
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:

Del l’1 al 30 d’abril

BiM
Abril 2019 · Número 139 · Caldes de Malavella

Butlletí d’Informació Municipal

Dimarts, 2 d’abril
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Formació. Gent gran
16:30 h · Annex Casa Rosa
Taller: les noves tecnologies com a eines de 
suport per a la gent gran
A càrrec d’Eli Muñoz d’ASIS Grup
En acabar hi haurà un petit refrigeri  

Dimecres, 3 d’abril
Tardes Joves. Ca la Romana
16:30 h · Ca la Romana
Taller de gofres: vine a berenar amb com-
panyia!

Divendres, 5 d’abril
Pati Obert. Ca la Romana
16.30 h · Inauguració del Pati Obert!
Pica pica i activitats especials al Pati de 
l’Escola Sant Esteve

Entitats. Xarxa de dones
19 a 21 h · Casino municipal
Grup de biodansa amb Sònia Vizcaino
Inscricpions prèvies a xarxadedonesdecal-
des@gmail.com o al telèfon 608 922 076
Preu: 10€/sessió 
Properes sessions: 3 de maig i 7 de juny

Dissabte, 6 d’abril
Esports. UE Caldes
18 h · UE Caldes B - UE La Pera A

Esports. CE Caldes
10:30 h · CB Campdevanol - CE Caldes Pre 
Inf Msc
12 h · CE Caldes Cadet Fem - Bàsquet 
Vilafant
16 h · CBGX Sant Joanenc A - CE Caldes 
Júnior Msc
16 h · CE Caldes Júnior Fem - CB Verges

Esports. Escola Esportiva Caldes
9:30 h · Vedruna Palamós - EEM Caldes 
Mini Masculí
10:30 h · EEM Pre Mini Femení - BC Fon-
tajau
12 h · EEM Caldes Mini Femení - UE Ca-
daqués
12 h · CB Roses Blanc - EEM Pre Mini 
Masculí 

Esports. Volei Escola Esportiva 
Caldes
12:15 h · EEM Caldes Aleví - CV Figueres

Entitats. Xarxa de dones
Passejada pel bosc amb meditació
De 10 a 13 h · Sortida des de la plaça de la 
Selva, la Toñi Espino ens fa de guia. 

Diumenge, 7 d’abril
Entitats. Club excursionista
Caminada per Sant Pau de Segúries.
Caminada matinal pel Ripollés.

Dilluns, 8 d’abril
Tardes Joves. Ca la Romana
A les 17 h · Pica pica i música!

No t’ho perdis!
Torneig 3x3: 
Torna el 3x3 més gran de Catalunya en 
format matinal! No t’ho perdis!
Més info a: https://3x3.basquetcatala.cat/ 

Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball amb Xus Marcos 

Esports. UE Caldes
17 h · UE Caldes A - CF Vilartagues A

Cultura. Cinema
18 h · Teatre cinema municipal
Misión imposible. Fallout
Apta per a tots els públics
Entrada lliure i crispetes i begudes pro viat-
ge fi de curs Benaula. 

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

Entitats. Xarxa de dones
19:30 a 20:30 h · Aula pavelló poliesportiu
Defensa personal per a dones, impartit per 
Bárbra Driessen
Inscricpions prèvies a xarxadedonesdecal-
des@gmail.com o al telèfon 608 922 076
Preu: 5€/sessió 
Properes sessions: 25 d’abril, 7 de maig i 4 
i 13 de juny. 

Dimecres, 10 d’abril
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Casino municipal 
Taller d’autodefensa personal per a noies
Impartit per Arga. Inscricpions prèvies a 
Ca la Romana

Divendres, 12 d’abril
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball amb Jordi Bofill

Entitats. Casa Rosa 
37è aniversari 
11 h · Església de Caldes · Missa
Després de la missa sortida amb autocar 
cap a la Granja Mas Bes per fer una visita i 
dinar al Mas. 
En acabar: Festa d’aniversari de la Casa 
Rosa

Dissabte, 13 d’abril
Esports. CE Caldes
9 h · CE Caldes Pre Inf Msc - CB Blanes B 
10:30 h · CE Caldes Cadet Fem - CB La Vall 
d’en Bas
16 h · CCE. Montessori - CE Caldes júnior 
Fem

Diumenge, 14 d’abril
Entitats. Club excursionista
Amb bicicleta fins al suro de Cal Magre.
Reedició de la que ja és una clàssica del club 
amb bicicleta. Fins al suro de Cal Magre, 
arbre monumental que és compta que té 
uns tres-cents anys.

Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€

Esports. CE Caldes
16 h · CB Banyoles - CE Caldes S25 Fem 

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball amb Xus - Sta Coloma

Cultura. XIè Festival Toca Riure
18 h · Teatre municipal
“Trastorns” del Grup de Teatre Cassa-
nenc.
Espectacle dirigit per Marc Ciurana.
Sis pacients es troben a la consulta d´un 
afamat doctor. El doctor ha tingut un pro-
blema en el vol que el porta des de Londres 
i no acaba d´arribar. Ells intentaran aprofi-
tar el temps d´espera el millor possible.
Preu entrada: 5 €
Venda d’entrades de forma anticipada a 
l’Oficina de Turisme. A la taquilla del Teatre 
municipal dues hores abans de l’actuació.

Dilluns, 15 d’abril
Cultura. Taller
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Scratch
Inscripció gratuïta a la biblioteca. 
Format: 4h 30m en tres sessions d’1h 30m 
Places: Màxim 14 persones 
Participants: apte per a totes les edats però 
especialment per a joves d’entre 10 a 12 
anys

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

Dimecres, 17 d’abril
Cultura. Taller
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Scratch
Inscripció gratuïta a la biblioteca. 
Format: 4h 30m en tres sessions d’1h 30m 
Places: Màxim 14 persones 
Participants: apte per a totes les edats però 
especialment per a joves d’entre 10 a 12 
anys

Dijous, 18 d’abril
Entitats. Associació IKALD
17 h · Casino
Inauguració de l’exposició d’ikebanes, 
bonsais i ceràmica
Disponible del 18 al 22 d’abril 

Diumenge, 21 d’abril
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball amb Carlos Ribas

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

No t’ho perdis!
Sant Jordi
Al llarg de tot el dia, a la pl. de l’Església i 
a la pl. de Sant Esteve, hi haurà instal·lades 
parades de venda de roses, llibres, punts de 
llibre... 

Durant tot el dia parades de roses i llibres a 
la Plaça de l’església 
17 h · Casino municipal · Lliurement dels 
premis del 16è concurs de microliteratura 
18 h · Teatre municipal · Espectacle de Txo 
Titelles “ Safrà i Serafí”  Espectacle 
 dins la programació del X Festival Toca 
Riure
15 a 17 h · Escola Sant Esteve · Exposició de 
Sant Jordi oberta a tothom
Aquest any el tema són les princeses, i totes 
les f igures han estat elaborades per famílies 
del centre amb material reutilitzat. 
19 h · Plaça de l’església · Audició de 
sardanes a càrrec de la Cobla Principal de 
l’Escala 

Dimecres, 24 d’abril
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Ca la Romana
Tarda de pel·lícula i crispetes 

Cultura. Taller
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Scratch
Inscripció gratuïta a la biblioteca. 
Format: 4h 30m en tres sessions d’1h 30m 
Places: Màxim 14 persones 
Participants: apte per a totes les edats però 
especialment per a joves d’entre 10 a 12 
anys

Dijous, 25 d’abril
Entitats. Esplai Gent Gran
17 h · Berenar del mes 
Entitats. Xarxa de dones
19:30 a 20:30 h · Aula pavelló poliesportiu
Defensa personal per a dones, impartit 
per Bárbra Driessen
Inscricpions prèvies a xarxadedonesdecal-
des@gmail.com o al telèfon 608 922 076
Preu: 5€/sessió 
Properes sessions: 7 de maig i 4 i 13 de 
juny. 

Divendres, 26 d’abril
Entitats. Casa Rosa
17 h · Ball - berenar amb David Casas

Cultura. Club de lectura juvenil
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia

Cultura. Taller
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Inventa robots senzills amb Lego WeDo
Inscripció gratuïta a la biblioteca. 
Taller de robòtica educativa a través de la 
plataforma Lego WeDo. 
Format: 4h 30m en tres sessions d’1h 30m 
Places: Màxim 14 persones 
Participants: apte per a totes les edats però 
especialment per a joves d’entre 12 a 14 anys

Club de Lectura Juvenil. Ca la Ro·
mana
17h · A Ca La Romana.

L’agenda
Dissabte, 27 d’abril
Esports. UE Caldes
18 h · UE Caldes B - CF Lloretenc 2016

Esports. CE Caldes
9 h · Pre inf Msc CE Caldes - UA Tossa 
12 h · CB Campdevànol - CE Caldes Inf Fem
16 h · BC Fontajau - CE Caldes Júnior Msc
16 h · CE Caldes S25 Fem - CCE Montessori
16 h ·CE Caldes Júnior Fem - UE Cellera Amer
Esports. EEM Caldes
10:30 h · CB Campdevanol - EEM Caldes 
Mini Femení 
10:30 h · EEM Caldes Pre Mini Masculí - 
Unió Vedruna Blau
12 h · EEM Caldes Mini Masculí - FD 
Cassanenc
Esports. Volei EEM Caldes
12 h · Salle Girona · EEM Caldes Aleví 

Diumenge, 28 d’abril
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 · UE Caldes A - CF Sant Jaume 
Llierca A

Esports. CE Caldes
16:30 h · CE Caldes Cadet Fem - Escolàpies 
Figueres

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball amb Àngel

Dilluns, 29 d’abril
Torneig de futbol. Ca la Romana
17h · Al pati de l’Escola Sant Esteve, vine 
amb el teu equip!

Dimarts, 30 d’abril 
Turisme. Presentació i seminari de 
la ruta Eurovélo8
9 a 14 h · Sala de plens
A càrrec del Consorci de les Vies Verdes de 
Girona i de la Direcció General de Turisme 
de la Generalitat de Catalunya.

Actes religiosos de 
Setmana Santa:
12 d’abril a les 20 h · Celebració de la peni-
tència
14 d’abril a les 12 h · Benedicció de rams
18 d’abril a les 19 h · Dijous Sant
19 d’abril a les 21 h · Processó de Diven-
dres Sant
19 d’abril a les 18 h · Passió del Senyor
20 d’abril a les 22 h · Vetlla Pasqual
21 d’abril a les 12 h · Diumenge de Pasqua

Programació Festa de la Malavella 2019
Divendres 26 d’abril
21h  - El retorn de la Malavella i d’en Suc de 
Bruc amb la Colla Gegantera 
A cont.- Pregó d’inici de la festa a càrrec de 
la Malavella d’honor: Empar Moliner
Entrega dels guardons a les Malavelles cal-
denques d’or, plata i bronze
22h – Xaranga Damm-er: una festa per a 
tota la família!
Durant tota la vesprada hi haurà servei 
de bar, amb begudes i entrepans calents.

Dissabte 27 d’abril
12h - Tertúlia amb la Malavella d’honor 
Empar Moliner a la Biblioteca
16h a 21h - Maquillatge de fantasia pels 
més menuts
16h a 24h- Mercat nocturn esotèric
16h a 24h – Servei de bar d’entitats muni-
cipals, amb begudes i entrepans calents
16h a 24h – Jocs gegants per a nens “Me-
dievàlia”
16h30 – Xocolatada popular gratuïta a càr-
rec de l’Associació d’Avis Casa Rosa
17h a 18h– Tallers infantils d’elaboració 
d’espases i escuts
17h – Cercavila amb la Colla Gegantera
17h30 – Dansa de la Malavella
A cont.- Cercavila amb la Colla Gegantera
18h – Taller de rituals amb la Imma del Destí
18h a 19h– Tallers infantils d’elaboració 
de corones i de bosses d’herbes espanta-
bruixes i encanteri

18h30 - Taller “little chef” i explicació de la 
llegenda en anglès (Kids&us)
18h30 – Entrega de premis del 9è Concurs 
d’Aparadors i 6è Concurs d’Ornamentació 
de balcons, façanes i finestres
18h30 – Inici de la xaranga amb la Banda El 
Caliu, amb participació d’alumnes de l’escola 
de música de Caldes. X aranga itinerant fins 
a l’inici de la Nit de Bruixes.
19h a 20h – Tallers infantils de titelles de la 
Malavella i Joc de taula de la Malavella
20h – Taller de rituals amb la Imma del Destí
21h – Rúa de bruixes i bruixots amb acom-
panyament de Caixa de Trons
A Cont. – Espectacle “Nit de bruixes”
23h – Concert amb “The Queens of the 
Night”, versions de grans veus femenines: 
Madonna, Lady Gaga, Beyoncé, Whitney 
Houston,... 

Diumenge 28 d’abril
09h – Pujada a Sant Maurici i Castell de la 
Malavella: caminada popular amb els gegan-
tins. S’obrirà l’ermita i visita guiada al Castell. 
Esmorzar popular.
17h – Espectacle infantil “Uh! Quin cangue-
li!!” amb la Companyia Xip-Xap.
Al finalitzar Entrega de premis del 
Concurs de dibuix infantil “La Malavella va a 
l’escola”
Berenar popular i fi de festa amb la Colla 
Gegantera.
Es repartirà programa a part



Notícies breus de Caldes de Malavella

Estat de l’aigua
Analítiques de març

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.

Jornada de portes obertes 
a Cal Manco

El passat 14 de març la casa d’acollida Som Re-
fugi de Cal Manco va oferir una jornada de por-
tes obertes per les entitats del poble. Una tren-
tena de persones van assistir a la convocatòria. 
Els educadors i els joves del centre van preparar 
un recorregut per les instal·lacions de la casa tot 
parlant de diferents etapes que viuen o han vis-
cut. Uns joves van exterioritzar l’epopeia per ar-
ribar fins aquí, altres parlaven de les seves pors i 
angoixes, altres de família, o d’il·lusions o reptes 
de futur. El centre Som Refugi de Cal Manco és 
una casa d’acollida per a joves extutelats gestio-
nada per Càritas Girona amb la col·laboració de 
la Generalitat de Catalunya. 

100 anys de lluita: un segle 
d’heroïnes anònimes

En el marc dels actes organitzats pel dia 8 de 
març, un grup de joves feministes del poble, 
anomenades les Triple A, varen presentar el 
dissabte 16 de març l’exposició “100 anys de 
lluita: un segle d’heroïnes anònimes de Caldes” 
al casino municipal del poble, van comptar 
amb el suport de Ca la Romana
Amb l’exposició, han donat veu a diferents 
nenes, joves i dones de Caldes anònimes que 
expliquen les seves experiències com a dones, 
valoren la seva educació, el fet de tenir fills, la 
seva orientació o identitat sexual, etc., acompa-
nyades per imatges de nenes, joves i dones que 
hi han volgut col·laborar. L’exposició va estar 
disponible fins al 21 de març. 

El projecte Rutes per Caldes 
combat el desarrelament

Del 19 al dijous 28 de març s’ha dut a terme 
una nova edició del projecte Rutes per Caldes. 
Des de l’Escola Sant Esteve es va començar 
aquest projecte ara fa 9 anys per combatre el 
desarrelament d’alguns nens i nenes que viuen 
a les urbanitzacions i que no estan familiarit-
zats amb les activitats que es fan al poble, tam-
poc amb la cultura i patrimoni caldencs.
Durant una setmana, l’alumnat del Sant Esteve 
treballa les diferents àrees curriculars a través de 
l’eix transversal del poble. Al llarg de la setma-
na s’han fet diferents visites històriques, s’han 
visitat els balnearis, s’han dibuixat edificis em-
blemàtics caldencs, també s’ha visitat l’embote-
lladora de Vichy Catalan i fins i tot els alumnes 
de 3r van poder entrevistar l’alcalde Salvador 
Balliu, tot protagonitzant un ple infantil. 
Aquesta iniciativa d’innovació i inclusió social 
ha estat reconeguda recentment per la Genera-
litat de Catalunya com a projecte d’innovació 
educativa i és una fita aconseguida per tota la 
comunitat educativa. A més, dins del projecte 
també s’ha engegat aquest curs un projecte ins-
tagramer amb el mateix nom. 

Trobada de gent gran  

La trobada l’organitza l’Esplai Gent 
Gran La Caixa, l’Associació de la 
Tercera edat de la Casa Rosa i el 
Consell Consultiu de la Gent Gran amb 
el suport de l’Ajuntament de Caldes. 

El 21 de març al matí prop de 200 persones van 
arribar a Caldes de Malavella per participar a la 
trobada de gent gran  A les 9:30 h els assistents 
van poder agafar forces tot esmorzant, després 
es van fer tres grups per tal de realitzar diferents 
visites guiades per Caldes de Malavella. Dues de 
les tres rutes es van fer pel nucli del municipi, 
visitant els principals atractius i també la planta 
embotelladora de Vichy Catalan. En canvi, la 
tercera ruta, la més llarga, anava i tornava de 
Franciac. En aquest cas es va poder entrar també 
a la capella de Franciac. 
La caminada va acabar al voltant de les 14 h 
del migdia al Balneari Vichy Catalan. Després 
de fer un tast de productes Vichy es va poder 
degustar un menú fet per a l’ocasió i la vetllada 
va acabar amb música i ball en directe. 

5a rua de carnaval de Caldes de Malavella 
El 9 de març es va celebrar la cinquena edició de la rua de Carnaval de Caldes 
de Malavella, més de 2000 persones van desfilar pel municipi.

Es celebren les Jornades 
Musicals

Del 25 de març al 4 d’abril els alumnes del Servei 
d’Educació Musical de Caldes poden presumir 
de tot allò que han anat aprenent al llarg del 
curs. Com a novetat de l’edició d’enguany, els 
concerts no només s’han fet al teatre municipal, 
sinó que també s’han dut a l’escola Sant Esteve 
dins el seu horari lectiu.  Al llarg de les jornades 
cada dia a les 18:30 h hi ha concerts al teatre. 
Aquests dies s’han fet concerts al teatre prota-
gonitzats pels alumnes de guitarra, piano, saxo, 
conjunt instrumental i bateria.  Aquest any s’ha 
engegat un nou projecte tot anant a tocar a l’es-
cola Sant Esteve tot col·laborant amb el centre i 
l’Ajuntament. Es preveu que l’any vinent l’escola 
Benaula també es pugui sumar a la iniciativa. 
Els professors Iñaki Caparrós, Marcel Alà, Ro-
bert Gazquez o Victor Peralta han ofert als nens 
concerts de guitarra elèctrica, guitarra clàssica i 
baix elèctric, també de violí, bateria o batucada. 
També s’han ofert concerts de vent, concerts so-
bre el món sonor, o concerts de diferents estils 
musicals. Aquesta és una aposta per acostar el 
llenguatge musical als joves del poble. 

Rafel Nadal presenta “El fill 
de l’italià” 

El dissabte 23 de març prop de 400 persones 
van omplir la sala de congressos del Balnea-
ri Vichy Catalan per assistir a la presentació 
de “El fill de l’italià” de Rafel Nadal. Aquesta 
novel·la va sorgir després que el periodista i 
escriptor conegués la història de 1000 italians 
que van arribar a Caldes després de la Segona 
Guerra Mundial. Els fets els va conèixer des-
prés d’assistir a un club de lectura on hi va pre-
sentar La maledicció dels Palmisano. La novel-
la, ambientada en Caldes i basada en fets reals, 
va guanyar el Premi Ramon Llull 2019. La pre-
sentació, conduïda pel periodista Jordi Grau, 
va comptar amb la presència d’amics, veïns i 
veïnes de Caldes i seguidors de Nadal. 

La Fira de la Terra, tot el 
cap de setmana 

La gran novetat de la Fira de la Terra 
d’enguany és que les activitats s’han 
allargat tot el cap de setmana. 

La gran novetat de la Fira de la Terra d’enguany és 
que les activitats s’han allargat tot el cap de setma-
na. El 16 i 17 de març el municipi es va omplir de 
gossos i cavalls, també de molts visitants. El diven-
dres el centre veterinari Uetus i Caniescola va fer la 
prèvia de la fira oferint una xerrada-taller al Casi-
no sobre la cura dels animals. Dissabte al  recinte 
firal s’hi van fer exhibicions de doma i carrusel, 
també es va donar una segona oportunitat als gos-
sos amb la passarel·la Adopta’m i es van repartir els 
premis del Canicaldes, entre d’altres. Les activitats 
esportives van ser les activitats estrella de diumen-
ge: el canicros + marxa popular solidària,  el con-
curs d’obstacles: enganxes, la prova puntuable per 
al campionat d’espanya d’agility, juntament amb 
l’exhibició de les unitats canines de les policies lo-
cals i la tradicional desfilada de cavalls i benedicció 
dels animals. Al llarg del cap de setmana també hi 
va haver tallers, passejades amb poni o bar gràcies 
al Club Patí Caldes, entre d’altres.

Una cinquantena de col·
laboradors a la Botineteja 

Una vegada a l’any la Colla Excursionista de Cal-
des de Malavella organitza la Botineteja per te-
nir cura dels paratges naturals del poble. Aquest 
any l’activitat es va celebrar el 10 de març. 
L’activitat es va iniciar a les 9 h del matí a la 
Plaça de la Selva amb la formació de les colles, 
la distribució de les tasques i el lliurament del 
material: guants i bosses d’escombraries.
Es van dividir els equips per realitzar dos tipus 
d’activitats: el buidatge del pou de glaç i la nete-
ja de sectors de bosc de l’entorn on s’ha detectat 
que hi ha brossa o algun abocament.
En total van ser una cinquantena de col-
laboradors, dels quals 14 eren alumnes de l’Ins-
titut de Caldes com a activitat curricular de 3r 
d’ESO. Es van fer quatre grups de treball per 
netejar abocaments, zones verdes i el pou de 
glaç. De moment encara no s’ha pogut fer el 
recompte dels kg recollits. L’any passat, només 
al pou de glaç es van recollir 6.360 kg d’escom-
braries i brossa. Des de la Colla Excursionista 
fan molt bon balanç de la jornada i agraeixen la 
participació a tots els assistents. Gràcies!

Torna el torneig 3x3!

El proper 7 d’abril Caldes de Malavella acollirà 
la segona edició del torneig 3x3. En aquesta edi-
ció hi haurà novetats:
Un acord amb la Representació Territorial de 
Girona, permet a l’organització del 3x3 de Cal-
des assumir l’organització del campionat terri-
torial de Girona en categories Mini, Infantil i 
Cadet. També s’asseguren arbitratges federats 
per a tots els partits de competició oficial de la 
matinal. Hi haurà més pistes que mai! Una car-
pa exterior i la instal·lació de dues pistes 3×3 
FIBA a la zona del pàrquing del Pavelló perme-
trà comptar amb més pistes que mai destinades 
a la competició, un total de 14. També es renova 
l’àrea lúdica: es desplaça la zona de l’àrea lúdica 
al costat del Polivalent, dins les pistes de tenis. 
Una proposta complementària amb inflables i 3 
pistes d’Streetball a l’estil americà que permetrà 
seguir gaudint d’activitat quan no es jugui cap 
partit. Com a gran novetat es comptarà amb la 
presència d’Open Arms i de Jordi Villacampa i 
s’ofereix una samarreta d’edició especial. Ja t’hi 
has inscrit? Ja som 125 equips!

Enhorabona Paula Padilla i 
Sergi Giménez!

El passat dimarts 19 de març van 
rebre un reconeixement per les fites 
aconseguides el 2018. 

Els caldencs Paula Padilla i Sergi Giménez han 
estat guardonats amb el Reconeixement Joves 
Promeses de l’Esport Gironí 2018. La Paula 
Padilla és l’actual campiona de Catalunya en la 
modalitat de cursa de llarga distància dins de les 
curses d’orientació. Actualment forma part de 
l’equip Aligots, Club Esportiu de Curses d’Ori-
entació. Per la seva part el Sergi Giménez, de la 
Federació Catalana de Pesca esportiva i càsting, 
va ser guardonat per haver quedat campió d’Es-
panya en la modalitat de Llençat mar costa. En-
horabona esportistes!

Felicitats Escuderia 
Malavella!

L’Escuderia Malavella, va pujar al podi 
del reconegut Rally Costa Brava. 

Èxit de l’Escuderia Malavella al 67e Rally Moritz 
Costa Brava. Els dies 15 i 16 de març es va dis-
putar el 67 Rally Moritz Costa Brava, puntuable 
per als campionats d’Espanya i de Catalunya.
A l’apartat de Regularitat, l’Escuderia Malavella 
va tenir una actuació molt destacada, amb el 
triomf de l’equip caldenc format per Toni Ver-
daguer i Meius Mora amb el seu Porsche 944 
Turbo, guanyant tant en el Campionat d’Espa-
nya com en el Català.
L’altre equip caldenc de l’Escuderia, el format 
per en Pepe López Sobrado i Gerard Ferrer amb 
el seu VW Sirocco van aconseguir un merito-
ri setè lloc. En el Campionat d’Espanya també 
hi ha la classificació d’Escuderies que després 
d’aquesta prova l’encapçala l’Escuderia Mala-
vella amb 19 punts, seguida per SEAT Coches 
Historicos amb 18 i Escuderia Mediterranea 
amb 13. Moltes felicitats!

Prohibit fer foc fins a 
l’octubre

Per evitar incendis forestals fins a mitjans 
d’octubre no es pot fer foc en terrenys fo-
restals o en 500 metres al voltant.    

Entre el 15 de març i el 15 d’octubre, queda to-
talment prohibit fer foc en els terrenys fores-
tals (poblats o no per espècies arbòries) i en 
la franja de 500 metres que els envolta. No es 
pot: encendre foc per a qualsevol tipus d’acti-
vitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especi-
alment no es poden cremar rostolls, marges i 
restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de 
jardineria ni fer focs d’esbarjo. Queda exclosa 
de la prohibició, dintre de les àrees recreatives 
i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzaci-
ons, la utilització dels fogons de gas i de bar-
bacoes d’obra amb mataguspires. Tampoc es 
pot fer foc per a activitats relacionades amb 
l’apicultura. Llençar objectes encesos. Abocar 
escombraries i restes vegetals i industrials de 
qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici 
d’un foc. Llançar coets, globus, focs d’artifici o 
altres artefactes que continguin foc. La utilitza-
ció de bufadors o similars en obres realitzades 
en vies de comunicació que travessin terrenys 
forestals. Amb tot, el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pot auto-
ritzar, extraordinàriament, fer determinats tre-
balls i activitats que suposen un risc d’incendi 
forestal. Fora del període de risc esmentat cal 
presentar una comunicació de crema.

La Malavella torna a Caldes

Hi ha rumors que diuen que el proper diven-
dres 26 tornarà a passejar-se la Malavella per 
casa nostra. A les 21 h la podrem veure ballar 
amb en Suc de Bruc a la Plaça de l’U d’Octubre 
2017. Enguany la Malavella d’Honor, serà Em-
par Moliner. Al llarg de tot el dissabte les acti-
vitats ompliran el Parc de la Sardana d’infants i 
rialles. La nit del dissabte arribarà un dels mo-
ments més esfereïdors amb la Rua de bruixes 
i bruixots i la nit de bruixes tot seguit. Abans, 
però tots els caldencs i caldenques haurem ba-
llat la Dansa de la Malavella. Sembla ser que 
fins diumenge a la tarda no podrem fer fora la 
gegantona Malavella, tot i que torna cada any 
per aquestes dates... Per tal que la Bruixa sàpi-
ga que l’esperem guarniu els vostres balcons i 
aparadors i participeu als diferents concursos 
preparats per a la ocasió! Trobareu més infor-
mació en aquest mateix BIM.
Aquest any la Malavella arriba en període elec-
toral. No oblideu anar a votar el diumenge 28, 
hi ha eleccions generals. 

El Club Volei Joves de 
Caldes juga un partit 
internacional

El passat 14 de març l’equip juvenil del Club 
Volei Joves de Caldes va disputar un partit in-
ternacional contra el The Kings Academy de 
South Carolina d’Estats Units. 
Les americanes es van posar en contacte amb 
el club per tal de disputar l’amistós aprofitant 
una estada que feien a prop. La trobada, que es 
va disputar a mode d’entrenament, va suposar 
una molt bona experiència per les caldenques 
que van poder gaudir del volei tal com es juga 
a l’altra punta de món. 
Les visitants van aprofitar l’avinentesa per pre-
sentar el campus d’estiu de Volei que organitza 
L’Arcada Camps. 
La trobada va acabar amb un pica pica amb 
menjar tradicional català, com és pa amb to-
mata i fuet, entre d’altres. 
El partit, tot i que no va ser favorable per a les 
locals, va suposar un plus d’experiència per tal 
de perfeccionar la tècnica de joc, i també l’an-
glés! Well done! 

Concurs pel disseny de la 
samarreta i got de FM 2019 

Com cada any, els Joves Intrèpids i les Àrees de 
Festes Majors i Joventut organitzem un concurs 
per escollir el Disseny de la Samarreta i el Got, 
aquesta vegada per la Festa Major 2019!
El guanyador/a del concurs s’emportarà 200€, el 
segon i tercer classificat un sopar per a dues per-
sones al Sopar Informal de Festa Major.
Cal inscriure’s abans del 10 de maig a les 19h, 
enviant els dissenys a calaromana@caldesdema-
lavella.cat juntament amb la fitxa d’inscripció: 
inscripcioconcursdissenys19
Les bases del concurs ens diuen que aquest està 
obert a persones, no a empreses; que es pot 
presentar només una única proposta que ha de 
constar de dos dibuixos (per davant i darrera la 
samarreta) i un eslògan. Aquest mateix disseny 
d’aplicarà al got de Festa major. Els dibuixos cal 
que siguin en blanc i negre i es poden presentar 
fins el 10 de maig a les 19 h.  Hi ha premis en joc 
de fins a 200€. Es valorarà la originalitat i la re-
presentació de la Festa Major. Trobareu les bases 
a la web de l’Espai Jove Ca la Romana.

8M, dia internacional de 
la dona

Del 4 al 8 de març a l’institut es va fer una 
exposició que duia per nom “és la meva 
responsabilitat” a càrrec de l’empresa Igualtat 
Creativa. El mateix 8 de març es va fer una 
aturada a l’Ajuntament per llegir el manifest. 
El 10 de març la Xarxa de dones va preparar 
el cinefòrum de la pel·lícula Las Sufragistas 
amb debat posterior i el 16 de març les joves de 
Triple A van oferir una exposició.

30 comparses van participar en la rua de Carna-
val de Caldes de Malavella el dissabte, 9 de març. 
La rua començava puntual a les 17 h de la tarda 
i va durar prop de tres hores. La festa seguia al 
Pavelló amb ball i bar a preus populars. 
Els Pimpons de Platja d’Aro i els Benparits de 
Sant Feliu de Guíxols es van endur els premis 
del concurs de carrosses grans; els Akalidae i els 
Embarrakaldats, de Caldes de Malavella, els pre-
mis de carrosses petites; i els Tramuntana i els 
Indomables i punt, de Sant Feliu de Guíxols, van 

rebre els premis a millor comparsa.  
Des de l’Ajuntament de Caldes de Malavella es 
vol agrair especialment el suport als Embar-
rakaldats, sense els quals aquest Carnaval no 
hauria estat possible. També al jurat, al presen-
tador que ha dinamitzat la rua, a la Policia, que 
ha coordinat la rua amb total eficiència i amb 
sentit de l’humor, a les cosidores que han vestit 
el jurat, a la brigada i als voluntaris per adequar 
el poble per rebre la festa. 

Aquest BIM arriba en període electoral, per aquest motiu l’apartat de Els partits opinen 
queda suprimit segons indica la Llei Electoral.

Per recordar
CALENDARI DEL CONTRIBUENT
IVTM / Escombraries (1r semestre 2019): 
Març – Abril
Clavegueram (1r trimestre 2019): Març – 
Abril
Mercat setmanal (1r semestre 2019): Març 
- Abril

CONVOCATORIA D’AJUTS 
SOCIALS
Ajuts per reforç socioeducatiu i secunda-
ria: fins el 30/05/2019
Ajuts d’urgència social: durant tot l’any
Ajuts per al Centre de dia: tot l’any
Ajuts a infants per assistir a les activitats 
esportives i de lleure “casal d’estiu” i “ca-
salet d’estiu”: del 20 d’abril fins a l’1 de maig

SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL 
DE CALDES DE MALAVELLA
Demana cita prèvia a solc@caldesdemalave-
lla.cat o als 972 48 02 66 (Espai Jove) / 972 
48 01 03 (Oficina de Turisme). Les entrevis-
tes es realitzen a l’Espai Jove “Ca la Romana” 
tots els dimecres de 9:30 h a 13:30 h. 

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

PLACES LLIURES TALLERS 
ELABORA’T
Inscripcions a l’Espai jove “Ca la Romana” o 
bé a través de la seu electrònica municipal.
 
Taller d’administració electrònica (2h)
Dimecres 8 de maig de 14.30h a 16.30h
Taller sobre certificats digitals (2h)
Dimecres 15 de maig de 14.30h a 16.30h
 Taller sobre protecció de dades (2h)
Dimecres 22 de maig de maig de 14.30h a 
16.30h

Tots els tallers son gratuïts i es realitzaran a 
l’Aula del pavelló municipal d’esports. 

TALLERS DE ROBÒTICA 
El Servei de Biblioteques de la Diputació de 
Girona en col·laboració amb la UdG orga-
nitza diferents tallers de robòtica adreçats a 
joves i mainada. 
Aquests tallers duren 4 h 30 minuts repar-
tits en 3 sessions d’ 1 h i 30 minuts. L’horari 
sempre és de 17 h a 18:30 h. Per inscriure-us 
només cal que ho comuniqueu a la Bibliote-
ca Municipal (biblioteca@caldesdemalave-
lla.cat) o per telèfon al 972 472 350

Taller 1- SCRATCH- 15, 17 i 24 d’abril -  
(recomanat 10 a 12 anys)
Taller 2 – LEGO WeDo – 26, 29 d’abril i 3 
maig -  (recomanat 12 a 14 anys)
Taller 3 – LEGO MINDSTORMS – 27, 29  i 
31 maig -  (recomanat 15 a 16 anys)
Taller 4 – ARDUINO – 10, 12 i 14 juny - (a 
partir de 16 anys)

TORNA EL PATI OBERT DE 
CALDES!
El divendres 5 d’abril comença la tempora-
da 2019 del Pati Obert. Aquest consisteix en 
l’obertura del pati de l’escola Sant Esteve els 
divendres, dissabtes i diumenges de 16’30h 
a 19’30h, cada cap de setmana fins el 24 de 
novembre! Hi podeu anar tota la família, jo-
ves i infants, a jugar, fer tallers, activitats o el 
que us proposi la monitora! Organitza: Àrea 
de Joventut

INSCRIPCIONS AL CURS DE 
FOTOGRAFIA DIGITAL
Fins el 26 d’abril, us podeu inscriure al Curs 
de fotografia digital (8h) que es portarà a 
terme durant els divendres 10, 17, 24 i 31 
de maig de 17h a 19h. Inscripcions a l’Es-

pai Jove Ca la Romana o a través de la Seu 
electrònica de l’Ajuntament. Més informació 
a les xarxes socials de Ca la Romana o al web 
www.espaijove.caldesdemalavella.cat. Orga-
nitza: Àrea de Joventut

INSCRIU·TE AL 3X3
El proper 7 d’abril arriba el 3x3 més gran de 
Catalunya en format matinal!
Inscriu-te a 3x3.basquetcatala.cat a partir 
del 18 de febrer, fins esgotar places. 

MEDITERRANEAN 
INTERNATIONAL CUP
Els dies 17, 18, 19 i 20 l’estadi de Vall Llo-
bera acull el MIC 2019 de futbol! el Pavelló 
també acull el MIC de bàsquet! No et perdis 
els partits internacionals que es celebraran 
a casa! Fes una ullada a tota la programa-
ció dels partits del MIC a: www.micfootball.
com i a www.micbasketball.com, també a les 
APPS oficials

TORNEIG MARE NOSTRUM
Del 15 al 17 d’abril els equips del CE Caldes 
(Pre infantil i Júnior Msc Infantil, Cadet i Ju-
nior Fem) prenen part al Torneig Mare Nos-
trum que es duu a terma a la Costa Daurada. 

EXPOSICIÓ IKEBANES
Del 18 al 22 d’abril no et perdis l’exposició 
de l’Associació IKALD al Casino de Caldes 
de Malavella. Hi trobareu ikebanes, bonsais, 
ceràmica i molt més, hi esteu convidats! 

ESPLAI GENT GRAN LA CAIXA
El 13 d’abril és la data límit per lliurar els 
treballs del 1r Concurs Literari de Sant Jordi. 
El 19, 20, 21 i 22 d’abril l’Esplai estarà tancat 
per Setmana Santa. 

CONCURS DE MICROLITERATURA 
El premi de Microliteratura de Caldes arriba 
a la seva setzena edició. Els textos (Conte, 
relat, aforisme, poesia, bonsai de paper...) 
han de ser escrits en català i tenir una exten-
sió de 300 paraules. El mot clau per a l’edició 
d’enguany és ROQUES. Podeu participar 
al concurs fins el 4 d’abril. Les obres s’han 
d’enviar a la Biblioteca físicament o bé per 
correu a través de biblioteca@caldesdemala-
vella.cat

CONCURSOS FESTA DE LA 
MALAVELLA
Concurs de dibuix infantil: obert a cicle ini-
cial, mitjà i superior d’ambdues escoles.
Més informació a turisme@caldesdemalavella.cat 
Concurs d’aparadors: obert a tots els co-
merços i empreses de serveis del municipi.
Concurs d’ornamentació de balcons, finestres 
i façanes: obert a totes les llars del municipi.
Per a més informació i inscripcions: promo-
cioeconomica@caldesdemalavella.cat
Bases disponibles al Facebook de l’Ajuntament. 
 

PREINSCRIPCIONS ENSENYA·
MENT 2N CICLE INFANTIL I OBLI·
GATORI PRIMÀRIA I ESO 
Del 29 de març al 9 d’abril, ambdós inclosos.

VINE A BALLAR TANGO!
Cada divendres de 20 a 23 h a l’Annex de la 
Casa Rosa t’esperem per ballar tango!
Organitza Piedad del Moral amb la col-
laboració de l’Ajuntament i l’Associació de 
Gent Gran de la Casa Rosa.  

CURS DE CATALÀ NIVELL BÀSIC I
Després de la sessió informativa del passat 
12 de març, el Consorci per a la normalitza-
ció lingüística inicia un curs de Català, ni-
vell bàsic I a Caldes.
Aquest serà els dilluns i dimecres de 17’30h 
a 19’30h, de l’1 d’abril al 19 de juny.
Per més informació i inscripcions cal diri-


