
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 17 a 20 h.
Horari vàlid des del 16 de juny al 15 de setembre.
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:

Per recordar

De l’1 al 30 de juny de 2019

BiM

Juny 2019 · Número 141 · Caldes de Malavella

Butlletí d’Informació Municipal

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
IBI Urbana / IBI Rústica / IAE  Clavague-
ram (2n trimestre 2019): Juny – Juliol

CONVOCATORIA D’AJUTS 
SOCIALS
Ajuts d’urgència social: durant tot l’any
Ajuts per al Centre de dia: tot l’any
Ajuts per escolarització d’infants de 0 a 3 
anys que es trobin en situacions econò-
miques desfavorides: primera convoca-
tòria del 27 de maig al 7 de juny

SERVEI D’ORIENTACIÓ 
LABORAL DE CALDES DE 
MALAVELLA
Demana cita prèvia a solc@caldesdema-
lavella.cat o als 972 48 02 66 (Espai Jove) 
/ 972 48 01 03 (Oficina de Turisme). Les 
entrevistes 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  

PISCINA MUNICIPAL ESTIU 2019
La piscina obrirà les seves portes el 7 de juny 
i fins el 31 d’agost. 
Dia 7 de juny: de 15 a 20 h 
Del 8 al 23 de juny: de dilluns a divendres de 
15 a 20 h 
Dissabtes, diumenges i festius de 10:30 a 20 h 
Del 24 de juny al 31 d’agost: de dilluns a di-
vendres d’11 a 20 h 
Dissabtes, diumenges i festius de 10:30 a 20 h 
Més informació: www.sportgest.com/caldes 

TALLER D’ELABORACIÓ DE 
RATAFIA ARTESANAL
Dissabte 8 de juny, de 9h a 13h, farem el tra-
dicional taller conduït per l’experta Assump-
ció Moreno i Oliva.
A les 9h a l’Espai Jove començarem l’excur-
sió per cercar les herbes necessàries per fer la 
ratafia, llavors hi haurà esmorzar al Casino a 
càrrec de Ca la Romana i finalment, realitza-
rem la pròpia ratafia.
És una activitat gratuïta però cal inscripció 
prèvia abans del 6 de juny a través del for-
mulari que trobareu al web www.espaijove.
caldesdemalavella.cat, places limitades.
Organitza: Àrea de Joventut

HORARI D’ESTIU DE LA 
DEIXALLERIA
Del 16 de juny al 15 de setembre la Deixalle-
ria Municipal fa horari d’estiu:
Matins: de dimarts a dissabte de 10 a 13 h 
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i diven-
dres de 17 a 20 h.

NETEJA DE PARCEL·LES
Els propietaris de parcel·les estan obligats a 
mantenir-les netes, tal com diu la legislació 
de prevenció d’incendis: lliures de vegetació 
seca i amb matolls i arbres aclarits, especi-
alment durant l’estiu. L’incompliment de les 
obligacions pot comportar l’obertura d’expe-
dients d’ordre d’execució, amb les correspo-
nents sancions econòmiques. 

VOLS ANUNCIAR-TE A L’AQUAE 
I A CALDES FM?
Si vols que el teu comerç aparegui a la re-
vista municipal Aquae o surti per la ràdio 
CaldesFM envia un correu electrònic a cbar-
celo@caldesdemalavella.cat o demana per la 
Carme Barceló a les oficines d’atenció ciu-
tadana de l’Ajuntament. Fes-te veure i fes-te 
sentir!

FIRA D’OPORTUNITATS
El diumenge 9 de juny torna la Fira d’Opor-
tunitats al Parc de la Sardana. De 10 a 14 h 
vine a gaudir de molts articles diferents! Si 
vols posar-hi la teva parada tens temps fins el 
7 de juny a l’Oficina de Turisme o bé a través 
de la seu electrònica municipal. El preu són 
aliments per Càritas de Caldes. Més Infor-
mació a promocioeconomica@caldesdema-
lavella.cat o bé 972480103.

 

GRUP DE PASSEIG
A partir del dijous 30 de maig el Club de Pas-
seig avança el seu horari 15 minuts: de 9:15 a 
11:15 h. L’activitat acaba el 27 de juny. 
Organitza: Àrea d’esports. 

TORNA EL MOSQUIT TIGRE
Recordeu que amb l’arribada de la calor co-
mença l’activitat d’aquest insecte tan molest 
i que és important que a casa eviteu les con-
dicions que li són favorables: elimineu els 
objectes que puguin acumular aigua o bui-
deu-los sovint (plats, gots, galledes, etc.). Per 
a més Informació podeu trucar al telèfon 972 
451 231 (Servei de Control de Mosquits) o a 
www.mosquittigregirona.cat 

BUSQUEM NASCUTS AL1959
Si has nascut al 1959 i aquest any en fas 60 
t’estem buscant! S’està organitzant una troba-
da al poble de persones nascudes aquest any! 
Si hi vols participar truca a en Mateu Ciurana 
al telèfon: 663 896 233

ESPLAI GENT GRAN LACAIXA
El 21 de juny finalitzen totes les activitats del 
curs. 

VISITA GUIADA
Cada diumenge a les  11h es pot gaudir d’una 
visita pels principals recursos patrimonials 
de Caldes, obert a visitants i a caldencs. Co-
neguem la nostra riquesa patrimonial!
Oficina de Turisme – 3€

SORTEIG PÚBLIC BRIGADA JOVE
El dimecres 12 de juny a les 17h a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament, es realitzarà el sorteig 
públic dels 9 participants al projecte d’inser-
ció laboral de l’estiu de l’Àrea de Joventut.

CONCERT A LA FRESCA 2019
Amb els Joves intrèpids organitzem el Con-
cert a la Fresca el 28 de juny a partir de les 
22’30h a la Font de la Vaca.
En aquesta edició comptarem amb Kumbara, 
grup gironí de fusionen estils com latin, elec-
trònica i reggae; i Cuits, grup de mestissatge 
electrònic amb línies skatalítiques i de rap de 
l’Alt Empordà.
Entrada lliure, servei de barra a preus popu-
lars.
Organitza: Joves Intrèpids i Àrea de Joventut

Dissabte, 1 de juny
Entitats. Colla gegantera
Trobada gegantera a Breda
17:30 h · Plantada
18 h · Cercavila

Esports. UE Caldes
10 a 19 h · Estadi Vall Llobera 
Torneig Copa de Campions, categoria Benjamins

Esports. Club Esportiu Caldes
10:30 h · Infantil Femení CE Caldes - UE Celle-
ra Amer 

Tardes Joves. Ca la Romana
16:30 a 19:30 h · Pati Escola Sant Esteve
Pati Obert 

Diumenge, 2 de juny
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament

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

Entitats. Colla gegantera
Trobada gegantera a Castell – Platja d’Aro
10 h · Plantada
11 h · Mostra de balls
11:30 h · Cercavila

Entitats. Germanes Hospitalàries
III Jornada de Solidaritat i convivència
11 h · Obertura
12 h · Activitats esportives
13:15 h · Arrossada i dinar popular
14:30 h · Cloenda de la jornada
Cal inscripció prèvia: recepcio.caldes@hospita-
larias.es o al 972 47 01 00

Tardes Joves. Ca la Romana
16:30 a 19:30 h · Pati Escola Sant Esteve
Pati Obert 

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

Cultura. Festival Toca Riure
18 h · Teatre cinema municipal
“El comediant” 
De Cascall Teatre-Marcel Tomàs

Dilluns, 3 de juny
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Ca la Romana
Quin espai jove volem?
Porteu les vostres propostes o creem-les juntes!

Dimarts, 4 de juny
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Entitats. Xarxa de dones
19:30 a 20:30 h · Aula del Pavelló
Defensa personal per a dones

Igualtat. Consell per a la igualtat
19 h · Sala de plens.
Preparació del punt violeta de la Festa Major 
de Caldes 2019 

Dimecres, 5 de juny
Tardes Joves. Ca la Romana
17h · Ca la Romana 
Tarda de trivial i jocs de taula!

Dijous, 6 de juny
Esports. Grup de passeig
9:15 a 11:15 h · Davant de la Casa Rosa

Divendres, 7 de juny
Tardes Joves. Ca la Romana
16:30 a 19:30 h · Pati Escola Sant Esteve
Pati Obert

Entitats. Xarxa de dones
19 a 21 h · Casino. Biodansa

Cultura. Presentació
20 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Presentació del conte “Sobre rodes” (Club 
Patí Caldes)

Dissabte, 8 de juny
Esports. UE Caldes
10 h · Estadi Vall llobera
Juvenil UE Caldes – GE i EG-A
12 h · Entrega a tots els jugadors de futbol base de 
la Unió d’un record de la temporada 2018-19. 

Tardes Joves. Joventut
Taller d’elaboració de ratafia artesanal per 
Assumpció Moreno
9 h · Ca la Romana · Rebuda dels participants
9:30 h · Excursió per les rodalies del municipi 

per recollir plantes 
10:30 h · Casino · Esmorzar
11 h · Casino · Elaboració de la ratafia artesanal

Diumenge, 9 de juny
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament

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

Promoció econòmica. Fira d’oportu-
nitats i taller de cistelles
10 a 14 h · Parc de la sardana 
12 a 13:30 h · Parc de la sardana
Taller de cistelles per a bici i patinet
En aquest taller cada participant podrà triar si 
construeix una motxilla per anar a peu o una 
cistella per a la bici o patinet. Per a muntar 
l’element s’utilitzarà el cartró que es podrà per-
sonalitzar al gust dibuixant-hi amb retoladors, 
estampant amb tampons de colors, estampant 
amb plantilles o escrivint-hi els seus missatges. 
Dinamitzat per Maraki. Places limitades

Tardes Joves. Ca la Romana
16:30 a 19:30 h · Pati Escola Sant Esteve
Pati Obert 

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

Cultura. Cinema
18 h · Teatre municipal. Como entrenar a tu 
dragon 3. Entrada gratuïta, crispetes i begudes 
a càrrec de l’Ampa de l’Escola la Benaula

Entitats. Colla excursionista 
Camins de ronda del nostre litoral.
Farem el cinquè tram d’aquest recorregut per 
etapes, per conèixer a fons la nostra costa, altra 
vegada amenaçada i recordar que cal lluitar per 
la seva preservació. Des de Tamariu a Begur. 
Sortida de tot el dia, amb bus i remullada final.

Dilluns, 10 de juny
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Ca la Romana. Curtmetratge sobre les 
diversitats sexuals més debat

Cultura. Taller
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia 
Makers. Aprenent amb Arduino

Cultura. Tarda de lletres
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Tarda de lletres amb Montse Castaño: “La 
noia del tren” 

Dimarts, 11 de juny
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Cultura. Contes
18 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia 
Lectures i contes màgics: Activitat final Lecxit

Dijous, 13 de juny
Esports. Grup de passeig
9:15 a 11:15 h · Davant de la Casa Rosa

Tardes Joves. Ca la Romana
16 h · Ca la Romana
Comiat, Ping pong a la fresca, cocktails 0’0 i 
pica pica!

Entitats. Esplai Gent Gran La Caixa
17 h · Teatre del Centre de les Germanes Hospi-
talaries
Actuació del grup Calidae 
19 h · Casino municipal
Berenar del soci i cloenda

Entitats. Xarxa de dones
19:30 a 20:30 h · Aula del Pavelló
Defensa personal per a dones

Divendres, 14 de juny
Educació. Festa de final de curs
17:30 h · Escola La Benaula
Organitza: AMPA La Benaula 

Cultura. Club de lectura
19:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
“Joana E” de Maria Antònia Oliver

Promoció econòmica. 2a trobada 
d’empreses de Caldes
20 a 22 h (a concretar) · Cal Ferrer de la Plaça
Trobada conjunta amb tots els empresaris per 
tal de posar en comú les necessitats/oportu-
nitats detectades en la 1a trobada, i establir 
sinergies, estratègies i col·laboracions.
Cal confirmar assistència a promocioeconomi-
ca@caldesdemalavella.cat o bé al 972480103.

Entitats. Casa Rosa
14 h · Pista de Franciac
Festa del soci. A continuació ball amb Músic 
Andreu

Dissabte, 15 de juny
Esports. Club Patí Caldes
9 a 20 h · Polivalent. Torneig David Cañón

Diumenge, 16 de juny
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 David Casas

Entitats. Colla excursionista 
Sant Aniol d’Aguja.
Recorregut per la vall de Sant Aniol. A més 
de visitar novament aquest magnífic paratge, 
veurem l’estat del refugi que, després d’anys de 
treball, s’acosta a la seva inauguració.

Cultura. Teatre
12 h · Teatre cinema municipal
Final de curs de l’Aula de teatre 

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

Dijous, 20 de juny
Esports. Grup de passeig
9:15 a 11:15 h · Davant de la Casa Rosa
Organitza: àrea d’esports

Divendres, 21 de juny
Entitats. Colla excursionista
Reunió de programació
Com cada final de trimestre ens trobem per a 
planificar les activitats del següent. Us hi espe-
rem però si no podeu assistir-hi, envieu les vos-
tres propostes al correu del club excursionista.

Tardes Joves. Ca la Romana
16:30 a 19:30 h · Pati Escola Sant Esteve
Pati Obert 

Cultura. Música
18:30 h · Teatre cinema
Final de curs de l’Escola de Música 

Dissabte, 22 de juny
Esports. Club Patí Caldes
Durant tot el matí · Polivalent 
Trobada d’escoletes 

Tardes Joves. Ca la Romana
16:30 a 19:30 h · Pati Escola Sant Esteve
Pati Obert 

Diumenge, 23 de juny
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament

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

Tardes Joves. Ca la Romana
16:30 a 19:30 h · Pati Escola Sant Esteve
Pati Obert 

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

Entitats. Colla excursionista
La flama del Canigó
Acompanyem la flama des de Vidreres fins a 
Caldes i lectura del manifest.

No t’ho perdis!
Revetlla de Sant Joan amb ball
21:15 h · Parc de la sardana
Organitza: Colla gegantera
Preus populars i música en viu amb el grup 
Chapeau.

Dilluns, 24 de juny
Sant Joan
19 h · Rambla d’en Rufí 
Sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Terrassa. 
Durant l’audició botifarrada popular (venta de 
tiquets a la mateixa audició).
Organitza: Agrupació de sardanistes 

Dimarts, 25 de juny
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dijous, 27 de juny
Esports. Grup de passeig
9:15 a 11:15 h · Davant de la Casa Rosa

Divendres, 28 de juny
Cultura. Club de lectura juvenil
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
“Georges” d’Alex Gino 

Tardes Joves. Ca la Romana
16:30 a 19:30 h · Pati Escola Sant Esteve
Pati Obert 

Entitats. Colla excursionista
Trobada al bar
Els companys de la Junta del Club ens trobem al 
bar per prendre alguna cosa cada últim diven-
dres de mes. Us convidem a venir per si voleu 
informació sobre el club i les activitats que fem, 
fer alguna proposta… o xerrar una estona.

Entitats. Casa Rosa
19:30 h · Plaça de l’Aigua
Revetlla de Sant Pere. Per apuntar-se cal diri-
gir-se a la Casa Rosa (Teresa 686 69 95 25)

Concert a la fresca. Joventut
22:30 h · Font de la vaca
Concert a la fresca amb Kumbara i Cuits
Organitza: Ca la Romana i l’Ajuntament de Cal-
des de Malavella amb els Joves Intrèpids

Cultura. Liceu a la fresca
22 h · Jardins del Balneari Vichy Catalan 
Retransmissió de l’obra “Tosca” de Puccini
Entrada lliure amb reserva prèvia a reserves@
vichycatalan.es o al telèfon 972 47 00 00

Dissabte, 29 de juny
Entitats. Club ferroviari
III Trobada de mòduls ferroviaris
10 a 14 h i de 16 a 20 h · Pavelló Polivalent

Tardes Joves. Ca la Romana
16:30 a 19:30 h · Pati Escola Sant Esteve
Pati Obert 

Entitats. Associació IKALD
Taller de ratafia · Local Associació IKALD
Cal confirmar assistència per telèfon: 
972 47 03 19 Dolors Taberner 

Estiu. Bany nocturn
21:30 a 24 h ·Piscina municipal
Bany nocturn

Diumenge, 30 de juny
Entitats. Club ferroviari
III Trobada de mòduls ferroviaris
10 a 14 h · Pavelló Polivalent

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

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

Tardes Joves. Ca la Romana
16:30 a 19:30 h · Pati Escola Sant Esteve
Pati Obert 

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball amb Grup Ciclón

Entitats. Colla gegantera
Trobada gegantera a Elna (França)
10:30 h · Plantada
11 h · Cercavila
15:30 h · Cercavila i ball 

L’agenda



Notícies breus de Caldes de Malavella Els partits opinen
Moltes gràcies per la confiança que hem rebut per seguir treballant per Caldes 
de Malavella. La gent de Junts per Caldes hem guanyat les eleccions municipals 
de forma clara. Els 1335 vots que hem rebut són un aval a la feina feta els dar-

rers anys i alhora una gran responsabilitat per la legislatura vinent. En aquestes eleccions tots 
els sis grups que es van presentar a les eleccions van aconseguir representació al consistori. 
Ens tocarà a tots els grups treballar de valent per seguir fent avançar Caldes.
El compromís de Junts per Caldes és seguir treballant en el nostre model poble: per un Cal-
des obert, dinàmic, actiu, just, connectat, sensible amb el medi ambient i de benestar per 
tothom.
Com fins ara, seguirem essent molt responsables amb l’encàrrec que hem rebut, esforçant-nos 
per millorar Caldes posant-hi ganes, energia, il·lusió i comptant, com fins ara, amb l’ajuda de 
tots els veïns i veïnes. Seguim millorant Caldes junts! 

Ja hem votat!! Hem passat uns mesos frenètics preparant un programa on que-
di reflectit com volem que sigui Caldes en un futur mitjançant diferents assem-
blees participatives. Estem molt contents dels resultats i convençuts que ens cal 
una visió global de com volem el nostre municipi a llarg termini. Un municipi 

de tothom i per tothom, que vetlli pel benestar de les persones, el patrimoni i el medi am-
bient i, sobretot, on la transparència i la participació ciutadana siguin els pilars bàsics de la 
gestió de l’ajuntament. Els resultats han estat ben clars i els caldencs hem escollit que Junts 
per Caldes ens continuï governant els propers 4 anys, enhorabona!!! Però no volem deixar 
de donar les gràcies a tots els que ens heu recolzat i fet confiança. Ens mantenim ferms en 
la voluntat de treballar d’una manera constructiva i oberta i per això continuarem realitzant 
assemblees per a tractar els temes que vagin sortint. Per acabar, volem desitjar molta sort i 
encerts a tots els grups ple bé de Caldes.

Des de Caldes en Comú volem donar les gràcies als veïns i veïnes que ens vau 
votar r dia 26 i que amb la vostra confiança hem arribat a l’Ajuntament.
També volem donar les gràcies als que no ens va votar i dir que treballarem 
també per a ells com ho hem estat fent fins ara.
Nosaltres hem arribat per a fer canvis en la vida quotidiana dels caldencs. La 

situació donada a partir del resultat del dia 26 ho permet. És hora de fer grans projectes per 
a les persones. El poble ha generat, amb els seus vots, una nova geografia política. 
Amb la nostra presència volem formar part del projecte comú de Caldes però és evident que 
sols no ho podem fer. No estalviarem esforços per tal d’arribar a acords que repercuteixin, 
directament, en les persones: (menjadors escolars, eliminació barreres arquitectòniques, vi-
vendes socials, llars d’infants, atenció a la gent gran....)
S’ha acabat el temps de fer promeses, ara toca convertir-les en realitats i aconseguir per a 
tothom “Un Caldes com Cal”.

Des del grup d’Esquerra a Caldes valorem positivament els resultats de 
les passades eleccions municipals, que ens deixen un ple molt més plural i 
sense una majoria absoluta que ha de permetre una etapa amb més debat, 

participació i transparència pel nostre ajuntament.
Com a primer partit de l’oposició ens comprometem amb els valors i accions que hem difós 
en campanya, que exercirem amb rigor i seriositat, sempre de manera constructiva.
No sols hem tret dos regidors. Hem guanyat vots i suports, compromisos i companys de 
viatge i encarem aquests quatre anys amb la il·lusió de millorar la vida dels nostres veïns i 
veïnes. Tenim un gran equip i un pla de futur. 
Volem tenir un record pel nostre company Joan Juanola. El nostre final de campanya es va 
tenyir de tristesa. La pèrdua d’un company que ha format part de nosaltres amb compromís 
fins més enllà del seu temps. Sempre estarà amb nosaltres.

Gràcies a tots aquells que ens heu fet confiança i heu votat a la nostra candi-
datura a l’Ajuntament. Enhorabona a totes les formacions polítiques que han 
entrat al consistori o aquelles que han revalidat la seva representació en el Ple, 
òrgan màxim de representació del nostre poble.

A partir d’ara ens trobareu treballant per tots i totes, per fer un Caldes més inclusiu i social, i 
on tothom es senti representat. Estarem escoltant, buscant solucions i allà on vulgueu que hi 
siguem ens trobareu. Tota la campanya electoral hem parlat de consens i de trobar els punts 
en comú de tots els partits i les entitats socials per a Caldes. No eren paraules buides de con-
tingut. Estàvem (i estem) convençuts que és el que Caldes necessita. I ara ens toca portar-lo 
a la pràctica.  És la tasca a la que ens vam comprometre i per la que ens heu fet confiança. I 
aquí estarem construint un Caldes per a tots/es, sense importar-nos el lloc de naixement, el 
que pensem o la part del poble en la que visquin.  

Hola Caldes, escric aquest article sense saber encara els resultats elec-
torals, espero que ens hagi anat molt bé, en qualsevol cas volem agraïr 
al poble de Caldes el respecte per totes les opcions polítiques que ens 

hem presentat, així com als diferents grups polítics pel fair play de tots. 
A Caldes FM, per la organització del debat i especialment al públic present pel respecte a 
tots els grups allí presents, encara que coneixen a Gent de Caldes no esperava una altra cosa. 
Sigui com sigui el resultat Ciutadans treballarà per un Caldes més obert, més inclusiu i més 
social, i tant de bo que tots els grups que entrem siguem capaços d’arribar a consensos per-
què entre tots, fem de Caldes un poble per a sentir-nos encara més si cap, orgullosos! moltes 
gràcies. 

Estat de l’aigua
Analítiques de maig

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.

Projecte Erasmus per 
mestres a la Benaula

Mestres de Finlàndia visiten l’escola 
la Benaula dins del seu projecte Eras-
mus, d’intercanvi d’experiències amb 
La Benaula.  
Els mestres de l’escola La Benaula han presentat 
un projecte Erasmus per conèixer i aprofundir 
en el treball cooperatiu, estudiant i visitant dife-
rents països europeus. 
Una de les visites va ser a Finlàndia de l’1 al 7 d’oc-
tubre, a la ciutat de Kokkola, on es va conèixer el 
funcionament de l’escola Mantykankaankoulu.
La setmana del 13 al 17 de maig les mestres 
d’aquesta escola van visitar Caldes. Per ambdues 
parts aquest ha estat un intercanvi molt profitós!

Trobada d’empresaris

Caldes de Malavella va acollir el passat 21 de 
maig la 1a trobada d’empresaris del projecte 
Microxarxes de comerç local, una iniciativa 
promoguda pel Consell Comarcal que es duu 
a terme a 10 municipis de la comarca i que té 
per objectiu crear dinàmiques de cooperació 
i treball en xarxa entre petits empresaris dels 
sectors serveis i  comerç per tal de generar mi-
croxarxes de treball entre ells i ajudar-los, així, 
a consolidar les seves activitats empresarials.
Els objectius que es plantegen amb el projecte 
són donar a conèixer entre els petits empresaris 
d’un municipi els serveis que cadascú ofereix, 
per tal d’analitzar les possibles sinergies que es 
puguin generar entre ells, fomentar la coopera-
ció empresarial entre aquests empresaris i trans-
ferir i ampliar aquestes microxarxes de serveis 
amb empresaris de la resta de la comarca.
El divendres 14 de juny està prevista una se-
gona trobada conjunta amb tots els empresaris 
per tal de posar en comú necessitats i oportu-
nitats amb els tipus de serveis que ofereix ca-
dascú, amb l’objectiu de buscar sinergies i pos-
sibilitats de cooperació entre ells. 

Millores en la senyalització 
turística

Per potenciar i remarcar l’interès turístic 
del nucli de Caldes de Malavella s’amplia el 
desenvolupament d’infraestructures i serveis 
relacionats amb el turisme. Es millorarà la 
senyalització turística mitjançant un pla que 
està previst que s’executi al llarg del 2019. 
Una primera actuació ha estat l’exposició 
“Benvinguts a Caldes” instal·lada a l’estació 
de trens amb la impressió a gran format de 
fotografies antigues i actuals de Caldes 
Un altre projecte rellevant, vista la gran oferta de 
rutes de Turisme Actiu (senderisme i BTT) que 
hi ha a Caldes de Malavella, és la ubicació d’un 
espai anomenat “Km0” com a punt de partida 
dels 154km de rutes senyalitzades que s’ofereixen. 
D’altres actuacions per a la millora de la 
senyalització turística urbana estan vinculades 
amb les recents obres de la carretera de 
Llagostera mitjançant les quals s’ha remodelat
tot l’accés al Puig de Sant Grau i que han 
permès la recuperació d’uns antics safaretjos 
termals i la descoberta de part de l’antiga ciutat 
romana d’”Aquae Calidae”.

El president Torra visita l’espai Aquae
L’espai Aquae és un espai museogràfic d’exposició i recerca de tot allò que té 
relació amb la història de Caldes.

Resultat del concurs de dis-
senys de FMCaldes19

El passat dimecres 15 de maig a les 19h, es va 
reunir el Jurat del concurs a l’Espai Jove, format 
per 10 representants dels Joves Intrèpids, la re-
gidora de Festes i la dinamitzadora juvenil de 
l’Espai Jove.
Després de valorar les 16 candidatures, tenint en 
compte les bases del concurs, per unanimitat, es 
van seleccionar els 3 guanyadors/es:
• Guanyador/a del concurs: amb el pseudò-

nim Mishiu, serà el disseny que s’utilitzarà 
per les samarretes i el got de la Festa Major, 
i el dissenyador ha guanyat 200€! 

• 2n classificat/da: amb el pseudònim Llavor, 
ha guanyat un sopar per a dues persones 
i dues consumicions al Sopar Informal de 
Festa Major. 

• 3r classificat/da: amb el pseudònim JB amb 
cola, ha guanyat un sopar per a dues perso-
nes i dues consumicions al Sopar Informal 
de Festa Major. 

A la resta de participants, us agraïm les vostres 
candidatures i us animem a presentar-vos-hi 
en les properes 
edicions!
Repetim, mol-
tes gràcies per 
participar i ens 
veiem a prope-
res activitats!

Junts per Caldes guanya 
les eleccions municipals

Tots els partits polítics que es van pre-
sentar a les eleccions del 26M han ob-
tingut representació a l’Ajuntament. 
A Caldes de Malavella la participació a les mu-
nicipals va pujar fins al 61,84% (al 2015 va ser 
del 56,33%). La força més votada va ser Junts per 
Caldes amb Salvador Balliu al capdavant ( 38,44% 
obtenint sis regidors), seguit d’ERC (19,12% i 2 
regidors), Som Caldes (15,26% i 2 regidors), PSC 
(12,55% i 1 regidor), Ciutadans (7,26% i 1 regi-
dor) i Caldes en Comú (6,71% i 1 regidor). 
Pel que fa a les Europees a Caldes va votar 
un 61,5% del cens essent Junts per Catalunya 
la força més votada (45,1%), seguida d’ERC 
(20,4%) i el PSC (14,2%).

Campanya solidària de 
l’Associació de Comerç

La campanya d’aquest any anava di-
rigida a infants amb dificultats i risc 
d’exclusió social que cursen els seus 
estudis a les escoles caldenques. 
El passat dijous 23 de maig va tenir lloc a Cal 
Ferrer de la Plaça, l’acte d’entrega del materi-
al comprat gràcies a la campanya solidària de 
l’Associació de comerç de Caldes de Malavella, 
que té el suport i la col·laboració de l’Obra So-
cial “La Caixa”.
Enguany, els diners de la campanya s’han adre-
çat a les dues escoles del municipi i anava diri-
gida als infants amb dificultats i risc d’exclusió 
social. Cada escola ha pogut escollir el material 
destinat a aquests infants i s’ha comprat a les 
botigues membres de l’Associació de comerç.
A l’acte d’entrega hi varen assistir representants 
de l’Associació de comerç de Caldes, de la Fede-
ració de comerç de la Selva, de l’Escola Benaula 
i Sant Esteve, els Regidors de Promoció Econò-
mica, Educació i Entitats de l’Ajuntament i re-
presentants de l’Oficina CaixaBank de Caldes.

L’Escola Sant Esteve es 
posa guapa

És el tercer any que l’escola impul-
sa aquesta activitat de cohesió per a 
tota la comunitat educativa. 
Durant tot el matí del dissabte 11 de maig 
pares, mares, alumnes i professorat han pintat 
una paret de l’escola Sant Esteve. L’activitat 
entra dintre del projecte “Escola posa’t guapa” i 
és el tercer any que es fa. Com a novetat, aquest 
any també s’ha destinat un espai perquè els 
alumnes de sisè, que ja deixen l’escola aviat, 
puguin deixar la seva empremta al pati. 
Des de l’escola es buscava una activitat que 
cohesionés tota la comunitat educativa. La 
direcció de l’escola ha cregut oportú encarar el 
disseny d’aquest any, el disseny és de la família 
Artells, als jocs alternatius. L’escola impulsa 
aquest tipus de lleure a les hores del pati i s’ha 
buscat defugir dels tradicionals esports com 
pot ser el futbol a l’hora del pati, apostant per 
altres jocs com el dòmino o les bitlles.  
L’Ampa de l’escola hi posava l’esmorzar i 
l’ajuntament de Caldes de Malavella el material 
per dur a terme l’activitat. 

70è aplec de la sardana 

El 70è aplec de la sardana es va dedi-
car a l’Agrupació d’Aplecs Sardanis-
tes de les Comarques Gironines que 
aquest any fa 50 anys. L’aplec va ser 
un èxit amb molts participants vin-
guts d’arreu. 
L’aplec de la sardana d’enguany es va dedicar a 
l’Agrupació d’Aplecs Sardanistes que arriba al 
mig segle de vida. Per celebrar aquesta efemè-
ride es va estrenar una sardana composada pel 
músic caldenc Antoni Mas. 
Al matí i a la tarda balladors d’arreu van omplir 
el Parc de la Sardana per ballar sardanes inter-
pretades per les cobles Ciutat de Girona, Bisbal 
Jove, Reus Jove i Ciutat de Terrassa. Al vespre la 
festa es va traslladar a la Plaça de l’Ajuntament. 
De fet, en aquesta edició i per commemorar 
el 70è aniversari, es va decidir incorporar una 
quarta cobla: la Ciutat de Terrassa que va parti-
cipar a la tarda a l’Aplec.
Totes les sardanes que es van interpretar estaven 
vinculades a alguna població que també orga-
nitza l’Aplec de la sardana al seu municipi. 

Nova edició de la donació 
de sang 

També hi havia dues màquines per 
recollir plasma, és un teixit molt de-
mandat. 
El divendres 10 de maig Caldes de Malavella va 
acollir una nova edició de la donació de sang. 
En total més d’una norantena de persones van 
acostar-se al Casino municipal, pel que es van 
recollir 73 bosses de sang, 8 de plasma i hi va 
haver 10 oferiments, a més de 4 nous donants. 
En aquesta edició es fomentava la donació de 
plasma. El plasma ajuda a aturar hemorràgies en 
els accidents greus, i serveix per fabricar medica-
ments, per exemple, per a malalties relacionades 
amb la coagulació de la sang, com ara l’hemofília.

El projecte Eduquem en 
Valors resulta premiat

El 3 de maig va tenir lloc a l’Auditori de Girona 
la IV Gala Valors en reconeixement als equips 
i als esportistes que en les seves participacions 
a les activitats organitzades pels consells espor-
tius han destacat pel seu joc net. En aquesta 
gala es va fer un especial reconeixement al pro-
jecte Eduquem en Valors, impulsat per l’Escola 
Esportiva Municipal (coordinada per l’empresa 
tot Oci) i l’Ajuntament de Caldes de Malavella. 
El projecte Eduquem en Valors vol estimular 
les bones conductes sobre el terreny de joc 
impulsant valors com l’autoestima, l’esforç, 
l’esportivitat i el respecte, la igualtat i perti-
nença al grup. El programa s’ha implementat 
inicialment a l’Escola Esportiva, als grups de 8 
a 12 anys i ha tingut una molt bona acollida. 
El programa Eduquem en Valors, que compta 
també amb la participació d’un equip de psicò-
legs esportius, contempla els valors en tota la 
comunitat educativa (infants, tècnics i famíli-
es). Moltes felicitats!!

Cloenda esportiva el 8 de 
juny

El proper dissabte 8 de juny a la tarda 
es celebrarà la cloenda de la tempo-
rada esportiva a Caldes de Malavella. 
En aquesta jornada festiva, que es celebra per 
tercerca vegada, l’esport i els nens i nenes de 
Caldes en són els protagonistes. Les activitats i 
jocs previstos que abarcaran tota la zona espor-
tiva seran molt variats i estan destinats als jo-
ves esportistes del poble. El final de la cloenda 
serà un sopar popular multitudinari durant el 
qual es donaran els reconeixements esportius 
anuals en la cerimònia coneguda com “la nit 
dels Campions”. Aquesta jornada de cloenda 
està organitzada pels clubs i entitats esportives, 
juntament amb l’EEM - Escola Esportiva Mu-
nicipal i l’àrea d’esports de l’Ajuntament. 
En la passada edició es van aplegar al poliva-
lent més de 600 persones i es van repartir un 
centenar de premis a esportistes de Caldes. 

La fracció orgànica, a l’alça!

El compostatge domèstic es va començar a pro-
mocionar a Caldes l’any 2008, i actualment és el 
segon municipi de la comarca en compostatge 
domèstic, amb 162 compostaires. L’autocom-
postatge és la forma més sostenible de reciclar 
la matèria orgànica, ja que permet produir-se 
el propi adob a partir de les restes vegetals i de 
menjar, i es redueixen els costos de gestió. Per 
això, el compostatge casolà està bonificat amb 
un 15% sobre la taxa d’escombraries.
Això no obstant, si no es vol un compostador 
també es pot treure profit de la fracció orgànica. 
Reciclar correctament la matèria orgànica als 
contenidors que trobem al carrer, permet que 
any rere any es vagi millorant la seva quantitat i 
qualitat, sobretot gràcies a la creixent participa-
ció i conscienciació ciutadana i comercial. Tot 
això combinat amb la prova pilot de recollida 
porta a porta de fracció vegetal a Can Solà Gros, 
ha fet que l’any 2018 la quantitat recollida s’in-
crementés un 25,5%.
Si estàs interessat/da en ad-
quirir un compostador do-
mèstic podeu informar-vos 
trucant al  telèfon comar-
cal d’informació de resi-
dus (872 012 018) o bé 
al servei de medi am-
bient de l’Ajunta-
ment (972 47 
00 05).

Nou enllaç del Camí de 
Sant Jaume a Franciac 

Mitjançant un acord amb el Servei de creació, 
gestió i manteniment de rutes del Consell Co-
marcal de la Selva s’ha aconseguit allargar el 
Camí de Sant Jaume des de la PGA Catalunya 
Resort fins a Sils en el seu tram interior. El tram 
de marina del Camí de Sant Jaume ja estava en 
funcionament unint Caldes amb Vidreres tot en-
trant pel nord des del Carrer Girona i deixant el 
nucli per l’Avinguda de Sant Maurici, però ara s’hi 
incorpora un nou enllaç en el tram Franciac-Sils.
Des de l’Ajuntament es creu firmament que el 
paisatge és un dels principals recursos turístics 
i un tret diferencial de la personalitat de Caldes 
de Malavella. Des del punt de vista competitiu, 
el territori és la base de l’activitat turística, i és 
per això que s’ha de preservar i potenciar. L’usu-
ari de turisme actiu, sol ser un turista respon-
sable que busca gaudir de la cultura, costums, 
gastronomia i tradicions de la destinació que 
visita amb respecte, tot contribuint amb la seva 
presència al desenvolupament d’un turisme res-
ponsable i sostenible, amb solidaritat amb l’en-
torn i responsabilitat social.

Projecte d’assessorament 
per l’adaptació 

L’ajuntament paga un servei a Asisgrup per 
valorar l’estat del domicili de persones amb 
problemes de mobilitat o necessitat d’ajuda. 
El servei ofereix una valoració i assessorament 
per fer les adaptacions pertinents que fomentin 
l’autonomia de la persona afectada. Algunes de 
les propostes d’adequació de l’espai són: alces 
per l’WC, agafadors, adaptadors de la banyera, 
cadires pel plat de dutxa, entre altres. 
La petició d’aquest servei ve derivada de 
Serveis Socials i el CAP, que són els encarregats 
de valorar els casos que es deriven. Primer es 
valora el cas pels serveis socials i el CAP, Serveis 
Socials deriva la proposta a ASISgrup, aquests 
es desplacen al domicili per fer la valoració i 
finalment es redacta una proposta de millora.

El dimarts 21 de maig el president de la Gene-
ralitat Quim Torra va visitar l’Espai Aquae de 
Caldes de Malavella. És un espai museogràfic 
d’exposició i recerca de tot allò que té relació 
amb la història de Caldes. 
Al voltant d’un quart de sis de la tarda el presi-
dent de la Generalitat, Quim Torra, arribava a 
la Plaça de l’U d’Octubre de 2017.
L’alcalde de Caldes de Malavella, Salvador 
Balliu, juntament amb el seu equip de govern 
rebien al President, acompanyat també del de-
legat del Govern a Girona, Pere Vila. Després 
de la rebuda Torra signava el llibre de visites al 

consistori i va atendre als mitjans de comuni-
cació desplaçats per a la ocasió.
Especialistes de l’Institut Català de Paleocolo-
gia Humana i Evolució Social, que són els res-
ponsables de les excavacions arqueològiques 
al Camp dels Ninots que es fan cada any per 
aquestes dates, han mostrat l’espai, on tots els 
continguts exposats incideixen directament 
en el paper que juga l’aigua en la configuració 
del patrimoni natural i cultural del municipi. 
L’Espai Aquae ja està acabat, i ben aviat es 
procedirà a la seva inauguració. 

Projecte sóc TEACTIU a les 
escoles 

Especialistes de l’autisme es despla-
cen als centres escolars per veure la 
interacció entre l’alumne i el professo-
rat i plantejar propostes d’actuació. 
Un professional de ViuAutisme va al centre i 
ofereix a l’equip docent i directiu pautes i pro-
postes d’adaptació d’espais, de material i/o dinà-
miques dins l’aula i en espais comuns.
L’objectiu és facilitar el dia dia de l’infant amb 
TEA i de la resta que conviuen amb ell/a i que 
li permetin adquirir dinàmiques i aprenentatges 
que es plantegen.
Els professionals de ViuAutisme es desplacen al 
centre i observen la interacció de l’alumne o el 
docent exposa situacions concretes i aquest els 
planteja propostes d’actuació.
Aquest projecte s’ha portat a terme a les dues es-
coles i hi ha pressupost per donar-li continuïtat 
si les escoles ho sol·liciten de nou.
Aquest servei el paga l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella amb la partida de projectes comuni-
taris.

Aprovat el projecte de la 
nova escola de música 

Ja s’ha redactat el projecte de l’escola de música 
i escola d’adults i s’ha aprovat en una sessió ex-
traordinària el dilluns 13 de maig.
La nova escola de música ha d’anar situada a 
l’espai que antigament ocupaven les antigues 
cases dels mestres. Aquestes cases, que patien 
aluminosi i que estaven en desús, ja es van en-
derrocar l’estiu passat. Aquesta escola de mú-
sica tindrà un auditori amb cabuda per a més 
de 80 persones, i serà un complement educatiu 
també per les escoles de Caldes. També dispo-
sarà d’un auditori exterior. Amb l’escola de mú-
sica es donarà resposta a la vella reivindicació 
d’agrupar en un sol edifici, i en condicions, tots 
els serveis de l’Aula Municipal de Música. 
L’edificació, totalment insonoritzada, estarà pre-
parada per a ser ampliada amb una planta supe-
rior en un futur si s’escau. A més, l’equipament 
no està pensat únicament per acollir l’escola de 
música, ha de ser un edifici polivalent que doni 
servei a les escoles, a l’escola d’adults i també pu-
gui acollir moltes altres activitats culturals. 
El projecte s’ha aprovat per vuit vots a favor 
(PDECAT i regidor no adscrit Dani Sancho) i 
5 abstencions (PIC, PSC i ERC). 


