Electoral.


