
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 84 01 78.
Cal Ferrer de la Plaça, entrant pel pati
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 13 h.
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 15 a 18 h.
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. 912 320 320.
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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CONCURS D’APARADORS DE NA-
DAL (del 10 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 la web de l’Ajunta-
ment. Per a més informació i inscripcions: 
promocioeconomica@caldesdemalavella.cat 
o bé al 972 48 01 03 (Oficina de Turisme). 
Inscripcions fins el 9 de desembre a promo-
cioeconomica@caldesdemalavella.cat
1r premi: 150,00€ + sis mesos de publicitat 
gratuïta del comerç i/o empresa de servei a 
la ràdio Caldes FM segons modalitat establi-
ments + inserció d’un anunci a plana sencera 
del comerç i/o empresa de servei a dos nú-
meros de l’AQUAE. 2n premi: sis mesos de 
publicitat gratuïta del comerç 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.
Els dos guanyadors es faran públics a les xar-
xes socials de l’Ajuntament durant la setmana 
del 7 de gener 2019.

SOLC TANCAT PER VACANCES DE 
NADAL
EL Servei d’Orientació Laboral de Caldes de 
Malavella restarà tancat del 24 de desembre 
2018 al 7 de gener 2019. Les entrevistes es 
reprendran el dimecres 9 de gener 2019. Per 
a qüestions urgents podeu posar-vos en con-
tacte amb el servei a través de solc@caldesde-
malavella.cat.

L’ESPAI JOVE TANCAT PER NADAL
L’Espai Jove Ca la Romana romandrà tan-
cat del 22 de desembre al 6 de gener, amb-
dós inclosos, per a la realització del JAN i les 
activitats de Nadal. Per assumptes urgents 
poseu-vos en contacte amb calaromana@cal-
desdemalavella.cat

PARC INFANTIL DE NADAL
Del 27 al 29 de desembre al Pavelló Muni-
cipal d’Esports no et perdis les activitats, ta-
llers, inflables i molt més al Parc Infantil de 
Nadal de Caldes. 
Organitza: Àrea de Joventut, Ajuntament de 
Caldes de Malavella. 
Col·labora: Joves voluntaris, Llar d’Infants 
“El Ninot”, Escola Sant Esteve, Associació 
Ikald Ikebana, Biblioteca Francesc Ferrer i 
Guàrdia, Companyia Metatarsis, Club Golf 
Caldes de Malavella, Triple A joves feminis-
tes de Caldes de Malavella. 
Més informació a l’agenda d’aquest mateix 
BIM o al programa de Nadal. 

VOLS COL·LABORAR EN LES 
ACTIVITATS DE NADAL?
Si vols participar de forma voluntària al PES-
SEBRE o a la CAVALCADA (totes les edats) 
el 5 de gener del 2019, et pots inscriure a tra-
vés del formulari que trobaràs al web www.
caldesdemalavella.cat fins el 2 de gener. 
Si tens entre 14 i 16 anys, també pots parti-
cipar de voluntari/a al JAN (Jocs i Activitats 
de Nadal), els dies 27, 28 i 29 de desembre. 
Et pots inscriure a Ca la Romana fins el 14 
de desembre!

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE 
JOGUINES DE CREU ROJA – 
LLAGOSTERA 
Col·labora amb la campanya de Reis de Creu 
Roja portant alguna joguina nova o de segona 
mà en bon estat per a que cap infant es quedi 
sense regal. Les joguines es podran dur el diu-
menge 16 de desembre a la parada que tindrà la 
Creu Roja al Mercat de Nadal o bé a l’Oficina de 
Turisme del 17 al 28 de desembre en horari de 
10h a 14h (excepte Nadal i Sant Esteve). 

MERCAT SETMANAL DELS 
DIMARTS 
Els propers dimarts 25 de desembre i 1 de 
gener de 2019 no se celebrarà el mercat set-
manal per coincidència amb les festivitats de 
Nadal i any nou.

CALENDARI DE L’HEREU RIERA
A la venta el calendari de l’hereu Riera, només 
per 3 €! El podeu trobar a molts comerços de 
Caldes. Aquest any està dedicat a les llegendes 
i tradicions de la nostra vila. Ja tens el teu?

ESPECTACLE “LES BRUIXES” DE 
LA FESTA DE LA MALAVELLA
Durant el mes de gener (properament es 
concretarà el dia) es posa fil a l’agulla per l’es-
pectacle Les Bruixes de la Festa de la Mala-
vella. Totes aquelles noies majors de 16 anys 
que esiguin interessades en participar com a 
bruixes a l’espectacle poden fer un correu a: 
festadelamalavella@gmail.com 

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 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 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 tra-
vés de jocsqueafavoreixeneldesenvolupa-
mentglobal de l’infant. El primer mes gratuït 
pels alumnes de 3, 4, 5 i 6 anys!

Dissabte, 15 de desembre 
Esports. UE Caldes
18 h · Estadi Vall Llobera
UE Caldes B 4ª catalana – FC Medes l’Estartit A
Esports. Club Tennis CÀNCER
9 a 13:30 h · Club Tennis
Partits i jocs per La Marató de TV3
Cultura. Contes per la Marató 

CÀNCER
12 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Contes amb l’A d’estimar amb Gra de sorra contes.
Cultura. Concert CÀNCER
12 h · Teatre · Concert orquestra jove de la Selva 
amb la participació dels alumnes de l’Escola de 
Música de Caldes.

Diumenge, 16 de desembre 
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Club Excursionista
Cap Roig. Més info a la web del club

Dilluns, 17 de desembre
Tardes joves. Va d’esports: jornada 
especial!
16:30 h · Pati Escola Sant Esteve

Dimarts, 18 de desembre
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva 

Dimecres ,19 de desembre
Esports. Escola Esportiva Municipal
16:30 h a 18:15 h · Gimnàs de l’escola Sant Esteve
Guai Teke pels alumnes d’Iniciació Esportiva 
(1r i 2n)

Dijous, 20 de desembre
El Nadal a Caldes. Cantada de Nada-
les de les escoles de Caldes amb P3, 
P4 i P5
10 h · Església de Caldes
El Nadal a Caldes. Dinar de Nadal de 
l’Esplai la Caixa
14 h · Hostal Esteba Restaurant. Preu: 25€
Esports. Escola Esportiva Municipal
16:30 h a 18:15 h · Gimnàs de l’escola Sant 
Esteve
Guai Teke pels alumnes de Psicomotricitat (P3 i P5)

Divendres, 21 de desembre
El Nadal a Caldes. Cantada de Nadales 
de les escoles de Caldes amb 5è i 6è
9:30 h · Termes Romanes
El Nadal a Caldes. Cantada de Nadales 
de les escoles de Caldes amb 3r i 4t
10:15 h · Plaça de l’aigua
El Nadal a Caldes. Cantada de Nadales 
de les escoles de Caldes amb 1r i 2n
11 h · Plaça de l’Església 
El Nadal a Caldes. Contem cançons 
de Nadal amb Pep Puigdemont
18 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Esports. Escola Esportiva Municipal
20:30 h a 23:30 h · Annex Casa Rosa
Sopar de Nadal i Ball de Gala

Dissabte, 22 de desembre
El Nadal a Caldes. Caga tió!
17 h · Terrasseta del casino
El Nadal a Caldes. Taller de pastisse-
ria nadalenca
A partir de les 17 h · Terrasseta del casino
El Nadal a Caldes. Quina del bàsquet 

CÀNCER
17 h · Casino
Organitzada pel Club Esportiu Caldes 
El Nadal a Caldes.  Missa del pollet 

CÀNCER
18:30 h · Església Parroquial
El Nadal a Caldes. 
20 h · Pavelló municipal
Gran concert de l’orquestra Marave-
lla: “Un Nadal Maravellós a Caldes”

Diumenge, 23 de desembre
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Esports. UE Caldes
11:30 h · Estadi Vall llobera
2ª Catalana: UE Caldes A – CE Abadassenc A 

Dilluns, 24 de desembre
El Nadal a Caldes. Missa del gall
23 h · Església Parroquial 
Tot seguit xocolatada a la plaça de l’església

Dimarts, 25 de desembre
El Nadal a Caldes. Missa de Nadal
12 h · Església Parroquial
El Nadal a Caldes. Quina tradicional 
de Nadal
19 h · Casino Municipal
Organitzada per la UE Caldes

Dimecres, 26 de desembre
El Nadal a Caldes. Missa de Sant 
Esteve
11 h · Església Parroquial
El Nadal a Caldes. Concert de Sant 
Esteve amb les corals infantils, juve-
nil i cantaires de Caldes
12 h · Església Parroquial
L’entrada al concert serà un cop acabada la mis-
sa, a partir de les 11:45 h. 
El Nadal a Caldes. Quina tradicional 
de Sant Esteve
19 h · Casino Municipal
Organitzada per la UE Caldes

Divendres, 28 de desembre
Entitats. Club excursionista
20 a 21 h · Trobada al bar. Més info a la web del club

Dissabte, 29 de desembre
El Nadal a Caldes. Jocs i tallers per 
esperar l’arribada de la cartera reial
17:30 h · Jardins de les termes romanes
El Nadal a Caldes. Arribada de la car-
tera reial
18:30 h · Jardins de les termes romanes
Al llarg de la tarda espectacle amb Jaume Barris

Jocs i activitats de Nadal!
Del 27 al 29 de desembre
Els dies 27 i 28 de 15 h a 19 h i el dia 29 de 
9:30 h a 13 h.  
Lloc: Pavelló Municipal
Preu: 3€ per infant/dia (gratuït per menors de 2 
anys)

Dijous, 27 de desembre
Taller de centres de Nadal a càrrec de l’Asso-
ciació Ikald Ikebana
Activitats de golf a càrrec del Club Golf Cal-
des de Malavella

Divendres, 28 de desembre
Taller de malabars a càrrec de “Companyia 
Metatarsis”
Activitats de golf per Club Golf Caldes de 
Malavella
A les 18:30 h Espectacle amb la Pallassa 
Inquieta

Dissabte, 29 de desembre
Taller i dinàmiques contra el sexisme a càrrec 
de Triple A, joves feministes de Caldes.

Diumenge, 30 de desembre
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
El Nadal a Caldes. Quina del pernil
17 h · Casino Municipal
Organitzada pel Club Volei Joves Caldes
El Nadal a Caldes. Cantaires de Caldes
22 h · Balneari Prats
Concert Nadalenc obert a tothom amb la Coral

Dilluns, 31 de desembre
El Nadal a Caldes. Missa
18:30 h · Església Parroquial
El Nadal a Caldes. Festa de Cap d’Any
22 h · Annex de la Casa Rosa. Preu: 55€

Dimarts, 1 de gener
El Nadal a Caldes. Missa
12 h · Església Parroquial

Dimecres, 2 de gener
Entitats. Esplai Sant Esteve
2, 3 i 4 de gener sortida de Nadal per a petits i 
joves

Dissabte, 5 de gener
El Nadal a Caldes. Missa de reis
18:30 h · Capella de les Germanes Carmelites de 
la Càritat-Vedrunes

Gran cavalcada de Reis
Dissabte, 5 de gener
18:30 h · Carrers del Poble
El recorregut comença a la Carretera de 
Llagostera, Carrers Girona, Costa Brava i 
Barcelona, segueix per l’Av. Dr. Furest, la 
plaça Sant Esteve, el carrer Prim i acabarà a 
la Plaça de l’Església 
A l’entorn de l’Església Parroquial hi haurà 
instal·lat un Pessebre Vivent.

Diumenge, 6 de gener
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
El Nadal a Caldes. Missa de reis
12 h · Església Parroquial

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

Dissabte, 12 de gener
Tardes Joves. 
Matí · Skatepark
Scooter Comp: competició de Scooters i Exhibi-
ció de BMX i Skaters. 
Esports. UE Caldes
18 h · Estadi Vall llobera
4ª Catalana: UE Caldes B – FE Palamós A
Cinema. Jurassic World: el reino caído 
de J.A. Bayona
20 h · Teatre cinema municipal

Diumenge, 13 de gener
Mercats. Fira-mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Club Excursionista
Basses de Caldes, sector oest
Més info a la web del club.  

Dilluns, 14 de gener
Cultura. Tarda de Lletres: Lectures de 
desembre
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Comentem les lectures “El fruit del Baobab” de 
Maite Carranza i “L’agulla daurada” de Montser-
rat Roig

Dimarts, 15 de gener 
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva 

L’agenda
CÀNCER Diumenge, 

16 de desembre

Durant tot el matí en diferents es-
pais:
Termes Romanes, Carrer Pla i Deniel, Carrer 
de Sant Grau, Plaça d el’aigua, Jardins de les Ter-
mes Romanes, Plaça de l’Ermita de Sant Grau. 

12è Mercat de Nadal
Amb parades d’artesania nadalenca, regals, ali-
mentació i comerç local que faran possibles les 
compres d’última hora per a que no ens falti de 
res en aquestes dates tan assenyadaldes. 

Fira del mercat dels diumenges
Plaça de l’antic Ajuntament 

Jornada de portes obertes a l’ermita de Sant Grau 
Es podrà visitar un pessebre a l’interior de l’ermita. 
Organitza: Amics del Ball de l’Hereu Riera i 
Parròquia de Caldes

Cantada de nadeles itinerant CÀNCER
Més informació en programes a part. Organitza 
l’Esplai Sant Esteve.

Subhasta de quadres del concurs de Pintura Ràpida  
CÀNCER

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 la Creu Roja portant algu-
na joguina nova o de segona mà en bon estat a 
l’estand de la Creu Roja Llagostera al Mercat de 
Nadal. Les joguines que es recullin seran repar-
tides entre famílies de Caldes que ho necessitin. 
La campanya de recollida de joguines s’allargarà 
a l’Oficina de Turisme del 17 al 28 de desembre 
de 2018 (obert cada dia de 10 h a 14h excepte 
Nadal i Sant Esteve). 
Organitza: Creu Roja Llagostera

Parada solidaria de la policia local
Venta dels escuts solidaris, polseres i calendaris 
en benefici del Sant Joan de Déu Pediatric Can-
cer Center Barcelona. 
Organitza la Policia Local de Caldes.

Venta de calendaris de l’Hereu Riera 
CÀNCER

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

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

Parada de venta de diferents productes artesanals 

CÀNCER  
Organitza: EsplaiCaixa i Ikald Ikebana. 

Programació:
Torneig d’hoquei sobre patins CÀNCER
9 a 15h · Polivalent
Organitza: Club Pati de Caldes

Cercavila solidaria de gegants i grallers pels carrers de 
Caldes CÀNCER
11.30 h · Jardins de les termes
Organitza: Colla Gegantera de Caldes de Mala-
vella i Grallers escaldats. 

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

Tastet d’escudella de Nadal CÀNCER
Repartiment d’escudella de nadal a canvi de la 
voluntat. L’import recaptat anirà destinar a La 
Marató de TV3. 
12 h · Plaça de l’antic Ajuntament
Organitza: Societat Gastronòmica de Caldes de 
Malavella

Audició de sardanes amb la cobla ciutat ciutat de Girona 
CÀNCER

El 50% de la recaptació de la rifa anirà destina-
da a La Marato de TV3. 
12 h · Plaça de l’ermita de Sant Grau 
Organitza: Agrupació de Sardanistes de Caldes 
de Malavella

Gran quina solidària CÀNCER
Amb excel·lents regals. 
18 a 22 h · Gimnàs del CEIP Sant Esteve
Organitza: Club Vòlei Joves de Caldes 

Festival de Nadal del Club Patinatge Artístic de Caldes 
de Malavella CÀNCER
18 h · Pavelló municipal 
Festival de Nadal del Club de Patinatge Artístic 
de Caldes en motiu de la Marató de TV3 amb 
la participació de clubs convidats. Entrada 
gratuïta. 

Cafè solidari CÀNCER  
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



Notícies breus de Caldes de Malavella Els partits opinen

En aquests dies viurem una de les èpoques més entranyables de tot l’any. Però també són  unes dates 
on la solitud, la tristesa i la necessitat semblen més grans. A tots els que vau contribuir al gran recapte 
d’aliments gràcies per fer-ho possible de nou i desitjar a tothom un Bon Nadal, un bon solstici d’hivern, 
una bona entrada d’any... o qualsevol de les festes que celebrin aquests dies. 
Fa unes setmanes es va fer el lliurament de medalles a la Policia Local de Caldes. Continuem apostant 

no només pels mèrits i els agraïments públics, merescuts, si no que realment creiem que des del consistori s’ha de fer 
una aposta real per la millora de la seguretat i dotar al cos de la Policia dels mitjans humans i materials necessaris per 
poder realitzar la tasca que tenen encomanada de la millor manera possible. I aquest desig de  millora el fem extensiu 
a les totes àrees de l’Ajuntament. Tornem a sentir de nou que alguna de les empreses contractades per l’Ajuntament no 
compleix amb la normativa laboral, algunes normes de seguretat i que sovint acaba demanant que siguin els seus/ves 
treballadors/es qui assumeixi les càrregues de feina per una mala previsió o gestió.  Són empreses privades que donen 
un servei a l’Ajuntament i aquest és responsable subsidiari del compliment de tota la normativa que afecti aquests/es 
treballadors/es, més encara, quan el conflicte pugui repercutir en els caldencs/es. L’Ajuntament ha de vetllar perquè 
els ciutadans no paguem de més pels serveis, però no a costa dels treballadors/es.  D’altres empreses directament in-
compleixen algunes de les seves obligacions contractuals de manteniment, que al mitjà o llarg termini pot suposar un 
sobrecost per a tots, com ha estat el manteniment deficient del dipòsit d’aigua de Can Solà Gros. Aprofitant les dates 
que s’aproximen no ens oblidem dels comerços de proximitat, de fer poble. Comprem a Caldes.    

Aquest passat mes de novembre l’equip de govern va presentar els pressupostos municipals pel 
proper any 2019. Una proposta que de nou, tal i com ja hem denunciat els darrers anys, s’allu-
nya de les necessitats reals dels nostres veïns i veïnes. Des del grup d’Esquerra Republicana 

creiem que la inversió pública cal fer-la quan millora el benestar dels ciutadans… Però, quin sentit destinar 
75.000€ en l’enjardinament d’una rotonda quan encara tenim un pavelló polivalent sense grades ni uns vestua-
ris dignes? O vestir com inversió partides destinades a l’enllumenat i al clavegueram? No seria millor parlar de 
serveis bàsics?
En definitiva, tenim al capdavant un equip de govern esgotat, i milions d’euros sense executar. Al poble hi ha 
molts carrers amb voreres impracticables, on un cotxet o una persona amb mobilitat reduïda no hi poden passar. 
I en canvi, aquest any ens hem gastat 61.000€ per pavimentar la Plaça Mathausen, una obra que encara ara no 
entenem... O els 500.000€ que el PDeCAT va decidir destinar a la construcció de l’institut, tot i ser responsabilitat 
del Departament d’Ensenyament, pensant que d’aquesta manera agilitzarien el projecte...
S’apropen les festes de Nadal, dies de ser solidaris i compartir amb els que menys tenen. Ho hem vist aquests 
darrers dies amb el Recapte d’Aliments i amb les activitats que com cada any es fan per col·laborar amb la Marató.
I dies per recordar també a les dones i homes que no podran passar aquestes festes amb les seves famílies.
#Llibertatpresospolítics

En el ple ordinari de novembre es va aprovar el pressupost municipal per a l’any 2019 sense els nostres 
vots. Es tracta d’un pressupost continuista sense cap canvi significatiu en participació, ni en transpa-
rència, polítiques socials, residus, cultura... tal com anem demanant des de fa temps, amb propostes 
concretes que no són ateses de moment.

 Un dels aspectes més preocupants el tenim en la ‘política’ d’inversions. L’any 2017 es va tancar amb un incompli-
ment de gairebé la meitat del pressupost i aquest any anem pel mateix camí. Això es deu al fet que pràcticament 
10.000.000 € (deu milions d’euros!) disponibles per a inversions, que el mateix equip de govern ha prioritzat, no 
s’estan executant. La manca de planificació és absoluta.
 Els exemples més clars els tenim, per exemple, en les obres d’urbanització del Turist Club i el carrer Josep Soler, 
les millores pendents al polivalent i la zona esportiva, les inversions en habitatge social, l’auditori i l’aula de mú-
sica, la museïtzació del Castell de Caldes i les millores al Camp dels Ninots o l’abastament d’aigua a Malavella 
Park i Can Carbonell. Totes elles són actuacions necessàries i que haurien de contribuir a millorar el benestar 
dels caldencs. La majoria d’elles podrien estar ja acabades o en marxa, ja que fa molt temps (algunes des de la 
legislatura passada!) que estan al pressupost i, per tant, hi ha els diners per executar-les.
 Els serveis tècnics municipals tenen capacitat suficient. Per tant, el problema el tenim en la gestió política i la 
incapacitat de l’equip de govern. 

Els pressupostos pel 2019 ascendeix a 8.535.100€, unes xifres equilibrades que continuen amb el 
nostre objectiu de tenir una administració ben gestionada i solvent pensant en les inversions futures 
de tot el poble. El passat 24 de novembre es va celebrar el 10è aniversari de la creació del cos de la 
policia local. Deu anys de feina ben feta i de servei a la ciutadania. Cal felicitar-los també pel projec-

te solidari #EscutsSolidaris que recull fons per un hospital especialitzat en càncer infantil. Gràcies per la vostra 
tasca durant aquests deu anys i per la vostra solidaritat.  
Recentment hem aprovat les bases per atorgar ajuts per rehabilitar edificis del casc antic i cases catalogades. 
Aquestes ajudes volen ajudar als propietaris que reformen casa seva i que fan que Caldes llueixi.
El trànsit ja es va reobrir fa dies en els dos sentits a la carretera de Llagostera. La seguretat ha millorat a la ro-
tonda i unes voreres amples han canviat la imatge de la principal via de Caldes. Properament veurem com les 
jardineres seran plantades i s’enjardinarà la nova rotonda de davant de la Font del Càntir. Aquestes obres han 
permès també recuperar els safareigs antics que ara llueixen a prop de la seva ubicació original i descobrir les 
restes romanes d’Aquae Calidae. 
Aquests dies són dies d’escalf nadalenc, és per això que des del grup del PDECAT us convidem a gaudir de les 
activitats de Nadal i participar de totes les activitats que es fan al poble. Aquests dies també pensem, com ja fa 
mesos, en tots els exiliats i empresonats que no poden passar el Nadal a casa i en els companys que fan la vaga de 
fam. Per Nadal i sempre, #LlibertatPresosPolítics. 

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.

Celebració del 25N

El diumenge 25 de novembre, en motiu del dia 
internacional per a l’eliminació de la violència 
envers les dones es van fer dinàmiques de sen-
sibilització al casino municipal amb la partici-
pació d’una cinquantena de persones. L’empresa 
Igualtat creativa va projectar el conte de la Ca-
putxeta Vermella modificat sota el lema #Can-
viaelConte i també es van fer dinàmiques. Per 
acabar es va llegir el manifest i es van encendre 
unes espelmes a fora amb les esqueles de totes 
les víctimes mortals que hi ha hagut aquest any. 
El col·lectiu Triple A de caldenques feministes, 
les JERC o el Servei d’Informació i Atenció a les 
dones també van preparar dinàmiques.  

Ajuts pel comerç i les 
empreses de serveis

El passat dimarts 27 de novembre va tenir lloc 
la xerrada “Ajuts per al comerç i empreses de 
serveis” adreçada als empresaris del municipi. 
A la xerrada es varen tractar els següents te-
mes: assessorament financer i comercial, ajuts 
i subvencions previstes per al 2019, subvenci-
ons per a contractació de personal, programa 
Reempresa i formació empresarial i detecció 
de necessitats. Un total de 8 empresaris del 
municipi varen assistir-hi. Aquesta és una ac-
tivitat organitzada des de l’Àrea de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament per tal d’ajudar als 
comerços i empreses de Caldes de Malavella. 

Gran participació a El Gust 
de la Paraula 

La principal novetat d’enguany ha estat que les 
activitats s’han desplaçat als restaurants i co-
merços de la zona. Es creu que aquest ha estat 
un dels motius de la bona rebuda del Festival 
entre el públic, a més d’una programació equi-
librada i adreçada a públics molt diversos. 
Alguna de les activitats que ha tingut més èxit 
ha estat la visita d’Empar Moliner i Jaume 
Fàbregas al Balneari Prats, activitat prèvia al 
concurs de cuina. La visita turística guiada de 
diumenge, amb el tast de galetes de la bruixa 
Malavella i els productes de Vichy Catalan al 
mateix balneari també van ser un èxit, amb 
una seixantena de participants.

Les escoles a Instagram

L’Escola Sant Esteve impulsa un 
projecte instagramer seguint la 
línia de treball vers la innovació 
pedagògica i tecnològica. 

Els alumnes de 6è de l’escola St Esteve s’han 
convertit en instagramers. Estudiar i conèixer 
els edificis més emblemàtics del poble és un dels 
objectius del projecte, també es volen aprendre 
tècniques de foto, utilitzar noves tecnologies de 
manera responsable i com a font d’aprenentatge, 
millorar la redacció, aprendre a treballar en 
equip o promocionar turísticament Caldes. 
Els alumnes busquen la informació d’edificis 
emblemàtics del municipi, redacten peus de foto 
per després desplaçar-se fins al lloc tot buscant 
la fotografia més adient per publicar.
El projecte Rutes per Caldes és possible 
gràcies a l’aportació de l’Ampa del centre que 
ha subvencionat íntegrament les tablets per 
fer les fotos i 
també al suport 
de l’Ajuntament 
de Caldes de 
Malavella. L’Escola 
La Benaula també 
està present a 
Instagram de 
manera molt 
activa per difondre 
les activitats 
educatives que fan. 

Acabada la carretera de Llagostera Celebració de la patrona de 
la policia local 

El dissabte 24 de novembre es va celebrar la di-
ada de la Patrona de la Policia Local. Aquesta 
és una celebració que es fa anualment per feli-
citar i celebrar els èxits i les fites dels agents i 
els cossos de seguretat. Aquest any, però tam-
bé s’ha celebrat el 10è aniversari de la creació 
del cos de la policia local. Un dels punts clau 
de l’acte va ser l’explicació del projecte #Pels-
valents i el nomenament simbòlic dins del cos 
de policia d’en Roger, un nen que ha superat 
leucèmia. L’alcalde Salvador Balliu va agrair la 
tasca al cos i va avançar els detalls de l’amplia-
ció de la comissaria de la Policia Local. 

Les millores al pàrquing 
de l’estació i l’entorn, 
proposta guanyadora dels 
Pressupostos Participatius 

Millorar l’aparcament de l’estació i el seu en-
torn ha estat la proposta finalista dels pressu-
postos participatius.
Pressupostada amb 80.000€, consta de l’arran-
jament del pàrquing i del seu entorn per faci-
litar-hi l’accés a peu, millorar l’aparcament i 
ampliar el nombre de places.
En total han votat 108 persones, de 174 votants 
inscrits. La proposta guanyadora ho ha fet amb 
un 39’81% dels vots (43 vots), seguit de la mi-
llora dels parcs infantils que ha rebut 31 vots 
(un 28’70%). El carril bici Caldes Cassà Lla-
gostera ha estat la tercera proposta més votada 
amb 17 vots, seguit de les plaques fotovoltai-
ques als equipaments municipals (9 vots) i el 
carril bici escolar (8 vots).

Aprovat el pressupost pel 
2019 

Al ple del dilluns 26 de novembre es va apro-
var per vuit vots a favor (PDECAT i regidor no 
adscrit) i quatre en contra (PIC, PSC i ERC) el 
pressupost pel 2019.
Per l’any 2019 el pressupost és de 8.535.100€, 
el que suposa una disminució del 9’6% que en 
euros equival a 912.539,11€. Pel 2019 s’ha re-
duit el pressupost d’inversió per poder reduir 
l’endeutament i aconseguir l’equilibri pressu-
postari i així assolir l’objectiu que l’Ajuntament 
sigui una administració ben gestionada i sol-
vent. També es va aprovar per unanimitat el 
dictamen en relació a l’aprovació de les bases 
per atorgar ajuts per rehabilitar edificis del casc 
antic i cases catalogades del nucli urbà de Cal-
des de Malavella.

En marxa el projecte 
#Eduquemenvalors

El projecte, impulsat per l’empresa Tot Oci, 
responsable de l’Escola Esportiva Municipal, amb 
el suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella, 
pretén posar l’accent en l’educació emocional. Ja fa 
més de 20 anys que es treballa l’educació en valors 
a l’EEM, però ara s’ha volgut fer un pas endavant 
amb el proejcte #Eduquemenvalors. La iniciativa 
s’adreça a nens i nenes de 8 a 12 anys de moment, 
tot i que s’espera poder ampliar la franja d’edat 
en un futur.  Sota la pregunta genèrica Com t’has 
sentit avui?, els nens i nenes han de decidir després 
de l’entrenament la resposta mitjançant icones de 
colors. Aquesta és una de les dinàmiques, tot i 
que n’hi ha de diverses i variades. Els jugadors/es 
disposen també d’un manual de compromís. El 
projecte també s’adreça als pares i mares i tècnics, 
pel que també tenen un manual específic. En la 
presentació del projecte el passat 22 de novembre 
es va parlar de la importància de la comunicació, 
sobretot a casa amb les famílies, tot relativitzant 
els resultats fomentant la diversió de l’infant i 
celebrant els èxits col·lectius. 

Es fomenta el 
compostatge

El 23 de novembre es va fer un taller de 
compostatge per fomentar aquesta 
pràctica. És una de les activitats dins 
de la campanya per millorar l’ús del 
contenidor marró. 

Des de mitjans d’octubre s’han pogut trobar 
diferents punts informatius sobre l’ús del 
contenidor marró als mercats, s’han repartit 
cubells reixats per a la orgànica i s’han fet 
gimcanes educatives per les escoles. El passat 
15 de novembre es va fer la xerrada Parlem de 
residus per resoldre dubtes sobre el tractament 
dels residus a Caldes i a la comarca. També es 
va resoldre el sorteig que es feia gràcies a una 
enquesta sobre reciclatge que es va repartir a les 
llars caldenques.
El taller del 23 de novembre era la darrera 
activitat d’aquesta campanya abans de canviar els 
contenidors de fracció orgànica per uns d’altres 
amb una tapa més petita per afavorir el llençament 
de les bossetes compostables només. Amb accions 
com aquesta l’Ajuntament vol arribar a reciclar el 
60% que es demana des de la UE pel 2020. Ara es 
recicla només un 30% al municipi.  

Afectació de les pluges

S’esta rehabilitant la xarxa de camins 
que va quedar malmesa pel temporal 
de pluges. 

Després de les pluges de finals de novembre es 
va haver d’activar el pla INUNCAT. De fet, degut 
al temporal es van haver de tallar carreteres com 
la de Caldes a Cassà i de Caldes a Llagostera, es 
va desbordar la riera de La Benaula i la riera 
de Santa Maria en diferents punts. Els bombers 
també van haver d’efectuar un rescat a un veí 
que va quedar atrapat dins el vehicle al pas 
per la Riera de Malavella. Diversos veïns del 
poble també van patir inundacions als baixos 
dels seus domicilis i es va malmetre la xarxa 
de camins greument. A causa del temporal de 
pluja i les seves afectacions es va iniciar tot un 
procés de restauració de camins i d’obertura de 
passos, perquè alguns veïns que havien quedat 
incomunicats poguessin arribar a casa seva. La 
xarxa de camins de Caldes de Malavella és molt 
extensa, i és per això que les tasques s’allargaran 
durant les properes setmanes. 

Trobada d’escoletes de 
bàsquet

El 10 de novembre l’EEM Caldes i el CE Caldes 
amb el suport de l’Ajuntament de Caldes, la RT 
de Girona de la FCBQ, el Consell Esportiu de La 
Selva i la Diputació de Girona, van organitzar 
la tradicional trobada d’Escoles de Bàsquet que 
dona el tret de sortida a la temporada.
En total va acollir a 18 equips i prop de 200 
participants d’entre 5 i 7 anys que van jugar 
ininterrompudament 18 partits de 30’ cadascun 
durant tot el matí.
El pavelló de Caldes va registrar un ple de gom 
a gom acollint a més dels petits jugadors/es 
moltes famílies senceres que esperaven veure el 
debut del petit/a de la casa.
Es vol agrair la participació a tots els clubs 
participants i la bona feina dels tècnics 
acompanyants facilitant la feina a l’organització 
i en alguns casos adaptant el joc de l’equip a les 
característiques de l’oponent quan la diferència 
d’edat era manifesta. 
Moltes gràcies AE Fornells, Bàsquet Lloret, CB 
Farners, CEB Girona, CB Campdevànol, CB 
Hostalric, CCE Montessori, CB Llagostera, CB 
Vilobí, FD Cassanenc, FEDAC Salt, La Salle 
Cassà Bàsquet.
     

Felicitats Club Patí 
Caldes!    

Després d’una molt bona temporada 
els alevins tenen la oportunitat de 
pujar a fase Preferent si obtenen un 
bon resultat aquest diumenge.  

L’equip aleví del Club Patí Caldes ha aconseguit 
la segona posició del Grup de la primera 
Fase del campionat, i ara juguen els partits 
d’eliminatòria per accedir a la fase Preferent, 
amb la presència dels millors equips catalans, 
com el FC. Barcelona, l’Igualada, el Voltregà, o 
el Vic… tots referents de l’hoquei català.
L’eliminatòria es juga a dos partits. L’anada es 
va celebrar l’1 de desembre a les 18h al Pavelló 
Poliesportiu de Caldes de Malavella. Els locals, 
que s’enfontaven al Palau de Plegamans a casa 
van perdre el partit per 1 gol a 8. Tot i això 
encara poden pujar de categoria. El partit de 
tornada serà el diumenge 16 de desembre a les 
19:30 h a Palau de Plegamans. Desitgem molta 
sort a l’Arnau, la Dana, Jofre, Marc, Ivan, Albert, 
Jordi, Roger, Narayan i a en Carles i la resta del 
equip tècnic, tots partícips d’aquest gran èxit pel 
Club Patí Caldes. 

Fira d’oportunitats 

El passat 11 de novembre es va 
celebrar una nova edició de la Fira 
d’Oportunitats: la fira anticrisi i de 
segona mà de Caldes de Malavella. 

Gairebé una cinquantena de parades van ser el 
matí de l’11 de novembre al Parc de la Sardana 
en motiu de la Fira d’oportunitats, la fira anticrisi 
i de segona mà del municipi. S’hi podien trobar 
elements de tot tipus i també fer aportacions en 
aliments de primera necessitat per Càritas. Els 
Amics de l’Hereu Riera també hi eren presents 
venent el calendari del 2019. Per participar com 
a venedor a la fira era indispensable fer una 
aportació en aliments a Càritas. En total es van 
recollir 29’5 l de llet, 34 kg de pasta, 8 l d’oli, 7 
kgs de farina, 2 kg de sucre, 1 pot de colacao, 1 
kg 600 gr de tomata, 1 kg 600 gr de galetes, 1’5 
kg de llegum seca, 27 pots de llegum cuita, 22 
kg d’arròs, 12 l de brou, 6 l de sucs, 2 kg 110gr 
de conserves de peix i 10 kg 629 gr de varis 
com xocolata, patates o cus cus. Gràcies per la 
col·laboració!

El Gran Recapte millora 
les xifres

En total s’han recaptat als 4 supermercats de 
Caldes 3656,545 kg d’aliments, 1444,50 litres 
de llet i 347 litres d’oli. S’han recaptat 112,50 
kg més que l’any passat. Gràcies per la vostra 
solidaritat! I gràcies a tots els voluntaris i 
voluntaries, també a tot el voluntariat que va 
venir de l’Institut de Caldes, tot entenent la 
solidaritat com una eina més per a l’educació. 

El passat divendres 7 de desembre ja es va 
obrir el pas en els dos sentits de la circulació 
a la carretera de Llagostera. Aquestes obres 
han estat molt importants per refer la xarxa de 
serveis principals (enllumenat, aigua i clava-
gueram) que era molt antiga i causava moltes 
averies. A la rotonda de davant de la font del 
càntir està previst fer-hi una font ornamental 
il·luminada i col·locar-hi una peça escultòrica 
al mig. 
Aquestes obres també han fet més amples les 
voreres, i properament s’hi col·locaran jardi-
neres. El carrer Pla i Deniel està rehabilitat des 
de les termes fins a les noves restes romanes 
aparegudes sota el Puig de Sant Grau. Tota 
aquesta zona patrimonial forma un conjunt 

d’alt valor històric que ha rebut una subvenció 
de la Diputació de Girona dins el seu pla de 
monuments. Està previst continuar amb les 
tasques d’excavació durant els propers anys 
en aquests àmbits perquè Caldes pugui lluir 
el seu passat mil·lenari. També s’ha recuperat 
l’antic safareig de Sant Grau, feia molts anys 
que se’n guardaven les peces, i torna a lluir 
molt proper a la seva antiga ubicació. 
Aquest nou espai que s’ha rehabilitat al carrer 
Pla i Deniel ha estat l’escollit per posar-hi el 
mercat de Nadal aquest any. 
Aquesta obra s’ha fet per millorar la segure-
tat en les intereccions i per millorar tant la 
circulació amb cotxe i a peu i també la imatge 
del poble. 


