
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. 
Dissabtes, de 9 a 2/4 de 2.
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. 
C. de la Pau s/n.
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:

Entitats. IKALD
Curset de bonsais
De 16 a 19h · Vall-llobera, 62 
Informació: 972470319

Dijous, 2 de març
Club de Passeig
9.30 h · Casa Rosa · Gratuït.
Organitzat per l’Àrea d’Esports.

Entitats. Esplai Gent Gran de Caldes
Calçotada i visita al Monestir de Sant Cugat
Inscripció Esplai Caixa

Divendres, 3 de març
Entitats. SEMC
Audició d’alumnes 
19 h · Escola de Música

Biblioteca. Club de Lectura
19.30 h · Biblioteca
“A l’ombra de la fondalada” de John Synge

Dissabte, 4 de març

No t’ho perdis!

Rua de Carnaval
17 h · Concentració: Parc de la Sardana
18 h · Festa-Ball · Pavelló Poliesportiu

Entitats. Xarxa de Dones
18 h · Casino · Trobada de dones

Diumenge, 5 de març
Mercats. Fira-mercat.
10 - 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament.

Visites. Visita turística guiada.
11 h · Oficina de Turisme · 3 €. 
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. 

Esports. Futbol Sala Caldes
9.30 h · Polivalent de Caldes
FSCM B – PB Montgrí
11.30 h · Polivalent de Caldes
FSCM A – CES Blanes

Entitats. Club Excursionista.
Botineteja. Organitza Club excursionista. Sor-
tida  a les 9.00 h de la plaça de la Selva.

Dilluns, 6 de març
Entitats. Espai Gent Gran Caldes
Curs informàtica: Retoc fotogràfic i presen-
tacions digitals

Dilluns i dimecres de 17 a 19h
Esplai Caixa 

Dimarts, 7 de març
Mercats. Mercat Municipal.
8 -13 h · Plaça de la Selva.

Entitats. Tribu de Mares
10 -12 h al 1r pis de la Casa Rosa
Grup gratuït amb inscripció prèvia:
xarxadedonesdecaldes@gmail.com

Dimecres, 8 de març
Entitats. Espai Gent Gran Caldes
Curs informàtica: Retoc fotogràfic i presen-
tacions digitals
Dilluns i dimecres de 17 a 19 h
Espai Caixa

Entitats. Xarxa de Dones de Caldes
Dia de la Dona treballadora
19h · Biblioteca: Xerrada: Relacions afectives

Dissabte, 11 de març
Esports. Escola Esportiva Municipal
10.30 h · Minibàsquet fem: FEM Caldes – CB 
Sant Gregori
10.30 h · Pre-Mini mixt: Caldes –Salle Cassà FDC
12 h · Minibàsquet masc: Caldes – CB Camp-
devànol
12 h · Pre-Mini masc: Caldes –BC Quart

Biblioteca. Presentació llibre
“El cas dels maristes” (Ara Llibres, 2017) del 
caldenc Guillem Sánchez.
12 h · Biblioteca

Diumenge, 12 de març
Mercats. Fira-mercat.
10 - 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament.

Visites. Visita turística guiada.
11 h · Oficina de Turisme · 3 €. 
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. 

Esports. Club Esportiu Caldes
16.30 h · Cadet masculí: CE Caldes – CB Sant 
Narcís N
18.15 h · Sènior masculí: CE Caldes – Salt C
19 h · S25 Femení: CE Caldes-Bescanó

Dimarts, 14 de març
Mercats. Mercat Municipal.
8h-13h · Plaça de la Selva.

Entitats. Tribu de Mares
10 -12h al 1r pis de la Casa Rosa
Grup gratuït amb inscripció prèvia:
xarxadedonesdecaldes@gmail.com

Divendres 17 de febrer
Entitats.  Estrena curtmetratge
Una història de Romans del Casal d’avis de la 
Casa Rosa. 17.00 h a la Casa Rosa.

Fins el divendres 17 de març
Inscripcions Canicròs + marxa solidària de la 
Fira de la Terra.

Per recordar

Del 16 de febrer al 15 de març

Dijous, 16 de febrer
SAFM. Aeròbic amb DJ on Live!
19.30 h · Gimnàs Escola Sant Esteve
21.10 – 21.55 h Sessió de Pilates

Club de Passeig
9.30 h · Casa Rosa · Gratuït.
Organitzat per l’Àrea d’Esports.

Divendres, 17 de febrer
Tarda Jove. Micro obert
18 h · Espai Jove.
Organitzat per l’Espai Jove.

Dissabte, 18 de febrer
Entitats. IKALD
Curset de bonsais
De 16h a 19h · Vall-llobera, 62 
Informació: 972470319

Esports. Escola Esportiva Municipal
9 h · Pre-Mini masc: Caldes –BC Torroella Mixte
10.30 h · Minibàsquet fem: FEM Caldes – Ved 
Palafrugell
10.30 h · Minibàsquet masc: Caldes – CB 
Blanes Groc
12 h · Pre-Mini mixt: Caldes –CB Sant Gregori

Diumenge,  19 de febrer
Mercats. Fira-mercat.
10 - 14h · Plaça de l’antic Ajuntament.

Visites. Visita turística guiada.
11h · Oficina de Turisme · 3 €. 
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. 

Dilluns, 20 de febrer
Entitats. SEMC
Combos de veus per adults
19h · Escola de Música
Activitat gratuïta pels pares d’alumnes de 
l’escola
Inscripcions (Siso 649221953)

Dimarts, 21 de febrer
Mercats. Mercat Municipal.
8-13 h · Plaça de la Selva.

Entitats. Tribu de Mares
10-12 h al 1r pis de la Casa Rosa
Grup gratuït amb inscripció prèvia:
xarxadedonesdecaldes@gmail.com

Entitats. SEMC
Combos de Veus per adults
19 h · Escola de Música
Activitat gratuïta pares alumnes escola
Inscripcions (Siso 649221953)

Dimecres, 22 de febrer
Entitats. Esplai Gent Gran de Caldes
Xerrada Com millorar la salut articular
16.30 h · Casa Rosa

Dijous, 23 de febrer
Club de Passeig
9.30 h · Casa Rosa · Gratuït.
Organitzat per l’Àrea d’Esports.

Entitats. Esplai Gent Gran de Caldes
Dijous Gras
Berenar tradicional amb melodies “Music 
Mix”
Sala Annexa Casa Rosa

Divendres, 24 de febrer
Biblioteca. Club de Lectura
11 h · Biblioteca.
“Breu història del món” (Empúries, 1999) 
Ernst H. Grombrich

Tarda Jove. Club de Lectura Juvenil
17 h · Biblioteca.
Organitzat per l’Espai Jove.

Esports. Escola Esportiva Municipal
18.45 h · Minibàsquet fem: FEM Caldes –CB 
Farners

Dissabte, 25 de febrer
Entitats. IKALD
Curset de bonsais
De 16 a 19 h · Vall-llobera, 62 
Informació: 972470319

Esports. Escola Esportiva Municipal
10.30 h  · Pre-Mini mixt: Caldes –Ceset

Diumenge, 26 de febrer
Mercats. Fira-mercat.
10 - 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament.

Visites. Visita turística guiada.
11 h · Oficina de Turisme · 3 €. 
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. 

Cinema. Cinema al Casino
17 h · Casino Municipal · Gratuït.
“Peter i el Drac”.
Servei de crispetes a càrrec de l’AMPA de 
l’Escola Benaula.
Organitzat per l’Ajuntament.

Esports. Club Esportiu Caldes
16 h · Cadet Femeni: CE Caldes – CB Sant 
Feliu A
16.30 h · Cadet masculí: CE Caldes – CB Roses A
18.15 h · Sènior masculí: CE Caldes - Vilafant
19 h · S25 Femení: CE Caldes-Fornells

Dilluns, 27 de febrer
Club de Passeig
9.30 h · Casa Rosa · Gratuït.
Organitzat per l’Àrea d’Esports.

Tarda Jove. Torneig de ping-pong
17 h · Espai Jove.
Organitzat per l’Espai Jove.

Dimarts, 28 de febrer
Mercats. Mercat Municipal.
8-13h · Plaça de la Selva.

Entitats. Tribu de Mares
10-12h al 1r pis de la Casa Rosa
Grup gratuït amb inscripció prèvia:
xarxadedonesdecaldes@gmail.com
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L’agenda

CANVI HORARI AJUNTAMENT
Obrim els dijous a la tarda
Com a conseqüència de l’entrada en vigor de 
la Llei 39/2015 reguladora del procediment 
administratiu comú de les administracions 
públiques, en el qual es declaren inhàbils els 
dissabtes a tots els efectes administratius, les 
oficines municipals romandran tancades els 
dissabtes a partir de l’1 de gener de 2017 en 
aquest ajuntament.
Es considera la modificació de l’horari d’aten-
ció i obertura al públic de dilluns a divendres 
de dos quarts de nou del matí a dos quarts 
de tres de la tarda i els dijous de quatre de la 
tarda a dos quarts de set del vespre per faci-
litar l’accés a les tasques d’atenció i registre a 
aquelles persones a qui accedir-hi al matí els 
és una dificultat.

MERCAT MUNICIPAL:
Els dimarts, de 8 a 1, a la plaça de la Selva.

FIRA-MERCAT: 
Els diumenges, de 10 a 2, a la plaça de l’antic 
Ajuntament.

CLUB DE PASSEIG
Dijous · 09:30h · Casa Rosa · Gratuït.
Organitzat per l’Àrea d’Esports.

VISITES TURÍSTIQUES GUIADES
Els diumenges, a les 11h del matí.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.
Preu: 3€ per persona

TARDES JOVES DE FEBRER
Dijous 23 de febrer, hi haurà una càpsula 
formativa de COM AFRONTAR UNA EN-
TREVISTA DE FEINA? gratuïta per tothom! 
Només us heu d’inscriure a l’Espai Jove del 6 
al 8 de febrer.

GRUP DE CUIDADORS NO PROFES-
SIONALS
Durada: 8 mesos (febrer, març, abril, maig, 
juny, setembre, octubre, novembre)
Periodicitat: últim dimecres de cada mes.

Horari : 15h a 17h
Emplaçament: Local Càritas, sala formació
Inscripció a Serveis Socials

3a RUA de CARNAVAL
L’Ajuntament de Caldes de Malavella, l’entitat 
Embarrakaldats i la Regidoria de Festes orga-
nitzen la Rua de Carnestoltes 2017. 
El dissabte 4 de març, a les 17h

DIA DE LA DONA TREBALLADORA 
8 de març
Xerrada sobre relacions afectives organitzada 
per la Xarxa de Dones de Caldes i la Biblio-
teca Municipal

XERRADA COL·LOQUI
“Afavorir l’Autonomia vs Sobreprotecció”
Dimarts 28 de març a les 20h. A l’escola Sant 
Esteve A càrrec d’Anna Iglesias. Tècnica del 
Servei Local d’Orientació Familiar. Dintre el 
programa SLOF de la Diputació de Girona.

FIRA DE LA TERRA
Diumenge 19 de març de 2017
Canicross i caminada popular solidària
Inscripcions el mateix dia 19. Inscripcions 
anticipades fins el dia 17 de març.

INSCRIPCIONS DANSA  DE LA 
MALAVELLA
A partir del 10 d’abril presencialment a l’Ofi-
cina de Turisme.
Dates dels assajos: 
• Dimarts 25 d’abril de 18.30h a 20h nenes 

i nens (Plaça Mauthausen)
• Dimecres 26 d’abril de 19.30h a 21h 

adults (Plaça Mauthausen)
• Dijous 27 d’abril de 20h a 21.20 tothom 

(Plaça Mauthausen)

CURS DE PREMONITOR/A DE 
LLEURE 2017
L’Espai Jove, com cada any, organitza un curs 
per iniciar-se al món del lleure, dirigit a joves 
a partir de 14 anys.
Aquest serà els dies 12, 13 i 14 d’abril a la casa 
de colònies Els Arcs de Santa Pau (Olot).
Les inscripcions es faran del 15 de febrer al 
31 de març a l’Espai Jove Ca la Romana. El 
preu són 35€ pels joves empadronats a Cal-
des (inclou l’estada a la casa de colònies, l’as-
segurança, el material i el certificat).
Per més informació, posa’t en contacte amb 
l’Àrea de Joventut a calaromana@caldesde-
malavella.cat o al 972 48 02 66.



Notícies breus de Caldes de Malavella Els partits opinen

Una història de romans

Presentació del curtmetratge Cal-
des de Malavella – Febrer de 2017

Una història de romans ha esta elaborat al 
Taller de Cinema realitzat a la Llar d’Avis de 
la Casa Rosa a càrrec de l’Associació Cultural 
DAUS i que compta amb la participació de 
bona part de components de la llar d’avis 
caldenca. 

EULEN és l’empresa que va guanyar el concurs amb la millor oferta de la neteja a les dependències del nostre 
Ajuntament. EULEN està assetjant laboralment a una de les treballadores que com que té contracte inde-
finit no se li pot dir que demà no vingui, com ho fan amb les treballadores que estan contractades a temps 
parcial. Lamentablement aquests treballadors/es no denuncien. Accepten que se’ls posin jornades de treball 
excessives sense rebre remuneracions. Les tenen treballant a escarada de dependència en dependència i 

reduint el temps de neteja als llocs que van i això repercuteix en la qualitat del servei que donen. S’han rebut reclamacions 
de responsables en les que manifesten que no es neteja bé, que no hi són el temps suficient i que no les substitueix ningú 
-quan una netejadora no hi va un dia per assumptes personals o baixes-. Yolanda Carrión, empleada de l’empresa esmenta-
da, no és una persona conflictiva sinó reivindicativa. Una persona que defensa els seus drets i que no accepta imposicions 
i encara menys assetjament laboral –com enviar-la a complir la seva jornada laboral a un municipi diferent del que figura 
al seu contracte (a Fornells o a l’empresa Panrico) -. En el ple, l’Ajuntament va dir que el problema és de l‘empresa amb una 
persona determinada. A veure, abans de fer aquesta afirmació desafortunada cal analitzar la situació! El govern de l’Ajun-
tament ha de conèixer com està funcionant EULEN, analitzar les conseqüències. Si no ho fa, el conflicte anirà a més i la 
qualitat de la neteja minvarà encara més. Per problemes mèdics del regidor, el PSC no va poder assistir al darrer ple. Però 
des d’aquestes ratlles afirmem que estarem al costat dels treballadors. Alhora ens estem informant i preguntant als ajunta-
ments on estem governant i on EULEN neteja, si hi ha problemes – i de moment a Girona ens han dit que sí que els tenen-.

A finals de gener rebíem una molt bona notícia. El Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya determinava que l’aigua del pou de la Repsol és de titularitat municipal. Una lluita 
iniciada pel nostre company Marcel Vila, i que va continuar el grup de la PIC i l’actual 

equip de govern. Som conscients però, que aquest pas no és el definitiu, i que encara ens queda camí per 
recórrer. Des d’Esquerra celebrem aquesta notícia, i sense perdre el temps, en el darrer ple ja vam preguntar 
sobre quin  projecte té pensat l’equip de govern per aquest espai, arran de les últimes notícies de la premsa 
en què l’Ajuntament i diferents empreses embotelladores es reunien aquest febrer. Nosaltres hem explicat en 
diverses ocasions que apostem per un espai termal públic i municipal, ja que el dret d’aquesta aigua és de tots 
els caldencs i caldenques. No volem que s’exploti privadament, ni que es decideixi el seu ús unilateralment 
sense tenir en compte l’opinió dels titulars reals de l’aigua, el poble de Caldes en tot el seu conjunt.  Sabem 
que el camí no s’ha acabat i que no serà gens fàcil, però només veiem un final just. Demanem que sigui la 
gent de Caldes la que decideixi a través d’un procés participatiu real, quins usos i què hi farem al pou de la 
Repsol. Participarem, decidirem entre tots i recuperarem el dret a l’aigua. Aquesta sempre ha estat la nostra 
voluntat, posar totes les eines i recursos necessaris perquè la gent pugui decidir. 

El 7 d’octubre de 2006 la Plataforma Independent per Caldes fèiem la nostra presentació ofici-
al al Casino amb una xerrada que vam titular “L’aigua de Caldes, una de freda i una de calenta”. 
En aquell moment, l’aigua potable no era potable i els drets del municipi sobre l’aigua termal 

eren nuls, amb una comissió que feia 5 anys que no es reunia i no es feia res per canviar la situació. El 
2007, quan la PIC va guanyar les eleccions, només de començar la legislatura vam començar a fer els 
passos necessaris per recuperar l’Aigua Termal, iniciant un llarg procés d’estudis geotècnics i processos 
judicials. Agraïm que el govern de CiU hagi continuat els procediments iniciats i ens felicitem que el 
Tribunal Superior de Justícia hagi emès sentència favorable a l’Ajuntament en relació a l’aprofitament de 
l’aigua del pou Repsol. Ara comença un període molt important, cal un projecte clar que permeti un 
us públic de la nostra aigua Termal i de moment no el tenim. El TSJC ha dit que tenim dret preferent, 
l’aigua és de tots i tal com defensàvem en el nostre programa electoral, volem que l’aigua del Pou Repsol 
s’aprofiti en benefici de tots i defensem la creació d’uns Banys Termals Públics. Cal que el procés per 
arribar-hi es realitzi amb la màxima transparència i participació de tothom i així ho defensarem  

El Camp del Ninots, una veritable joia del patrimoni caldenc i català, aquest any ja dis-
posarà d’un espai físic pel seu estudi i difusió. L’encàrrec que fa mesos va fer l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella als arqueòlegs de IPHES de redacció d’un projecte museogràfic al Castell 
de Caldes ja està enllestit i en breu es presentarà en públic. Aquest nou espai, seguint el fil 

conductor de l’aigua termal, també ens explicarà altres aspectes del ric patrimoni històric i arquitectònic 
de Caldes. Tenim l’objectiu de que es converteixi en un centre de referència turístic i paleontològic, en 
un motor que multipliqui les visites a la nostra vila i dinamitzi l’economia, el comerç i la restauració.
En paral·lel, seguim treballant amb absolut rigor per obtenir de manera efectiva el dret d’aprofitament 
de l’aigua termal. Encara queda molta feina per fer perquè els drets que estem guanyant sobre l’aigua 
termal es vegin reflectits en fonts d’aigua calenta que ragin o en uns banys públics. La lluita per obtenir 
drets sobre l’aigua termal és molt antiga i es tracta d’un objectiu comú de tothom, de tot el poble sen-
cer. Veureu com aviat sortirà algun partit polític que es voldrà penjar medalles sobre aquest assumpte, 
actitud lletja i més si tenim en compte que encara queda molta feina per fer. Des del Partit Demòcrata 
estem treballant amb constància, humilitat i rigor i seguirem fent-ho perquè aquests drets siguin reals i 
efectius en benefici de tothom.

Estat de l’aigua
Analítiques de gener

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.

Un aplec  de Sant Sebastià posposat amb èxit

L’Aplec de Sant Sebastià d’aquest any, previst inicialment pel diumenge 21 
de gener i anul·lat pel mal temps i pluja, es va celebrar amb èxit el diumenge 
4 de febrer amb un dia assolellat i ventós. Novament aquest any  els Amics 
del Ball de l’Hereu Riera van organitzar una caminada des de Caldes fins a 
Sant Sebastià i van oferir una petita exhibició del Ball de l’Hereu Riera.

3a Rua de Carnaval 

L’Ajuntament de Caldes de Mala-
vella, l’entitat Embarrakaldats i la 
Regidoria de Festes organitzen la 
Rua de Carnestoltes 2017.  

La Rua se celebrarà el dissabte 4 de març, a les 
17h. i tindrà el següent recorregut: concentra-
ció al Parc de la Sardana; sortida de la carretera 
de Llagostera, a l’alçada del carrer Rera Muralla 
i la rua passarà pel carrer Montseny i l’avingu-
da Onze de Setembre per acabar al davant de la 
Comissaria de la Policia Local. Un cop al pave-
lló poliesportiu hi haurà festa-ball amb entrada 
gratuïta. Us animem a participar!!!

Inaugurada l’escola La Benaula

La inauguració  va tenir lloc un any després de la posada en funcionament de 
l’edifici.

El Pelegrí  i el vot caldenc

Un total de 1.007 participants van 
acompanyar al pare Pelegrí  en un 
cap de setmana plujós.

El passat divendres 20 i dissabte 21 de gener, 
diversos caldencs i caldenques van acompa-
nyar el pare Pelegrí en el seu recorregut que 
passa en part pel terme municipal de Caldes 
de Malavella. Com és tradició, el pare Pelegrí  
va sortir de Tossa acompanyat de pelegrins i 
va recórrer a peu 40 quilòmetres per arribar 
a Santa Coloma de Farners una vegada es va 
pondre el sol, per acomplir el Vot de poble. La 
comitiva es va aturar al Molí de la Selva a l’ana-
da i a Santa Seclina a la tornada.

Rècord d’estacionaments a 
l’àrea d’autocaravanes 

Hi han estacionat 74 vehicles durant 
el gener 

Aquest mes de gener l’àrea de servei 
d´autocaravanes de Caldes, posada en servei, 
ara fa una mica més d´un any, ha batut el seu 
record amb 74 vehicles. 

El total de vehicles que van utilitzar el servei 
durant el 2016, va ser de 580, fent un promig 
de 48 vehicles mensuals. Aquesta àrea ha estat 
molt concorreguda per nombrosos caravanis-
tes que n’han fet ús al llarg d’aquest primer any 
de posada en servei.

Les nacionalitats dels usuaris de caravàning 
que més visiten el municipi de Caldes són: Ho-
landa, França, Alemanya, Bèlgica, Suïssa, Gran 
Bretanya, Itàlia, Portugal, Dinamarca i Suècia. 

Aquesta forma de viatjar, fa que els qui ens 
visiten, facin vida a Caldes durant la seva esta-
da, utilitzin els serveis del municipi, comprin 
als comerços del poble i coneguin el patrimo-
ni cultural, arquitectònic, termal, paisatgístic i 
natural del nostre entorn.

14è Concurs de 
Microliteratura J. Carbó

El premi d’enguany està dedicat al 
pedagog afusellat l’any 1909 que 
dóna nom a la biblioteca: Francesc 
Ferrer i Guàrdia.

Les bases del 14è Concurs de Microliteratura 
2017 de Caldes de Malavella remarquen 
que els textos són de tema lliure, però 
han de contenir el mot clau per a l’edició 
d’aquest any que és “ESCOLA MODERNA” 
en homenatge 
al  moviment de 
pedagogia llibertària 
que va tenir lloc durant 
la primera meitat del s. 
XX i que va adoptar la 
filosofia d’ensenyament 
de Francesc Ferrer i 
Guàrdia. Les obres 
s’han d’enviar, abans del 
2 d’abril, a la Biblioteca 
Municipal o per correu 
electrònic a biblioteca@
caldesdemalavella.cat. 

24 principis i un final

El 13 de febrer de l’any 1992 obria 
per primera vegada les portes la 
biblioteca municipal. 

Aquest 13 de febrer s’ha celebrat el 25è 
aniversari amb la lectura col·lectiva de clàssics 
de la literatura universal a càrrec de lectors 
voluntaris de totes les edats i la lectura final  
de l’Ulisses de James Joyce, conduït per l’actriu 
Àngels Bassas. Per molts anys!!!

Caldes de Malavella, capital del cros català

Caldes de Malavella continua exercint la capitalitat del cros català amb el 
campionat de Catalunya individual i per equips. Diumenge 12 de febrer hi va 
haver 2.700 inscrits de 105 clubs. Una setmana abans, el diumenge 5 de febrer, 
s’havien proclamat els campions promesa i veterans, també al circuit de la 
Rambla d’en Rufí –tècnic i dur pels desnivells-, que té una volta gran de 2.000 
metres i que permet seguir la cursa als espectadors en la seva totalitat.

A l’Aplec d’ enguany es van celebrar els actes 
tradicionals al paratge de l’ermita. La festa 
va consistir en un repic de campanes de ben-
vinguda, la missa en honor de Sant Sebastià 
i l’audició de Sardanes amb la Cobla la Prin-
cipal de l’Escala. Es va oferir servei de bar i 
venda de ciris de Sant Sebastià i durant tot el 
matí es va fer degustació de brou i botifarra. 
L’Ajuntament va organitzar un servei gratuït 

i continu de microbús des de l’aparcament de 
l’esplanada de Frigorífics Farré fins a l’ermita 
de Sant Sebastià. L’ Aplec va estar organitzat 
per l’Agrupació de Sardanistes, pel Consell 
Parroquial i pels Amics de l’Hereu Riera i ha 
tingut el patrocini de l’ Ajuntament. Hi ha col-
laborat Carns i embotits Turón. Durant l’Aplec 
es va tornar a penjar la campana de l’ermita i 
tothom qui va voler la va fer sonar.

El 32è Cros de Caldes de Malavella ha estat 
organitzat per l’Ajuntament i el Consell Esportiu 
de la Selva, amb la col·laboració del Consell 
Comarcal de la Selva, de la Diputació de Girona, de 
la Federació Catalana d’Atletisme i la Generalitat 
de Catalunya. A més, durant el matí dels dos 
diumenges de cursa, el Club Volei Joves Caldes va 
oferir servei de bar, amb begudes i botifarres.

Josep Lluís Blanco, va esdevenir campió de 
Catalunya de cros veterà; Jonathan Romeo i Laia 
Andreu van guanyar el campionat de Catalunya 

absolut de cros llarg. La jornada es va realitzar 
amb fang al circuit de la Rambla d’en Rufí, una 
bona temperatura per córrer i una mica de pluja 
intermitent.

Els atletes, des de P3 fins als veterans, van 
disputar amb esforç les seves respectives curses 
davant de l’atenció i emoció del públic assistent. 
Cal esmentar la representació de corredors de 
l’Escola Esportiva Municipal en el tram final del 
cros que s’havien preparat la cursa durant les 
últimes setmanes.

L’alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Ba-
lliu, la regidora d’Educació, Àngela Frigolé, i la 
resta de regidors van rebre la consellera d’En-
senyament, Meritxell Ruiz, a l’Ajuntament on li 
van comentar temes d’educació i va signar en 
el Llibre d’Honor de l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella, per tot seguit dirigir-se  cap a l’escola 
La Benaula per a la seva inauguració.

Un cop a l’escola, la consellera va descobrir una 
placa inaugural i va recórrer les instal·lacions del 

centre –que fa just un any que funciona en la 
nova edificació-, acompanyada per la directora,  
Anna Sánchez,  i professorat del centre; pel dele-
gat del govern de la Generalitat a Girona; Eudald 
Casadesús, pel director dels serveis territorials 
d’ensenyament a Girona, Josep Polanco.

Els alumnes de l’escola van obsequiar a les 
visites amb l’actuació del Ball de l’hereu Riera 
(dansa típica del poble) i altres actuacions mu-
sicals
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