
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. 
De 10 a 14 h de dilluns a diumenge i festius 
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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Butlletí d’Informació Municipal

L’agenda
Dimecres, 1 de gener
Església. Missa
11:30 h · Parròquia Sant Esteve

Dijous, 2 de gener
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa
Grup de Passeig
Organitza: Àrea d’esports 

Divendres, 3 de gener
Entitats. Curs de lluita no violenta
20 h · Casino Municipal
Sessió informativa sobre el Curs de Lluita No 
violenta que organitza l’Assemblea, Òmnium 
Cultural, Caldes per la República amb la col-
laboració de l’Ajuntament de Caldes

Dissabte, 4 de gener
Entitats. Esplai Gent Gran La Caixa
Dissabte d’acudits, llegendes de Caldes i històri-
es personals divertides. Rummikub lliure

Diumenge, 5 de gener
Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament 

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de Turisme · 3€
Amb visita guiada a l’Espai Aquae!

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Annex Casa Rosa 
Ball

Dilluns, 6 de gener
Església. Missa
11:30 h · Parròquia Sant Esteve

Dimarts, 7 de gener
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dimecres, 8 de gener
Entitats. Esplai Gent Gran La Caixa
Inici de les activitats del 2n trimestre

Dijous, 9 de gener
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa
Grup de Passeig
Organitza: Àrea d’esports 

Dissabte, 11 de gener
Esports. CE Caldes i Escola Esportiva
9 h · CEB Girona - Mini Vermell EEM
9 h · BC Fontajau - Pre Mini Femení EEM
9:15 h · Ved Palafrugell - Mini femení EEM
9 h · Inf Fem CE Caldes - BC Fontajau negre
10:30 h · Mini blanc EEM - Escolapies Figueres 
12 h · Pre mini Masculí EEM - FD Cassanenc
12:30 h · CB Sant Gregori - Cadet Fem CE 
Caldes
16 h · CB Farners A - Júnior Msc CE Caldes
16 h · Bàsquet Porqueres - Sènior Fem CE 
Caldes
16 h · La Vall d’en Bas - Júnior Fem CE Caldes

Diumenge, 12 de gener
Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament 

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de Turisme · 3€
Amb visita guiada a l’Espai Aquae!

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Annex Casa Rosa 
Ball

Entitats. Club Excursionista
Les Salines: 25 anys
Primera sortida en record dels 25 anys del club 
que fan el 2020. Es fa una volta circular des de 
La Vajol, pel Castell de Cabrera i les Salines. 

Dimarts, 14 de gener
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dijous, 16 de gener
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa
Grup de Passeig
Organitza: Àrea d’esports 

Divendres, 17 de gener
Cultura. Biblioteca
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
La Volta al món en 80 vides 

Dissabte, 18 de gener
Esports. CE Caldes i Escola Esportiva
9 h · Inf Msc CE Caldes - Escola Pia Olot
9:15 h · Salle FD Cassanenc - Pre Mini Masculí 
EEM 

10:30 h · Pre Mini Femení EEM - UE Cellera Amer 
12 h · Mini Vermell EEM - CB Roses Negre 
12:00 h · Mini Femení EEM - Ved Palamós
12:30 h · CB Olot Lava - Inf Fe, CE Caldes 
17:30 h · Júnior Fem CE Caldes - Bàsquet 
Vilafant
19 h · CB La Vall d’en Bas - Sènior Fem CE 
Caldes

Esports. Voleibol EEM
Escola Annexa - Aleví 1 EEM

No t’ho perdis!
Aplec de Sant Sebastià

9:30 h · Plaça de l’Església · Sortida  en grup 
per anar xino xano fins a l’ermita de Sant 
Sebastià acompanyats de l’Hereu Riera
10:45 h ·  Benvinguda a l’Aplec amb el repi-
cament de campanes per anunciar la festa
11 h · Missa
11:45 h · Audició de sardanes amb la Cobla 
Bisbal Jove
També exhibició de ball de l’Hereu Riera 
oberta a tothom
Durant el matí i fins després de dinar de-
gustació de brou i botifarra a preus popu-
lars (venta de tiquets al mateix aplec)
Des de l’Ajuntament s’organitza un Servei 
gratuït de minibús llançadora des de l’espla-
nada de Frigorífics Farré fins a l’ermita (des 
de les 10:15 h fins després de l’aplec) 

Diumenge, 19 de gener
Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament 

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de Turisme · 3€
Amb visita guiada a l’Espai Aquae!

No t’ho perdis!
Esports. 35è Cros de Caldes 
de Malavella i campionat de 
Catalunya de Relleus Mixtes

8:30 h · Circuit de la Rambla d’en Rufí

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Annex Casa Rosa 
Ball

Entitats. Club Excursionista
7a etapa del Camí de ronda: l’Estartit l’Escala
Sortida ajornada del mes de setembre. Saltiro-
nant com les daines, la Blanca i en Jordi tornen 
a acompanyar-nos per les rutes arran de mar. 
Porteu banyador que l’aigua comença a estar 
fresca. 

Esports. UE Caldes
11:30 h · UE Caldes A - CF Tordera A

Església. Missa
17 h · Catedral Basílica de Girona
Missa d’ordenació presbiteral del Mn. Antoni 
Coll Casals, diaca

Entitats. Colla gegantera
Mostra de balls geganters a Anglès

10:30 h · plantada
12 h · Mostra de balls 

Esports. CE Caldes i Escola Esportiva
10:30 h · Cadet Fem CE Caldes - CBGX Sant 
Joanenc 2on 
16:30 h · Júnior Msc CE Caldes - CESET 

Dimarts, 21 de gener
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dimecres, 22 de gener

Dijous, 23 de gener
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa
Grup de Passeig
Organitza: Àrea d’esports 

Divendres, 24 de gener
Cultura. Biblioteca
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Contes per nadons “Lentament” amb Cacauet 
Teatre 

Dissabte, 25 de gener
Esports. CE Caldes i Escola Esportiva
9 h · Inf Msc CE Caldes - Unió AT Tossa 
9 h · CB Llagostera - Mini Vermell EEM 
10:30 h · Mini Blanc EEM - CB Sant Feliu
11 h · Escola Pia Olor - Mini Fem CE Caldes 
12 h · Pre Mini Masculí CE Caldes - FEDAC D. 
Salt
12:15 h · Unió Vedruna Blanc - Pre Mini Feme-
ní EEM
12:30 h · CB Sarrià Ter - Inf Fem CE Caldes 
16 h · Cadet Fem CE Caldes - CB L’Escala
16:30 h · Escola Pia Olot 1 - Júnior Fem CE 
Caldes
19:15 h ·Sènior Fem CE Caldes - Vedruna 
Palamós
19:45 h · CB Sant Narcís u17T - Júnior Msc CE 
Caldes 

Esports. Voleibol EEM
Aleví 1 EEM - CV SPP Negre

Diumenge, 26 de gener
Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament 

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de Turisme · 3€
Amb visita guiada a l’Espai Aquae!

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Annex Casa Rosa 
Ball

Esports. UE Caldes
9:30 h · Aula del pavelló
Eleccions de la nova junta de la Unió 

Esports. UE Caldes
11:30 h · UE Caldes A - AC Hostalric A

Entitats. Colla gegantera
Trobada a Sant Vicenç de Montalt
10 h plantada de gegants, tot seguit cercavila

Dilluns, 27 de gener
Cultura. Biblioteca
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Tarda de llibres: “ I el ressò de les muntanyes” 
de Khaled Hosseini

Dimarts, 28 de gener
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dijous, 30 de gener
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa
Grup de Passeig
Organitza: Àrea d’esports 

Entitats. Esplai Gent Gran La Caixa
Berenar del mes

Divendres, 31 de gener 
Cultura. Biblioteca
19:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Club de lectura: Charlotte Brontë: Jane Eyre / 
Jean Rhys: L’ample mar dels Sargassos

Cultura. Cineclub
21:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Cineclub obert a tothom: veurem “Ordet” de 
Carl T. Dreyer (1955), una de les obres mestres 
del cinema

No t’ho perdis!
Marxa solidària contra el 
Càncer Infantil

El proper 9 de febrer no et perdis la segona 
edició de la marxa solidària contra el Càn-
cer Infantil!  Inscriu-te a www.inscripcions.
cat/pelsvalents2020
Els diners es destinen a la investigació del 
càncer infantil amb la campanya #PelsVa-
lents. Guarda’t la data!  

Per recordar

De l’1 al 31 de gener de 2020

CONVOCATÒRIA D’AJUTS 
SOCIALS
Ajuts d’urgència social: durant tot l’any
Ajuts per al Centre de dia: tot l’any

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 
als edificis modernistes de la nostra vila. Ja 
tens el teu?

TALLERS DIRIGITS A 
COMERCIANTS, EMPRESARIS I 
EMPRENEDORS
Inscripcions a promocioeconomica@caldesde-
malavella.cat . Tots els tallers són gratuïts i tin-
dran lloc a l’Aula del pavelló municipal d’esports.
 

La teva empresa a instagram (4h)
Dilluns 20 i dimecres 22 de gener de 14.30 
a 16.30
 
Gestiona la presència de la teva empresa a 
facebook (4h)
Dilluns 17 i dimecres 19 de febrer de 14.30 
a 16.30h
 
Crea contingut de qualitat a les teves xar-
xes socials (4h)
Dilluns 23 i dimecres 25 de març de 14.30 a 
16.30h
 
Taller sobre facturació electrònica i certifi-
cat digital (2h)
Dimecres 29 d’abril en horari de 14.30 a 
16.30h

PLACES LLIURES ALS CURSOS 
I TALLERS ORGANITZATS PEL 
SOLC
 
Inscripcions: a l’Oficina de turisme en horari 
de dilluns a diumenge de 10 a 14h. Places 
limitades.
 
Cursos:
Curs de manipulador d’aliments (4h)
Divendres 17 i 24 de gener 2020 de 19 a 21h  
(nova data!)
Preu: 9 € / Gratuït amb la presentació del 
DARDO. 
 
Informàtica nivell inicial (40h)
Dimarts i dijous de 15.30 a 17.30 del 21 de 
gener al 26 de març de 2020. 
Preu: 35 € / Gratuït amb la presentació del 
DARDO. 
 
Càpsules formatives:
Registra’t a portals web i crea el teu correu (8h).
Dilluns de 10 a 12h del 9 al 23 de març 2020.  
Gratuït. 

Busca la teva primera feina (2h). 
Dilluns 30 de març de 10 a 12h. Gratuït. 

Com afrontar una entrevista de feina (2h). 
Dilluns 27 d’abril de 10 a 12h.  Gratuït. 

Defineix els teus objectius professionals 
(2h). Dilluns 4 de maig de 10 a 12h. Gratuït.
Dona’t d’alta a l’IdCat Mobil (2h). Dilluns 11 
de maig de 10 a 12h. Gratuït.

NOVA CAMPANYA 
#PELSVALENTS DE LA POLICIA 
LOCAL
Ja està en marxa una nova campanya contra 
el càncer infantil. La Policia Local comerci-
alitzarà polseres amb el lema #pelsvalents. 
Aquestes polseres tenen un cost de 3€ que es 
destinen íntegrament a l’Hospital Sant Joan 
de Déu, per fer investigació sobre el càncer 
infantil. Aquesta és una campanya possible 
gràcies a la donació de l’empresa Gravats 
Aubanell.
A més el 9 de febrer es realitzarà la segona 
marxa pels valents. Podeu inscriure-us a: 
www.inscripcions.cat/pelsvalents2020

SERVEI D’INTERMEDIACIÓ EN 
MATÈRIA D’HABITATGE
Un any més l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella en matèria d’habitatge ha ofert, a 
les persones que ho han necessitat, un servei 
proper que les ha atès i informat sobre les 
opcions que tenen al seu abast i sobre quin 
és el circuit més adient per defensar els seus 
drets. I al mateix temps, poder disposar 
d’un servei que pugui engegar els disposi-
tius a l’abast per mobilitzar els habitatges 
que romanen buits i posar-los a disposició 
d’aquestes persones amb un lloguer assequi-
ble als seus ingressos.
El Servei d’Intermediació en Matèria d’Ha-
bitatge ha estat  gestionat per la Fundació 
SER.GI amb coordinació directa amb 
l’oficina dels Serveis Socials de Caldes de 
Malavella.
Servei cofinançat amb la Diputació de 
Girona
Dades de contacte: 
Oficina de Serveis Socials
Carrer Vall·llobera, s/n
17455 Caldes de Malavella
Tel: 972 47 04 04
serveissocials@caldesdemalavella.cat
Telèfon Servei d’Habitatge: 682.52.71.17
Correu Servei d’Habitatge: serveihabitatge@
caldesdemalavella.cat

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 
CaldesFM 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 veure i 
fes- te sentir!

EL 29 DE FEBRER CELEBRA EL 
CARNAVAL!
Ja estem treballant en la propera rua de Car-
naval que es farà el 29 de febrer. Propera-
ment anirem donant més informació sobre 
les inscripcions i recorregut. Prepareu la 
vostra disfressa i carrossa i sortiu al carrer! 
Ho passarem d’alló més bé!



Notícies breus de Caldes de Malavella Els partits opinen

Estat de l’aigua
Analítiques de desembre

Apta per al consum de boca: 
Al nucli, Llac del Cigne, Can 
Solà Gros I i II, Tourist Club, 
Aigües Bones i Can Carbonell.

El paper de la música a 
l’Escola Sant Esteve  

La música és una  eina d’inclusió i innovació 
pedagògica més a l’escola Sant Esteve, que tre-
balla la llengua i l’expressió musical dins d’una 
proposta de suport escolar personalitzat adreça-
da a l’alumnat de 3r a 6è de primària. L’activitat 
vol despertar el gust i l’interès dels infants per 
la música i es realitza abans que comencin les 
classes. La proposta es va posar en marxa el curs 
passat i aquest s’ha consolidat. Ara, els dimarts 
es dediquen al cant coral i els dijous, als instru-
ments. Els participants en la primera d’aquestes 
sessions representaran el centre en la trobada de 
corals escolars que el Departament d’Educació 
de la Generalitat organitza cada curs i canta-
ran, també, durant la representació nadalenca 
del pessebre vivent. D’altra banda, el grup dels 
dijous ha creat una batucada que amenitzarà la 
rua de carnaval del col·legi. La iniciativa ha estat 
promoguda pel mestre de música Marc Costa 
tot aplicant principis de pedagogia musical ac-
tiva.

Es recupera la castanyada 
del barri del Camp Nou

El passat 30 de novembre una setantena de veïns 
del barri de Camp Nou, a la zona del dipòsit de 
Caldes, es van aplegar per celebrar la castanya-
da. Fa prop de 30 anys tots els barris del poble 
celebraven àpats per fer germanor entre els ha-
bitants del barri. Després d’una aturada de més 
de 5 anys, s’ha recuperat la tradició i s’espera que 
properament es faci una calçotada. Aquesta ha 
esta tuna iniciativa del caldenc Emili Marcos, 
també de la Dolors Llinàs i d’altres veïns de la 
zona que han impulsat la iniciativa amb l’objec-
tiu de cohesionar el barri. En la trobada es van 
menjar botifarres, arengades, castanyes i es va 
fer petar la xerrada durant hores. 

El SOLC insereix 27 
usuaris l’any 2019

El Servei d’Orientació Laboral de Cal-
des de Malavella (SOLC) és el ser-
vei d’ocupació municipal format per 
l’Àrea de joventut i l’Àrea de promo-
ció econòmica de l’Ajuntament.
El SOLC a banda d’orientar i acompanyar als 
usuaris en el procés de recerca de feina també 
organitza cursos de formació i gestiona ofer-
tes laborals a les empreses. Durant el 2019, el 
SOLC ha gestionat un total de 61 ofertes la-
borals que han permès inserir 27 usuaris del 
servei.   D’aquestes 61 ofertes rebudes, més de 
40 han sigut sol·licitades per empreses de Cal-
des, seguidament d’empreses de Campllong, 
Riudellots i Riudarenes. Pel que fa el tipus de 
contracte, segueix predominant el contracte 
temporal i amb jornada parcial però puja sig-
nificativament el nombre de contractes amb 
jornada completa envers l’any passat. Enguany 
els llocs de treball més demandats al servei 
han sigut els d’administratiu/va, netejador/a, 
cambrer/a i operari/a.

9 comerços participen al 
concurs d’aparadors de 
Nadal

Els participants opten a premis en 
metàl·lic i també a publicitat gratuïta 
a la revista Aquae i a CaldesFM. 
Els establiments de Caldes que han participat 
al concurs d’aparadors d’enguany són: El 
Petit Fornet, el Petit Fornet II, Ange’ls Centre 
d’Estètica i perruqueria, Pom de Flors, 
Farmàcia Margarita Casanovas, Farmàcia 
Xènia Planas, Electrodomèstics Alda, Llibreria 
Solés i Picarols.
La decoració nadalenca dels seus aparadors 
ha estat muntada i visible al públic del 10 de 
desembre al 6 de gener.
Enguany, les bases del concurs contemplen dues 
categories de premis: una per a les dues millors 
decoracions escollides pel jurat professional i 
una altre, per a la millor decoració escollida 
per votació popular. Les votacions han estat 
actives fins el dia 6 de gener motiu pel qual 
fins al proper BIM no podrem informar dels 
comerços que resultat guanyadors.

Vols fer atletisme?

Gràcies a la col·laboració amb el Consell Es-
portiu de la Selva a partir del divendres 17 de 
gener l’Escola Esportiva Municipal comptarà 
amb un tècnic esportiu en atletisme que és un 
atleta nacional. Aquesta nova figura assumi-
rà la direcció en col·laboració dels tècnics de 
l’EEM de les sessions d’atletisme que comen-
cen aquest segon trimestre. Durant el curs 
2020/2021 hi haurà aquest nou itinerari per 
poder escollir. Com a activitats complemen-
tàries es podrà participar al cros de Caldes i a 
una o a dues jornades d’atletisme a la pista de 
Lloret de Mar. Per tal d’incloure aquesta nova 
activitat s’han hagut de fer alguns canvis: l’ac-
tivitat d’iniciació poliesportiva es farà entre els 
dos grups, els dimecres el grup de la Benaula 
es desplaçarà al Sant Esteve, i els divendres els 
dos grups es desplaçaran a la zona esportiva. 
Aquest desplaçament fa que l’activitat s’allar-
gui uns minuts. Per a saber més informació 
podeu contactar amb els tècnics i responsables 
de l’Escola Esportiva Municipal. Gràcies a tot 
l’equip per fer el ventall educatiu més ampli! 

Caldes es supera en la 
recaptació de La Marató!

Aquest any s’han recaptat més de 
1.500€ que l’any passat per La Mara-
tó de TV3!
L’any passat es van recaptar 7,118,29€ per La 
Marató de TV3, aquest any s’han recaptat 
8.774,87€. Gràcies al Clup Patí Caldes, a la UE 
Caldes, a la Societat Gastronòmica, a la Casa 
Rosa, a la Parròquia, a les Geramens Hospita-
làries, al SEMC, a l’escola En Face, al CAP de 
Caldes, a la Biblioteca, al Club de Tennis, als 
organitzadors del concurs de Pintura Ràpida, 
als Amics de l’Hereu Riera, a la Colla Gegan-
tera, a l’Esplai Gent Gran la Caixa, a l’Associ-
ació IKALD Ikebana, a l’Oficina de Turisme, a 
l’agrupació Sardanista, al Club Patinatge Artís-
tic, al Club Volei Joves de Caldes, al Club Es-
portiu Caldes... i a TU per la teva solidaritat!! 
Aquest any la Marató de TV3 es destinava a les 
malalties minoritàries

Prou plàstics al mar!

El projecte, de l’Escola La Benaula, té l’objectiu 
de conscienciar a alumnat i famílies de la 
problemàtica que significa pels ecosistemes 
marins la gran quantitat de residus plàstics s’hi 
acumulen. Cada segon es llencen 200 quilos de 
plàstic al mar, fet que significa que seguint a 
aquest ritme, l’any 2050 hi haurà més plàstics 
que peixos al mar. Això provoca cada any la 
mort de milers de dofins, aus i tortugues que 
confonen els plàstics amb aliment a banda 
dels problemes directes pels humans que 
es mengen els peixos. Durant uns dies els 
alumnes van portar de casa plàstics que es van 
anar acumulant en una xarxa a la façana de 
l’escola, creant una exposició gegant que volia 
representar la situació que es poden trobar 
els pescadors en un futur quan recullin les 
xarxes de pesca. El projecte va acabar amb el 
llançament tots els plàstics al contenidor groc 
i amb l’explicació de què suposa el reciclar. 
Cada alumne també va rebre unes bosses per 
facilitar el reciclatge a casa. Aquest projecte és 
gràcies a l’Ajuntament, al Consell Comarcal, i a 
l’empresa NORA SL.

Més d’un centenar de 
joguines!

El 15 de desembre es van començar a recollir 
joguines noves.o de segona mà en bon estat a 
l’estand de la Creu Roja al mercat de Nadal. La 
campanya, que es va allargar fins a finals de de-
sembre a l’Oficina de Turisme va recollir prop 
d’un centenar de joguines perquè aquests reis 
cap infant es quedés sense regal. Moltes de les 
joguines eren noves i en molt bon estat. D’entre 
les donacions hi havia joguines de tot tipus I per 
a tots els gustos I edats. No hi faltaven jocs de 
taula, nines, jocs tradicionals I de fusta, cartes,  
jocs per jugar amb tota la família o jocs de roba 
pels més menuts. Gràcies famílies per demos-
trar un any més la vostra solidaritat! 

Mateu Ciurana presenta 
la seva primera novel·la

El passat 30 de novembre el caldenc Mateu 
Ciurana va presentar al casino municipal la 
seva primera novel·la: La Copa de Caldes. La 
novel·la proposa la situació fictícia en la que es 
situa la Copa del Sant Gral al municipi de Cal-
des. En la presentació hi van participar l’alcal-
de, Salvador Balliu, també el tècnic de cultura i 
historiador Pep Casas i la historiadora Dolors 
Vilamitjana. La novel·la ha estat publicada per 
Curbet Edicions. Una quarantena de persones 
van assistir a la presentació, que va acabar amb 
un Petit refrigeri. El dia abans (29 de desem-
bre) va presentar el llibre a la Llibreria 22 de 
Girona. 

Participa a la Marxa Pels 
Valents!

El 9 de febrer hi ha programada la segona edi-
ció de la Marxa Pels Valents. Aquesta marxa, 
organitzada per la Policia Local de Caldes de 
Malavella, vol recaptar fons per a la investiga-
ció del càncer infantil. Aquests diners es des-
tinen íntegrament a la tasca que fa l’Hospital 
Sant Joan de Déu amb el nou Pediatric Can-
cer Center. Fins el moment ja s’han entregat 
300.000€ però s’espera que properament es 
facin noves entregues. En la primera edició de 
la marxa es van recaptar 4.350€, i hi van haver 
un total de 754 participants, superant tota ex-
pectativa. Aquest any la volem fer encara més 
grossa. Ens ajudes?
Inscriu-te a: www.inscripcions.cat/pelsvalents2020

Gràcies per fer possible el Nadal!

S’exigeix la llibertat 
d’Oriol Junqueras

Després que el Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea dictés sentència el 19 de desembre tot 
reconeixent la immunitat de l’eurodiputat Ori-
ol Junqueras es va convocar un ple extraordi-
nari el 23 de desembre per reclamar la nul·litat 
de la sentència i la llibertat de Junqueras. En 
el ple es va aprovar la moció per unanimitat 
amb els vots a favor de Junts per Catalunya, 
ERC, Som Caldes i En comú podem (el PSC 
i Ciutadans no hi eren presents). La moció 
presentada pel grup d’ERC demanava, a part 
d’aplicar la sentència del Tribunal Suprem de 
la Unió Europea, el reconeixement dels drets 
dels ciutadans i ciutadanes que van exercir el 
seu dret a vot a les passades eleccions europees 
del 26 de maig. També s’insta a l’administració 
espanyola a aturar la repressió i l’alliberament 
immediat de tots els presos i preses polítiques. 
L’acord es va fer arribar al TS, a la presidèn-
cia del Parlament Europeu i als portaveus dels 
grups parlamentaris del Parlament Europeu. 

L’Escola de Música a 
licitació 

Anirà situada allà on abans hi havia 
les antigues cases dels mestres i serà 
un equipament pel SEMC tot acollint 
altres activitats culturals i educatives.  
A finals de desembre va sortir a licitació 
l’execució de les obres incloses en el Projecte 
d’obres de l’Escola de Música i d’adults de Cal-
des de Malavella. El pressupost de licitació és 
de 1.349.574,42€ IVA inclòs i la durada del 
contracte és d’un any i sis mesos. El termini 
perquè les empreses es presentin a la licitació 
acaba el 22 de gener, pel que, un cop adjudi-
cades les obres ben aviat es començarà a veure 
moviment d’obres per fer d’aquest nou equi-
pament una realitat. Des de l’Ajuntament de 
Caldes s’ha treballat de valent per fer possible 
aquest projecte, tot resolent una mancança his-
tòrica del municipi, en poder dotar al Servei 
d’Ensenyament Musical de Caldes d’una seu 
per poder treballar. 

Nous pressupostos pel 
2020

S’aprova un pressupost de 9.231.801,90€ per 
set vots a favor (Junts per Caldes i PSC), quatre 
abstencions (Som Caldes i ERC) i dos vots en 
contra (C’s i En comú Podem). Els pressupos-
tos s’han aprovat al ple extraordinari del 19 de 
desembre.Aquest pressupost fa que l’endeuta-
ment es redueixi un 9% respecte l’any anterior, 
passant del 47% al 38%. Sobre les despeses des-
taca el reforç en la seguretat amb l’ampliació de 
la Policia Local amb un nou caporal, també es 
contempla una nova plaça de Tècnic/a Admi-
nistració General. També part de la despesa es 
justifica per la implantació del sistema Porta a 
Porta que esta previst pel novembre del 2020. 
En el capítol d’inversions es contemplen també 
millores a Can Carbonell, a la il·luminació del 
Llac del Cigne passant la lluminària pública a 
LED o a la nova edició dels Pressupostos Parti-
cipatius, entre d’altres.
En el mateix ple va prendre possessió el nou 
regidor de Ciutadans: Carmelo Vico. 

Antoni Mas s’estrena al 
Festival d’Havaneres de 
l’Havana

Aquest any el festival que es va celebrar del 4 
al 9 de novembre volia retre homenatge el 500 
aniversari de la capitalitat de L’Havana. En el 
transcurs del Festival la Fundació Morató va 
fer entrega de l’obra Essència Havanera, de l’ar-
tista Josep Maria Alarcón, al director del Mu-
seu Nacional de la Música. L’obra representa 
els vincles culturals entre Catalunya i Cuba. El 
Festival d’Havaneres de L’Havana 2019 l’orga-
nitzava l’Institut Cubà de la Música i el Museu 
Nacional de la Música, la Direcció Provincial 
de Cultura de l’Havana i l’Oficina de l’Historia-
dor entre d’altres.
El caldenc Antoni Mas ja havia vist, com es-
pectador, el Festival, però en aquesta ocasió hi 
ha tocat acompanyat de la soprano Indira Fer-
rer Morató. Ferrer Morató era la quarta vegada 
que participava en el certamen i s’ha convertit 
en una veu molt estimada pels cubans ja que en 
els seus orígens l’havanera era un gènere líric.

Curs de lluita no violenta

Som capaços d’actuar en equip, tot cuidant-nos 
els uns dels altres i protegir-nos? Què és violència 
i què no ho és? I què diu la llei? Com actuar si 
ens volen identificar o detenir? L’Assemblea, 
Òmnium Cultural, Caldes per la República amb 
la col·laboració de l’Ajuntament et convidem a 
aprendre l’estratègia, els conceptes i les eines dels 
moviments pels drets socials que han tingut èxit 
i han assolit els seus objectius. Si estàs interessat/
da el dia 3 de gener a les 20 h al Casino es fa una 
sessió informativa, si no pots venir també pots 
inscriure’t al Curs per WhatsApp al 672 140 102 
a partir del 4 de gener. 

Torna l’aplec de Sant 
Sebastià! 

L’aplec es celebrarà el dissabte 18 de 
gener a l’ermita de Sant Sebastià. A 
l’agenda d’aquest mateix BIM pots 
consultar tota la programació. 
A quarts de deu del matí una colla de valents 
aniran caminant cap a l’ermita de Sant Sebastià 
sortint de la Plaça de l’Església i amb l’acom-
panyament de L’Hereu Riera. Per tot aquell 
que vulgui arribar a l’ermita en una altra franja 
horària hi ha habilitat un servei gratuït d’auto-
bús llançadora des de l’esplanada de Frigorífics 
Farré i fins la mateixa ermita. Al llarg del matí 
es podran ballar sardanes amb la Cobla Bisbal 
Jove, també hi haurà una exhibició oberta a tot-
hom de l’Hereu Riera. Per a l’ocasió es torna a 
col·locar la campana a l’ermita, per tal que tot-
hom la pugui fer sonar tot demanant desitjos i 
pregàries. Durant el matí i després de dinar hi 
haurà també degustació de brou i botifarra a 
preus populars. Els tiquets es podran comprar 
al mateix aplec. Feliç Sant Sebastià! 

Un munt d’activitats han farcit la programació 
de Nadal: nadales, quines tradicionals, dinars i 
sopars, concerts nadalencs com el del SEMC o 
dels cantaires, també el de l’Orquestra Marave-
lla que enguany ha homenatjat la Colla gegan-
tera i els Grallers Escaldats. De fet la Orquestra 
ha fet una única actuació i ha estat al municipi. 
Aquest any l’escola Sant Esteve també ha fet un 
pessebre vivent. Els actes que han tingut més 
èxit, sobretot entre els més petits, han estat la 
visita de les carteres reials (aquest any n’hi ha-
via dues) amb l’espectacle infantil i xocolatada i 
tallers. El JAN, enguany també ha estat un èxit, 
amb prop de 200 nens i nenes cada dia omplint 
el pavelló. També s’han repartit regals! Amb el 
tió de Nadal que es va fer el 21 de desembre, 

juntament amb un taller de galetes. També hi 
ha hagut regals a la Cavalcada de Reis. Mentre 
Ses Majestats visitaven el poble també es va po-
der visitar el Pessebre Vivent al voltant de l’Es-
glésia. La regidoria de festes vol agrair la feina 
realitzada a la Gent de Reis que ha ajudat a pre-
parar les carrosses, i també a totes les entitats 
i a tots els voluntaris i voluntàries que han fet 
possible tota la programació de Nadal. Aquest 
Nadal fantàstic ha estat possible gràcies a la col-
laboració de les entitats caldenques, des de les 
esportives fins a les socials, passant per les edu-
catives o gastronòmiques, a la Parròquia Sant 
Esteve i els voluntaris/àries, la Policia Local i 
Protecció Civil i la Brigada Municipal. Gràcies 
a tots i a totes per col·laborar-hi! 

Des de l’equip de govern i Junts per Caldes aquest 2020 seguirem treballant per fer 
possible projectes com la nova escola de música o el nou Institut. La nova escola de 
música és un projecte que des del consistori valorem molt ja que és una necessitat del 

poble i ja s’ha licitat pel que tot evoluciona favorablement. 
L’Institut de Caldes està en una fase més avançada, i també podrem veure obres aviat. El curs 2021-
2022 els alumnes haurien de gaudir del nou centre ja. L’equip de govern segueix de prop el procés amb 
el Departament d’Ensenyament. 
Encetem un any de canvis també per fer front al canvi climàtic. Estem treballant conjuntament amb 
NORA per, de cares a finals d’any, poder fer el pas cap al Porta a Porta que ens ha de fer augmentar 
les xifres de reciclatge. 
No volíem acomiadar-nos sense donar-vos les gràcies a totes les entitats i voluntaris i voluntàries 
que heu fet possible el Nadal i també La Marató de TV3. Aquest any ens hem superat! S’han recaptat 
gairebé 9000€! Moltes gràcies! 
Molt bona entrada d’any a tots i a totes, des de Junts per Caldes seguim treballant amb il·lusió, cons-
tància i determinació. Bon any!

Us hem de confessar que no ens esperàvem que la nostra proposta de presentar mo-
cions conjuntes per la millora del municipi tingués tan poc recorregut. El ple del mes 
de novembre va ser tot un poema i tot allò que vam dir tantes vegades en campanya 

electoral que només es treballaria pensant en Caldes deixant de banda partidismes, va quedar en 
paper mullat. Una moció tant clara i que tots els grups portàvem al programa, la millora de les con-
nexions a peu i en bicicleta entre el nucli i les urbanitzacions, només va ser aprovada per l’oposició 
(SOM+ERC+Comuns) i l’equip de govern (Junts+PSC) hi va votar en contra i ens va etzibar que, tot i 
estar d’acord amb la proposta, què ens havíem pensat de voler condicionar la seva feina. En la moció 
per una solució urgent a la degradació de Santa Seclina encara vam estar més sols (només ens hi van 
votar a favor ERC) amb l’excusa de què ja s’estava fent i, els altres, que no es podia fer. Però creiem que 
això no es pas veritat i només heu de fer que anar-hi per comprovar-ho. La proposta deia que, abans 
no sigui massa tard, cal actuar de manera urgent i de forma subsidiària (passant després la factura al 
Bisbat).

El glifosat és l’herbicida  més utilitzat a tot el món. Es va promoure el seu ús ja que 
es tractava “d’un producte miraculós gairebé sense efectes secundaris”. Amb el pas 
del temps són moltes les veus que opinen tot el contrari. Després d’un ús intensiu per 
arreu s’han trobat residus, fins i tot, en la llet materna.En el ple del 25.11.2019 ERC 
va presentar una moció per tal que a Caldes es deixés d’utilitzar immediatament l’ús 

dels herbicides que continguin glifosat i substituir el seu ús per altres tècniques de manteniment de 
la vegetació espontània. L’equip de govern hi va votar en contra. Ens costa entendre aquesta acti-
tud tenint en compte que arreu del planeta són moltes les veus que reclamen actuacions per tal de 
minvar els efectes del “Canvi Climàtic”. Canvi Climàtic que per altra banda no ha de venir sinó que 
ja el tenim allotjat entre nosaltres. L’ús d’aquestes substàncies contaminen el subsòl i tot allò que en 
depèn: l’agricultura, la vegetació, els insectes, les abelles... Possiblement ens respondran que estem 
fent demagògia, no ens entranyaria gens !!! No és la nostra formació la líder que es manifesta en 
contra de l’ús del glifosat... Són moltes les veus que ho fan i són veus amb la suficient autoritat per 
a fer-ho. On ha quedat la frase “Al centre de la nostra línia política estan les persones”? Ens oblidà-
vem, és només una frase.

Continuem treballant per millorar les condicions de vida dels nostres veïns i veïnes.
En les properes setmanes, desprès de consensuar amb tots els agents implicats quina 
és la millor opció, començarem amb canvis en el mercat setmanal del dimarts i 
s’iniciaran els canvis necessaris per què la Fira de mercat de diumenges esdevingui 
un mercat amb productes de proximitat i dinamitzi la vida comercial i turística del 

nostre municipi. Alhora que està previst l’inici d’un projecte on el sector turístic, gastronòmic i 
l’Ajuntament treballarem plegats per posar en valor el nostre patrimoni cultural, històric i enològic.
No ens oblidem del nostre compromís amb la ciutadania de Caldes per la millora dels serveis, per 
això ja està previst un augment de les hores de la tècnica del SIAD a Serveis Socials, està sol·licitada 
una  subvenció per començar a millorar la connectivitat entre els barris i les urbanitzacions amb el 
centre del poble i s’ha reforçat la seguretat. Sabem que tot i destinar molts recursos encara no arri-
barem a tot, per això continuarem en la línia de millorar en la mesura del que sigui possible.
En aquest any que comença també és canviarà el sistema en la recollida d’escombraries, el Medi 
Ambient ens afecta a tots/es i hem de fer canvis  en el nostre comportament amb els residus que 
generem.Bon Any a tothom!!

En el passat ple vaig prendre possessió com a nou regidor de Ciutadans. Va ser un dia inoblidable 
personalment i per la oportunitat que se’m brinda a mi i al meu partit de fer allò que creiem que és 
millor pel poble de Caldes amb l’ajuda de la resta de partits. Treballarem per enfortir la presència de 
Caldes de Malavella al mapa, per fer que tothom conegui el nostre poble com és: un lloc incompara-
ble, de pau i tranquil·litat, on viure amb família i veïns i un poble que significa molt per a tots nos-
altres.  Desde Ciudadanos, tenemos una gran lista preparada de mociones para la mejora de Caldes 
de Malavella. Agradecer el esfuerzo de mi anterior compañero y del partido en general para llevar a 
buen puerto nuestra gran Girona y todos los municipios que la componen. Espero y esperamos un 
trabajo digno y transparente por parte de todos los partidos incluido al que represento. Nuestro es-
fuerzo será titánico y esperamos que todos se sientan orgullosos de nuestro trabajo y que podamos 
llegar a todo tipo de pactos. Moltes gràcies.

El passat mes de desembre l’equip de govern va presentar els pressupostos 
municipals pel proper any 2020. Una proposta continuista com la que hem anat 
veient els darrers anys, sense incloure polítiques de joventut o pensant en les 
persones més vulnerables.  

Les inversions d’enguany es centraran sobretot en la implementació de la recollida d’escombraries 
amb el sistema del porta a porta, un projecte necessari i que el nostre grup ja fa anys que demana. 
Llevat d’això, res de  nou... Seguim com sempre, tapant forats i deixant els projectes més llaminers 
pel final de la legislatura coincidint de nou en campanya electoral. 
També lamentem que les propostes que va portar al Ple Municipal el nostre grup, la creació d’un 
Consell de Salut i l’eliminació a Caldes del glifosat, no comptessin amb el suport de l’equip de go-
vern. Volem recordar que el glifosat és un producte químic, classificat per la OMS com un herbicida 
cancerígen i  que ja s’ha prohibit en alguns països de la Unió Europea.
I acabem recordant un cop més a les dones i homes que no hauran passat aquestes festes amb les 
seves famílies. #Llibertatpresespolítiques 


