
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 47 20 09.
Carrer de Sant Grau, núm 19. Casa Rosa. 
Els dimarts, de 9 a 2. 
POLICIA LOCAL: Tel. 972 47 09 02 · Tel. 619 704 546 
policialocal@caldesdemalavella.cat.
Carrer Onze de Setembre, s/n.
CAP CALDES: Tel. 972 47 01 09 Ctra. Llagostera, 4.
TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA: 
902 760 050
URGÈNCIES SANITÀRIES: 061
FARMÀCIES: (Per a més informació: www.cofgi.cat)
• CASANOVAS: Tel. 972 47 00 96. C. Vall·llobera, 17.
• FOLCH: Tel. 972 47 27 94. C. Sta. Maria, 28.
• X. PLANAS: Tel. 972 47 11 10. Ctra Llagostera, 29.
SERVEIS SOCIALS: Tel. 972 47 04 04. 
C. Vall·llobera, 4. De dilluns a divendres, de 9 a 2.
OFICINA DE TURISME: Tel. 972 48 01 03 
turisme@caldesdemalavella.cat. 
C. Vall·llobera, s/n. Tots els dies, de 10 a 2. 
El dissabte, també de 4 a 6.
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
Servei amb cita prèvia
Tel. 972 48 01 03 (cada dia excepte dimecres).
Tel. 972 48 02 66 (dimecres).
solc@caldesdemalavella.cat.
CALDES FM 107.9: Tel. 972 47 13 09.
Carrer de Sant Grau, núm 19. Casa Rosa.

BIBLIOTECA MUNICIPAL: Tel. 972 47 23 50.
Carrer de la Llibertat, 6. 
MATINS: de dimarts a divendres, de 2/4 d’11 a 2
TARDES: de dilluns a divendres, de 4 a 9.
DISSABTES: de 10 a 2.
TEATRE – CINEMA MUNICIPAL: C. Jacint Verdaguer.
ESPAI JOVE CA LA ROMANA: Tel. 972 48 02 66
calaromana@caldesdemalavella.cat
Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n
JUTJAT DE PAU: Tel. 972 47 02 25. 
C. de St Grau, 19. Casa Rosa. Dimarts i dijous, de 10 a 12.
ZONA ESPORTIVA: Tel. 669 29 25 81. Av. de Caldes s/n.
LLAR D’INFANTS NINOTS: Tel. 972 47 10 38. 
C. Garrotxa s/n.
ESCOLA SANT ESTEVE: Tel. 972 47 23 44. 
C. Vall·llobera, 62.
ESCOLA LA BENAULA: Tel. 972 48 00 56. 
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 1.
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 3 a 6.
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS: 
Tel. 872 01 20 18.
AVARIES XARXA D’AIGUA: Tel. 972 20 20 78
AVARIES XARXA ELÈCTRICA: Tel. 800 76 07 06
CORREUS: Tel. 972 47 14 20. C. Sta. Maria, 11.  
RENFE: Tel. 902 320 320.
SARFA: Tel. 902 30 20 25.
TEISA: Tel. 972 20 02 75.
TAXI: Tel. 972 47 09 37 / 606 390 599.

 twitter.com/AjCMalavella
 facebook.com/AjCaldesMalavella
www.caldesdemalavella.cat

REVISTA MUNICIPAL AQUAE
Rebeu-la gratuïtament a casa:
aquae@caldesdemalavella.cat

ToTA l’ACTuAliTAT MuniCipAl de CAldes A:

Per recordar
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SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I 
CADASTRAL
Períodes de pagament voluntari de rebuts, de 
venciment periòdic de l’exercici 2017: Clave-
gueram (4t trimestre 2017):  Febrer – Març

SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL 
El SOLC et proporcionarà orientació i acom-
panyament en el procés de recerca de feina, un 
suport per dibuixar un full de ruta de les di-
ferents carreres professionals, gestió d’ofertes 
laborals per les empreses i formació. Demana 
cita prèvia a solc@caldesdemalavella.cat o als 
972 48 02 66 / 972 48 01 03

TALLER DE MARGES COMERCIALS; 
COM ESTABLIR EL PREU DE CADA 
PRODUCTE O SERVEI.
Aprèn a calcular diferents ràtios importants 
per al nostre negoci: el preu de cost i quines 
variants tenir en compte com calcular el preu 
de venda dels nostres productes i/o serveis 
i la importància de calcular i controlar els 
marges comercials
Dilluns 5 de març  de 15 a 17 h
Inscripcions a  promocioeconomica@caldes-
demalavella.cat  Gratuït. 
 

J DE JOVE – FORMA’T 
Des de l’Àrea de Joventut oferim dos cur-
sos dirigits especialment a persones joves 
per Setmana Santa: el Curs de Monitor/a de 
Lleure (125h) i el Curs de Premonitor/a de 
Lleure (30h). Tots dos cursos tenen un des-
compte per als joves empadronats a Caldes 
de Malavella. Les inscripcions es fan a l’Espai 
Jove Ca la Romana fins el 7 de març. Més in-
formació als fulletons de l’Elabora’t, al 972 48 
02 66 o calaromana@caldesdemalavella.cat

INSCRIPCIONS ELABORA’T 1R SE-
MESTRE 2018
Els dies 19, 20 i 21 de febrer a l’espai jove “Ca la 
Romana” en horari de 10 a 13h i de 16 a 18h.
La documentació que s’ha de presentar en 
el moment de la inscripció és una fotocòpia 
del DNI i el document de renovació de l’atur 
(DARDO), si s’escau. 
Oferta formativa
Curs de carretons elevadors (9h)
Teòrica: Divendres 2 de març de 16h a 20h. 
Pràctica: Dissabte 3 de març (opció 1) i dissab-
te 10 de març (opció 2) en horari de 9h a 14h
Preu teòrica+pràctica: 20€ / gratuït per aturats 
Curs de neteja industrial (30h)
Dilluns i dimecres de 9 a 14h del 7 al 23 de 
maig. 
Preu: 30€ / gratuït per aturats

Anglès nivell inicial (50h) 
Dilluns i dimecres de 17.30 a 19h del 26 de 
febrer al 20 de juny
Preu: 40 € / gratuït per aturats
Francès nivell inicial (50h)
Dimarts i dijous de 17.30 a 19h del 27 de fe-
brer al 21 de juny
Preu: 40 € / gratuït per aturats
Anglès bàsic II (50h)
Dilluns i dimecres de 19 a 20.30h del 26 de 
febrer al 20 de juny
Preu: 40 € / gratuït per aturats
Iniciació a l’ofimàtica i la navegació per In-
ternet II (25h)
Dimarts i dijous de 10 a 12h del 6 de març al 
24 d’abril
Preu: 25€ / gratuït per aturats

VOLS PARTICIPAR A LA DANSA DE 
LA MALAVELLA 2018? 
Una de les activitats que més públic agrupa és 
l’esperada Dansa de la Malavella (dissabte 28 
d’abril, 17h30) i per a fer-la possible es fa ne-
cessària una gran participació de caldencs. Es 
necessiten persones de totes les edats: nens 
i nenes a partir de 5 anys i adults, homes i 
dones de qualsevol edat. És per això que cal 
estar alerta a les dates d’inscripció i assajos:
Inici d’inscripció: dissabte 7 d’abril. A les 10h 
a l’Oficina de Turisme (es podran recollir les 
butlletes uns dies abans )
Dates assajos:
Infants: dimarts 24 d’abril de 19:30 a 20:30 h
Adults: dimecres 25 d’abril de 20:30h a 
21:30h.
Assaig general: dijous 26 d’abril a les 20h. 
Tots els assajos es faran a la Plaça Mauthaussen 

3X3 CALDES DE MALAVELLA 
El diumenge 18 de març no et perdis el circuit 
3x3 del Club Esportiu Caldes. Més informació 
i inscripcions a: www.3x3.basquetcatala.cat. A 
més hi ha un concurs a Instagram (@cecaldes) 
per guanyar una inscripció gratuïta. 

CAN SOLÀ GROS RECICLA I FA 
COMPOST
Punts informatius: 17 i 24 de febrer i 3 i 10 
de març, amb entrega de contenidors de 
fracció vegetal i sol·licitud de composta-
dors. 
Taller de compostatge: 10 de març, amb en-
trega de compostadors a les llars que hagin 
formalitzat la sol·licitud. 
Dijous 1 de març: primer servei de recollida 
de fracció vegetal: A partir d’aquesta data es 
retirarà el contenidor de recollida d’esporga 
de la urbanització i la recollida serà exclusiva 
porta a porta o bé a la deixalleria municipal.

Divendres, 16 de febrer
Tardes joves. Ca la Romana
17 h · Ca la Romana
Tarda de Muay Thai, taller d’aquest art marcial.
Entitats. Casa Rosa 
17:30 h · Casa Rosa. Festa de Carnaval
Ball amb Leo i Rosa Mari
Cultura. Biblioteca
18 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia 
Txo Titelles: En Cigró

Dissabte, 17 de febrer

NO T’hO PERDIS!
Gran Rua de carnaval de Caldes 
La Rua comença a les 17 h sortint de l’Avinguda 
Sant Maurici – Carrer dels Cavalls, passant per Av 
de Sant Maurici, Passeig de Ronda, carrer Mont-
seny, Carrer Onze de Setembre.
Al final del recorregut hi ha la Festa de Fi de Rua, 
amb entrada gratuïta al pavelló de Caldes de Ma-
lavella amenitzat amb DJ, servei de bar i entrepans 
calents a preus populars a càrrec de l’Associació de 
Carnaval de Caldes de Malavella. Embarrakaldats. 
A la mitja part de la festa hi haurà lliurament de 
Premis que el decidirà el jurat format per represen-
tants de diferents entitats del poble. El primer pre-
mi són 250€, el segon 150€ i el 3r premi són 100€. 

 
Esports. CE Caldes 
12:30 h · CB Castelló – Cadet Fem CE Caldes 
16:30 h · Escola Pia Olot – S25 Femení CE Caldes 
17:30 h · CB Farners – Junior Fem CE Caldes 
20:30 h · CB Hostalric – S25 Masculí CE Caldes 
Entitats. Club Excursionista
Dissabte 17 i diumenge 18: La Butineteja
Es continuarà amb la neteja del pou de glaç que 
es va iniciar l’edició anterior. Aquest any l’Ajun-
tament hi instal·la uns contenidors per fer més 
efectiva la feina. Per aprofitar la infraestructura 
que es muntarà s’hi dedicaran dos dies. El diu-
menge hi haurà dinar pels col·laboradors.

Diumenge, 18 de febrer
Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça de l’Antic Ajuntament 
Esports. Futbol Sala
10 h · Polivalent de Caldes
FS Caldes de Malavella B – FS Porqueres B
Esports. CE Caldes 
10:30 h · Bàsquet Lloret – Cadet Masc CE Caldes 
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Esports. Futbol Sala
12 h · Polivalent de Caldes
FS Caldes de Malavella -Palamós CFS 
Entitats. Esplai Gent Gran Caldes
Viatge a Barcelona per anar al Teatre Romea a 
veure l’obra Adossats.
Més info a: esplaiggcaldesm@gmail.com 
Cultura. Cinema
17 h · Teatre cinema municipal
Piratas del Caribe, la venganza de Salazar
Entrada gratuïta, crispetes i begudes a càrrec de 
l’Ampa l’Escola Benaula pel viatge de fi de curs
Entitats. Casa Rosa 
17:30 h · Casa Rosa.Ball amb David Casas

Dilluns, 19 de febrer
Tardes joves. Ca la Romana
16 h · Ca la Romana
Taller de hip hop. Organitza grup de HIP HOP 
de joves de Caldes

Dimarts, 20 de febrer
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva 

Dimecres, 21 de febrer
Entitats. Xarxa de dones
19:30 h · Casino. Taller pràctic i teòric de Tai 
Chi i Qui Cong Terapèutic
Entrada gratuïta i oberta a tothom

Dijous, 22 de febrer
Esports. Club de passeig 
9:30 h · Casa Rosa · Gratuït
Organitza’t per l’Àrea d’Esports
Entitats. Esplai gent gran Caldes
17 h · Esplai. Berenar del soci amb l’actuació del 
grup d’havaneres Veus Garrotxines

Divendres, 23 de febrer
Cultura. Biblioteca
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia 
Club Jove: El teorema de Katherine de John Green
Entitats. Casa Rosa 
17:30 h · Casa Rosa . Ball berenar amb David Magen 

Dissabte, 24 de febrer
Esports. Futbol Sala 
17 h · Pavelló Municipal Carles Nadal 
Club Futbol Sala Guíxols – FS Caldes B
Esports. CE Caldes
16 h · CB Adepaf Blau – Cadet Masc CE Caldes  
17:30 h · Junior Fem CE Caldes – Geieg Sarrià 
19 h · CB Palafolls · S25 Masc CE Caldes 

Diumenge, 25 de febrer
Entitats. Club Excursionista 
Les ermites d’Amer. 
Sortida matinal, es sortirà d’Amer per enfi-
lar-nos a les muntanyes que miren a la Vall del 
Llémena, passarem un dia per Santa Lena i 
Santa Brígida. Més informació a la web del club: 
www.clubexcrusionistacaldesdemalavella.cat 
Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça de l’Antic Ajuntament 
Esports. CE Caldes 
10 h · Cadet Fem CE Caldes – CB Sant Gregori 
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Esports. Futbol Sala 
11 h · Polivalent de Caldes
FS Caldes de Malavella – Vall-llobrega FS 
Entitats. Casa Rosa 
17:30 h · Casa Rosa . Ball amb Jaume Castellà

Dimarts, 27 de febrer
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva 

Dimecres, 28 de febrer
Tardes joves. Ca la Romana
17 h · Ca la Romana. Torneig de ping pong.

Dijous, 1 de març
Nou servei. Can Solà Gros recicla i fa 
compost
Primer servei de recollida de fracció vegetal. 
El contenidor ha de ser al carrer abans de les 10 
h i s’ha d’endreçar a partir de les 15 h . 
Esports. Club de passeig 
9:30 h · Casa Rosa · Gratuït
Organitza’t per l’Àrea d’Esports
Entitats. Esplai Gent Gran de Caldes
Excursió a Terra Vinea i Calçotada a la Vajol. 
Més info a: esplaiggcaldesm@gmail.com 

Divendres, 2 de març
Tardes joves. Ca la Romana
17 h · Ca la Romana
Va d’esports: Jornada esportiva al pati de l’Esco-
la Sant Esteve.
Cultura. Biblioteca
19:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia 
Club de lectura: “L’estret camí de l’interior” de 
Matsuo Basho

Dissabte, 3 de març
Esports. Futbol Sala 
Pavelló de Tordera
Tordera Parc FS – FS Caldes de Malavella 
Entitats. Xarxa de dones
18 h · Casino. Trobada de dones: Cercle de 
dones, per compartir les nostres inquietuds i tot 
allò que ens interessa amb solidaritat i respecte. 
Entrada gratuïta. 
Esports. CE Caldes 
16 h · Unió Girona Blau – Junior Fem CE Caldes 
19 h · Ceset – S25 Fem CE Caldes 
Entitats. Club excursionista
La Nocturna. Una nova edició de la caminada 
a les fosques i envoltada de misteri. On anirem? 
Ens perdrem? El guia s’ha reservat la única taula 
a la vora del foc? Més informació al web del club: 
www.clubexcursionistadecaldesdemalavella.cat 

Diumenge, 4 de març
Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça de l’Antic Ajuntament 
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Casa Rosa 
17:30 h · Casa Rosa 
Ball amb Jordi Bofill
Esports. CE Caldes 
16:30 h · Cadet Masc CE Caldes – CB Sant 
Narcís A
18:15 h · S25 Masc CE Caldes – CB Roses

Dilluns, 5 de març
Tardes joves. Ca la Romana
17 h · Ca la Romana. Tarda de crispetes

Dimarts, 6 de març
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
 
Dijous, 8 de març
Esports. Club de passeig 
9:30 h · Casa Rosa · Gratuït
Organitza’t per l’Àrea d’Esports
Tardes joves. Ca la Romana
17 h · Ca la Romana. Taula de noies i cinefòrum, 
Activitats pel Dia de la Dona a l’Espai Jove. 
Entitats. Xarxa de dones 
18 h · Teatre municipal
Cabaret II Va de dones

Entrada gratuïta i oberta a tothom
20 h · Casino. Projecció d’un curtmetratge sobre 
la bretxa salarial. Ens acompanyaran per dina-
mitzar el debat un advocat i una advocada labo-
ralista. Organitza: Consell de Dones de Caldes

Divendres, 9 de març
El teu gos, un més de la família! 
19 h · Casino municipal. Xerrada sobre com 
educar el teu gos i tinença responsable.
Organitza: Caniescola amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

Dissabte, 10 de març
Nou servei. Can Solà Gros recicla i fa 
compost
Taller de compostatge i entrega de composta-
dors a les llars que hagin formalitzat la sol-
licitud. Més informació properament. 
Esports. CE Caldes 
9 h · CB Sant Narcís B – Cadet Masc CE Caldes 
19:15 h · S25 Fem CE Caldes – AE Fornells 
Esports. EEM 
12 a 13 h · Pavelló
Matinal Familiar: activitat per a compartir amb 
les mares, els pares i els fills (De 4 a 9 anys). 
Passarem una estona divertida jugant amb 
activitats que els vostres fills fan entre setmana, i 
d’altres activitats que no coneixen. 

Diumenge, 11 de març

NO T’hO PERDIS!
Fira de la Terra
Sant Antoni - Canicaldes
Durant tot el dia tindran lloc a l’espai firal els actes 
de la Fira de la Terra on els animals en seran els 
autèntics protagonistes. Més informació en progra-
mes a part i a l’apartat de notícies.

Entitats. Club excursionista 
Sortida matinal. Nova etapa de la ruta dels 
Alps catalans. Els intrèpids exploradors de la 
guia Gruyère ens portaran a voltar per Celrà i 
veure el Castell de Sant Miquel i les Mines. Més 
informació al web del club: www.clubexcursio-
nistadecaldesdemalavella.cat 
Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça de l’Antic Ajuntament 
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Esports. Futbol Sala
11 h · Polivalent de Caldes 
FS Caldes de Malavella B – Futsal Cadaqués 
FS Caldes de Malavella – Riudellots B
Entitats. Casa Rosa 
17:30 h · Casa Rosa 
Ball amb Xavi Ros 
Esports. Futbol Sala
18 h · Pavelló d’Hostalric 
Hostalric CFS – FS Caldes de Malavella 
Esports. CE Caldes
18:15 h · S25 Masc CE Caldes – CE Onyar

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

Dijous, 15 de març
Esports. Club de passeig 
9:30 h · Casa Rosa · Gratuït
Organitza’t per l’Àrea d’Esports

L’agenda



Notícies breus de Caldes de Malavella Els partits opinen

La crisi econòmica ha tingut un gran impacte en la qualitat de vida de totes les persones del país. 
L’administració més propera, la que tenim a tocar de tots nosaltres,  és el nostre Ajuntament; per 
això mateix considerem que ha de ser el mur de contenció de la pèrdua de drets i qualitat de vida 

de tots/es els caldencs i caldenques. Ha de potenciar la supressió de desigualtats, millorar la qualitat de vida dels 
malalts crònics i l’acompanyament a les seves famílies,  afavorir la creació de llocs de treball potenciant, ajudant i 
acompanyant les empreses del nostre poble, potenciar les polítiques actives de formació i ocupació ... però sobre-
tot evitar les desigualtats entre els drets dels caldencs/es provocades pel lloc de residència. En aquests moments 
hi ha població del municipi que no té aigua potable a l’obrir l’aixeta de casa,  hi ha qui per poder arribar caminant 
al nucli urbà ho ha de fer  travessant carreteres sense seguretat, no tenim places de centre de dia per a tots els/
les malalts/es del poble. En el darrer Ple es va aprovar la delegació de l’execució subsidiària de la neteja de parcel-
les no edificades del poble, deixant fora el Llac del Cigne, no hem donat solucions a les entitats que vetllen pels 
animals... És hora que l’Ajuntament ens representi a tots/es.
Caldencs/es... a gaudir de la Festa. Bon Carnestoltes!!!

Un cop més l’equip de govern va presentar en el darrer Ple Municipal un conveni de delegació 
de competències al Consell Comarcal. Una  manera de fer habitual en aquests darrers temps i 
que des d’Esquerra no compartim. Delegant competències al Consell Comarcal de La Selva el 

que fem és allunyar cada cop més l’administració de la ciutadania, enlloc de treballar perquè sigui més propera i 
transparent. Que el nostre alcalde sigui el President del Consell imaginem que també hi té alguna cosa a veure…I 
insistim, no és el mateix mancomunar serveis amb altres municipis o promoure convenis de col·laboració, que 
delegar competències directament.
A partir d’ara serà el Consell Comarcal qui avisarà als veïns que cal mantenir netes les seves parcel·les, i també 
serà el Consell qui s’encarregarà de la neteja, sempre i quan el propietari no avisi que se’n cuidarà ell mateix. Ara 
bé, en aquest conveni no s’inclouen les parcel·les del Llac del Cigne, que potser els seus propietaris no són cal-
dencs com la resta? Tampoc sabem què costarà als propietaris la neteja en el cas que ho faci el Consell Comarcal, 
ni quina empresa farà aquesta tasca, ni si contractaran caldencs i caldenques per fer-la… Per què no se’ns facilita 
tota la informació? 
I de nou volem acabar recordant en Quim, els Jordis i l’Oriol; passen els dies i ells segueixen injustament empre-
sonats. No oblidem. No defallim. #LlibertatPresosPolítics

Després de quasi tres anys de pràctica inactivitat en obra pública a Caldes, finalment, han començat 
les obres de la Carretera Llagostera. Ens n’alegrem molt, feia molt temps que ho esperàvem. Sabem 
que les obres són empipadores pels veïns, és inevitable, però els resultats valdran la pena.

No obstant això, l’equip de govern hauria de vetllar perquè, en una actuació que ha de durar 6 mesos, l’afectació 
fos la mínima tant per als negocis de la zona com per a la seguretat de tothom. Per aquest motiu, a la PIC pensem 
que cal revisar i millorar el pla de seguretat dels entorns de les obres, que ens semblen deficients. Hi ha molt 
trànsit, i trànsit pesat, en carrers residencials, en zones pròximes a l’estació, al dispensari o en recorreguts que són 
habituals per anar a l’institut i a l’escola, de manera que el risc ha augmentat notablement. Demanem una millora 
del pla de seguretat i de la senyalització per a vianants, amb especial atenció als recorreguts escolars. També ens 
sembla que es podria informar dels terminis previstos per acabar les diferents fases.
Una altra obra llargament esperada és l’arranjament de la Riera de Santa Maria, que finalment ha començat. 
Esperem que es facin les actuacions de manera seguida, sense interrupcions. 
Per últim, volem recordar que una de les accions pendents a Caldes és la del nou Institut. No seria acceptable 
haver de passar gaire més cursos sense l’edifici definitiu, per això instem a la regidoria d’Ensenyament i a l’alcalde 
que no deixin de reclamar  un equipament que ja fa més de deu anys que tenim de forma precària. 

Amb les obres de la carretera han sortit a la llum unes noves restes romanes. L’equip d’arqueologia 
està fent una excavació d’urgència que està aportant noves dates de la riquesa dels nostres avantpas-
sats romans d’Aquae Calidae.  Una part de les restes, d’acord amb els tècnics del Departament de 
Cultura de la Generalitat, s’hauran d’eliminar però una part molt important quedarà al descobert  per 

excavar-se en el futur i millorar l’oferta patrimonial de Caldes de Malavella.
 Estem molt contents amb la tasca que s’està fent per part de l’associació La Sorellona a la Bassa de Can Rufí.  La 
bassa s’està buidant i sanejant de deixalles i restes que hi havia. L’Ajuntament  hi col·labora amb els seus serveis 
tècnics estudiant la forma més efectiva de retirar els llots del fons de la bassa i fent-se càrrec de part d’aquest cost. 
La Bassa de Can Rufí és una espai natural de gran interès i molt estimat per la gent de Caldes. Esperem que 
un cop net en puguem gaudir i ens fem responsables entre tots de la seva conservació.
Iniciem aquest mes de març una prova pilot de recollida de restes d’esporga a Can Solà. Tots els veïns de Can 
Solà que ho sol·licitin disposaran de manera gratuïta d’un contenidor per poder abocar-hi les restes de poda que 
es recolliran davant de casa seva tres dies a la setmana. A més es farà una campanya de foment del compostatge 
que és una activitat amb la que es pot obtenir bonificacions fiscals. Amb aquesta prova pilot es vol millorar la 
recollida selectiva de la fracció vegetal millorant el servei cada any. Aquest any també es preveu una ampliació de 
la recollida de la fracció orgànica de tres dies setmanals durant tot l’any. Seguim millorant el servei.

Estat de l’aigua
Analítiques de gener

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

No apta per al consum de 
boca: Al Tourist Club, a causa 
de la concentració de nitrats 
per sobre del límit permès.

Reunió coordinadora de 
colles geganteres

Es valora positivament la Vila gegan-
tera 2017 que Caldes de Malavella 
va acollir el passat mes d’octubre

El dissabte 20 de gener es va reunir a Caldes 
de Malavella la coordinadora de colles gegan-
teres de la província de Girona. La reunió es 
va fer a Caldes perquè el nostre municipi ha 
estat el darrer en acollir la Vila gegantera el 
passat mes d’octubre. La regidora de Cultura, 
Mercè Rossell, els va donar la benvinguda, 
fent esment del bon resultat de la trobada i de-
sitjant el mateix èxit a la futura seu del 2018: 
Breda. L´assemblea també va valorar molt po-
sitivament la XXIV edició de la Vila gegantera 
2017 a Caldes de Malavella que com a novetat 
enguany va estar amenitzada amb la primera 
edició de la vileta gegantera pels més menuts. 
En la trobada es va presentar la propera edició 
de la vila que acollirà Breda, també es va fer la 
votació per l’amfitrió del 2019: Sant Joan de les 
Abadesses. Com a novetat es va presentar la 1ª 
fira gegantera gironina que tindrà lloc  a Ripoll 
el proper 10 de març.

Torna la Fira de la Terra El 17 de febrer torna el 
carnaval a Caldes

Més d’una trentena de carrosses 
participen al Carnaval. També hi parti-
ciparan els organitzadors: els Embar-
rakaldats que van quedar segons a 
les rues de Platja d’Aro i Sant Feliu. 

Prop de 2000 persones estaran desfilant el 
proper dissabte 17 de febrer pels carrers de 
Caldes. L’Ajuntament, en col·laboració amb 
l’Associació de Carnaval de Caldes de Malave-
lla, Embarrakaldats organitzen a través de la 
Regidoria de Festes la 4a edició de la Rua de 
Carnestoltes. La festa començarà a les 17 h sor-
tint de l’Avinguda de Sant Maurici a l’alçada del 
carrer dels Cavalls. Es passarà pel Passeig de 
Ronda i el carrer Montseny per acabar al Car-
rer Onze de Setembre. 
Al final del recorregut es farà una Festa de Fi de 
Rua amb entrada gratuïta al Pavelló de Caldes 
de Malavella. Hi haurà discomòbil i bar amb 
entrepans calents. A la mitja part es lliuraran 
els Premis de la Rua (250, 150 i 100 euros pels 
tres primers classificats). Enguany la Rua l’en-
capçala La Banda del caliu de Platja d’Aro.

Es neteja la bassa de Can 
Rufí 

La ONG La Sorellona està buidant i sanejant 
la bassa de Can Rufí perquè estava molt bru-
ta. La Sorellona es fa càrrec de l’eliminació dels 
animals exòtics i de la preservació dels animals 
autòctons. En les tasques de neteja s’hi ha tro-
bat deixalles i residus de tot tipus que s’han 
retirat. Actualment s’està estudiant la forma 
més efectiva de retirar els llots del fons en col-
laboració amb els serveis tècnics de l’Ajunta-
ment. Un cop la bassa estigui neta l’objectiu és 
que entre tots es cuidi aquest espai natural de 
gran interès ambiental i tant estimat i valorat 
per la gent de Caldes.

Es troben restes 
romanes a les obres de la 
Carretera de Llagostera 

Des de la tardor de 2017 s’estan efectuant 
excavacions arqueològiques a la Carretera de 
Llagostera, en una part de l’espai afectat per 
les obres d’urbanització. Tots els moviments 
de terres de l’obra estan condicionats per un 
control arqueològic donada l’alta expectativa 
arqueològica de l’indret, molt proper a les 
termes romanes i a la muralla medieval. 
Finalment s’ha descobert evidències de diverses 
construccions d’època romana, pertanyents amb 
tota probabilitat a la ciutat d’Aquae Calidae, que 
demostren que l’àrea 
aleshores urbanitzada 
s’estenia pel vessant 
nord i nord-oest 
del puig de Sant 
Grau, on hi havia les 
termes. La descoberta 
ha modificat 
lleugerament el pla 
d’obres per tal de 
conservar part de les 
troballes.

Nou servei de recollida de 
fracció vegetal a domicili

A partir de l’1 de març desapareixerà 
el contenidor de restes vegetals de 
Can Solà Gros per recollir-se a la 
porta de cada habitatge

Caldes disposa d’un servei de recollida de 
restes vegetals a les urbanitzacions mitjançant 
contenidors per dipositar els residus provinents 
dels jardins sense que els veïns hagin d’anar a 
la deixalleria. Però aquestes barques s’omplen 
de tota mena de residus encarint el servei 
(passant de 46 a 91€ si els residus no van a 
una planta de compostatge i van a l’abocador). 
Per millorar aquest servei al 2018 es realitzarà 
una prova pilot per recollir aquest residu porta 
a porta a Can Solà Gros a cada casa que ho 
sol·liciti. L’Ajuntament es plantejarà ampliar 
aquest servei a la resta de municipi. Aquesta 
prova començarà l’1 de març. La recollida 
es farà mitjançant contenidors de 120 l. de 
capacitat que els usuaris podran sol·licitar en 
els diferents punts informatius previs a l’inici 
del servei. Aquests es recolliran tres dies a la 
setmana (dimarts, dijous i dissabte) a partir de 
les 10 h del matí. Tots els contenidors estaran 
xipats i en cap cas els contenidors poden 
quedar-se a la via pública sempre. Per saber-ne 
més i recollir els contenidors (gratuïts) el 17 i 
24 de febrer, i 3 i 10 de març hi haurà un punt 
d’informació al Local Social de Can Solà Gros.
(Més informació al Per recordar)

El circuit Rambla d’en 
Rufí acull el 33è Cros 

El passat diumenge 4 de febrer Caldes de Malavella 
va acollir la 33a edició del seu cros i el Campionat 
de Catalunya de Màster i Sub 23 individual i per 
equips. Al voltant de 600 atletes van participar 
en aquesta prova que tancava el calendari gironí 
de cros després de deu proves que començaven 
amb el Cros d’Olot la darrera setmana d’octubre. 
En la categoria veterans, Enrique Luque (Rios 
Running Team) n’era el vencedor en una prova 
molt disputada amb altres atletes d’alt nivell com 
Daniel Alonso (Barcelona Atletisme) o Xavier 
Planas (CA Castellar) que van quedar segon i 
tercer respectivament per només un segon de 
diferència. La cursa M45, M50, M55 i més també 
va ser emocionant on Albert López (GA Lluïsos 
de mataró) es va acabar imposant en els darrers 
deu metres. Pel que fa el Màster Femení Hasna 
Bahom (Cornellà Atlètic) creuava la meta en 
primera posició. En la categoria promesa el primer 
classificat era Abdessamad Oukhelfem (CA 
Igualada) i en categoria femenina la dominadora 
de la cursa va ser Mercè Guerra (JA Sabadell). Pel 
que fa els equips en primera posició han quedat el 
GEIEG (femenina) i el CA Igualada (masculina).

Aplec de Sant Sebastià i 
Pelegrí de Tossa de Mar

El passat 20 de gener es va celebrar el tradicional 
Aplec de Sant Sebastià.  Els actes van començar a 
dos quarts de deu del matí a la Plaça de l’Església, 
on una vintena de persones es van trobar per 
pujar caminant a l’ermita. La brigada, en motiu 
de la festivitat va tornar a col·locar la campana 
per fer el repicament. Al llarg del matí es va poder 
gaudir d’una molt bona temperatura, una bona 
companyia, i d’una degustació de brou i botifarra 
a preus populars. La Cobla Bisbal Jove va posar la 
nota musical als actes amb l’audició de sardanes 
just després d’acabar la missa solemne en honor a 
Sant Sebastià. Finalment, es va fer una exhibició 
del ball de l’Hereu Riera. En aquest cas, però va 
ser especial perquè era un ball obert a tothom que 
tenia ganes de provar-ho. L’Ajuntament va oferir 
un servei de llançadora gratuït per tot aquell que 
volia pujar a celebrar l’aplec. 
N’hi va haver que van decidir celebrar Sant 
Sebastià d’una altra manera: tot fent el vot al 
Pare Pelegrí. En total, en el recompte que es va 
fer pel pas de El Molí de La Selva, van comptar-
se 1675 persones, de les quals 80 anaven 
descalces. Molts caldencs també van recórrer 
els 80 quilòmetres del pelegrinatge. 

Vichy Catalan Corporation 
dóna 10.000€ pels Escuts 
Solidaris 

Ja s’ha fet entrega del xec de 10.000 € 
per construir un hospital pediàtric 
especialitzat en càncer infantil

Ja fa mesos que la policia Local de Caldes treballa 
per recaptar fons per la construcció de l’hospital 
pediàtric Sant Joan de Déu. Actualment es 
venen uns escuts solidaris per enganxar a la 
roba. La iniciativa, nascuda a Caldes, ja s’ha 
estès a molts altres municipis catalans i de fora 
de Catalunya. El passat 13 de desembre, el 
Balneari Vichy Catalan va ser coneixedor de la 
iniciativa gràcies a un programa de ràdio que es 
va fer en directe des de les seves instal·lacions. 
El delegat de Vichy Catalan Corporation va 
decidir fer una donació d’un xec de 10.000€ per 
la causa. El passat divendres 26 de gener la sala 
de plens de Cal Ferrer va acollir l’acte d’entrega 
oficial del xec amb presència del Sargent Xavier 
Muñoz, la Sra. Irene Renart, en representació de 
l’empresa Vichy Catalan Corporation, i Salvador 
Balliu, alcalde del municipi.

Què és la transfòbia?

El passat dissabte 20 de gener 
es va fer una taula rodona sobre 
transsexualitat a la Biblioteca 
Francesc Ferrer i Guàrdia de Caldes

Aquesta jornada, que va acabar amb la pintada 
del banc  del Jardí Pere Vidal, neix a partir de la 
història d’un caldenc de sis anys: en Coen. En 
Coen és transsexual, i juntament amb la seva 
família es va voler donar informació i consci-
enciar a la població sobre els estigmes, tabús 
i prejudicis relacionats amb la transsexualitat. 
La taula rodona, sota el títol “Transsexualitat a 
la infància i a l’adolescència” la van conformar: 
Ana Valenzuela, en representació de l’Associa-
ció Chrysallis; Cristina Vila, tècnica d’igualtat 
i sociòloga; Alex PE, youtuber transsexual de 
Barcelona; i Francesca Saltó, mare d’en Coen. 
La periodista Paula Brujats conduïa l’acte. 
Aquesta jornada volia ser informativa, però so-
bretot ser un espai de suport per a pares amb la 
mateixa situació que poden sentir-se perduts. 
Després d’aquest acte la biblioteca de Caldes és 
trans-friendly.

Caldes recull més de 16 
tones de roba solidària 

Humana Fundación Pueblo para el Pueblo 
ha recollit a Caldes 16.460 kg de roba usada 
el 2017. Aquesta roba anirà a programes de 
cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia. 
Aquesta xifra suposa un augment d’un 8’2% 
respecte l’any passat (es van recollir 15.212 kg). 
Al voltant d’un 60% de la roba recollida es 
pot tornar a fer servir, mentre que el 28% es 
recicla. Un 6% del material recollit es destina a 
valorització energètica, i un 4% anirà a un centre 
de tractament de residus per a disposició final.
Paral·lelament a aquesta recollida, l’Empresa 
d’Inserció ADAD L’Encant SLU i la Cooperativa 
Roba Amiga van recollir 2.613 kg de roba el 
2016. Gràcies caldencs i caldenques per la 
vostra solidaritat! 

La Fira de la Terra d’ enguany se celebrarà el 
proper diumenge 11 de març a la Rambla Rufí 
(espai firal). Aquesta 7a edició de la Fira de la 
Terra ve carregada d’activitats on els gossos i els 
cavalls en són els principals protagonistes i on 
el públic visitant podrà gaudir d’una jornada 
dedicada al món dels animals. Un any més, les 
activitats del Canicaldes en seran les més desta-
cades amb la celebració del Canicròs + marxa 
popular solidària, una demostració de gossos 
d’assistència, la celebració d’un open d’agility i 
amb la presència de  protectores d’animals que 

informaran de la gran tasca que realitzen. 
Pel que fa les activitats amb els cavalls es durà 
a terme la desfilada de cavalls, la ja tradicional 
benedicció dels animals amb motiu de la cele-
bració de Sant Antoni Abat, patró dels animals, 
es repetirà l’activitat derby d’enganxes, que tant 
de públic va acollir l’any passat i es realitzaran 
diversos espectacles eqüestres. Totes aquestes 
activitats es veuran complementades amb la ce-
lebració d’un mercat de productes d’artesania i 
de la terra durant tota la jornada. 


