
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:
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Del 16 d’abril al 15 de maig
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SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I 
CADASTRAL 
IVTM / Escombraries (1r semestre 2018), 
Mercat Setmanal (1r semestre 2018), Cla-
vegueram (1r trimestre 2018): Març – Abril 

SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL 
El SOLC et proporcionarà orientació i acom-
panyament en el procés de recerca de feina, 
gestió d’ofertes laborals per les empreses i for-
mació. Demana cita prèvia a solc@caldesde-
malavella.cat o als 972 48 02 66 / 972 28 01 03 

AJUTS SOCIALS
Del 23 d’abril al 2 de maig. Ajuts a nens i joves 
per assistir a les activitats esportives i de lleure 
“casal d’estiu”, “ Casalet d’Estiu” i “Casal Jove”

CONCURS D’APARADORS DE LA 
FESTA DE LA MALAVELLA
Concurs obert a tots els comerços i empreses 
de serveis de Caldes de Malavella.
1r premi: 150 € i sis mesos de publicitat gratuïta 
del comerç i/o empresa de servei a la ràdio Cal-
des FM segons modalitat establiments + inser-
ció d’un anunci a plana sencera del comerç i/o 
empresa de servei a dos números de l’AQUAE. 
2n premi: sis mesos de publicitat gratuïta del 
comerç i/o empresa de servei a la ràdio Caldes 
FM segons modalitat establiments inserció 
d’un anunci a plana sencera del comerç i/o 
empresa de servei a dos números de l’AQUAE. 
Inscripcions fins el dimecres 25 d’abril a pro-
mocioeconomica@caldesdemalavella.cat o a 
l’Oficina de Turisme (972 48 01 03)
Consulteu les bases de participació a: 
www.festadelamalavella.com/concursos 

CONCURS D’ORNAMENTACIÓ DE 
BALCONS, FINESTRES I FAçANES 
DE LA FESTA DE LA MALAVELLA
Obert a totes les llars del municipi de Caldes 
que disposin d’una vivenda amb balcó, finestra 
o façana que reuneixi les condicions necessàri-
es per a ser decorat i que donin a l’espai públic. 
1r premi: Un menú de cap de setmana per a 
dues persones al Restaurant del Balneari Prats 
+ una targeta regal carregada amb 50€ per a 
gastar als establiments associats gentilesa de 
l’Associació de comerç i serveis de Caldes. 
2n premi: una targeta regal carregada amb 50€ 
per a gastar als establiments associats gentilesa 
de l’Associació de comerç i serveis de Caldes.
Inscripcions fins el dimecres 25 d’abril a pro-
mocioeconomica@caldesdemalavella.cat o a 
l’Oficina de Turisme (972 48 01 03)
Consulteu les bases de participació a: 
www.festadelamalavella.com/concursos

FORMACIÓ I ASSESSORAMENT EN 
ADMINISTRACIÓ ELECTRòNICA 
I MÀRqUETING DIGITAL PER AL 
PETIT COMERç
Des de l’Ajuntament de  Caldes de Malave-
lla, en col·laboració amb el Consell Comarcal 
de la Selva s’ha organitzat un programa de 
formació i assessorament en administració 
electrònica i màrqueting digital per al petit 
comerç del municipi. El projecte inclou dos 
tallers formatius, un sobre màrqueting digi-
tal i l’altre sobre administració electrònica 
(factura electrònica, certificats digitals..), que 
tindran lloc a  l’Aula del Pavelló municipal 
d’esports els dies 18 d’abril  - màrqueting di-
gital -  i 16  de maig  -administració electrò-
nica-  en horari de 14.30 a 16.30 hores. 
Una vegada acabats els dos tallers, el mateix 
formador farà una visita personalitzada de 2 
hores als establiments participants per aju-
dar-los a implantar les eines presentades,  en 
funció de les necessitats, possibilitats i expec-
tatives de l’empresa.
Més informació i inscripcions: 634 210 552 o per 
correu electrònic a emprenedoria@selva.cat .

COLòNIES D’ESTIU DE L’ESPLAI 
SANT ESTEVE
Del 30 d’abril al 6 de maig període de preins-
cripcions per les colònies d’estiu via correu 
electrònic: esplaisantesteve@gmail.com 

INAUGURACIÓ PATI OBERT 
TEMPORADA 2018
Torna el Pati Obert al pati de l’Escola Sant Esteve 
des del mes d’abril i fins al mes de desembre, un 
espai on fer-hi activitats, esports, jocs, tallers...
S’obrirà els divendres, dissabtes i diumenges 
i aquesta temporada es modifica l’horari: de 
16:30 h a 19:30 h (excepte el mes d’agost i 
festius). Us convidem a la inauguració, amb 
activitats especials, pica-pica per a tothom i 
algunes sorpreses! Organitza: Ca la Romana 

NOU TELÈFON DE CÀRITAS
El nou telèfon de Càritas de Caldes de Mala-
vella i de Sant Andreu Salou és el 676 88 72 28

SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES
Cal demanar cita prèvia al 972 48 01 03 i bé a 
promocioeconomica@caldesdemalavella.cat

CLUB DE PASSEIG
Cada dijous · 9:30 h · Davant Casa Rosa  
 

Dimarts, 17 d’abril
Mercats. Mercat Municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dimecres, 18 d’abril
Tardes joves. Ca la romana
17 h · Ca la romana. Batalla de galls i pica-pica
Formació. Taller sobre màrqueting digital (2 h)
De 14:30 h a 16:30 h Aula del pavelló municipal d’esports 
Exemples i recull de bones pràctiques a l’hora d’apro-
fitar les xarxes socials en la promoció de l’establiment 
comercial, canals de venda online adaptats a les possi-
bilitats del petit comerç (Amazon, etc.). Més informa-
ció i inscripcions: 634 210 552 o bé a emprenedoria@
selva.cat. Gratuït. Places limitades.

Dijous, 19 d’abril
Entitats. Esplai Gent Gran
16:30 h i 17 h · Esplai La Caixa
Assemblea General de Socis

Divendres, 20 d’abril
Cultura. Revetlla de Sant Jordi
20 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Xerrada sobre Jesús Costa i Perals, mestre de Caldes 
a càrrec de Narcís Figueras i Capdevila. Seguit torn 
de paraules conduït per Marc Martínez. Activitat en 
motiu de la commemoració del 60è aniversari del tras-
llat dels alumnes de l’antiga escola situada a l’edifici de 
l’actual biblioteca.
 
Dissabte, 21 d’abril
Cultura. Revetlla de Sant Jordi
12 h · Balneari Vichy Catalan
Presentació del llibre “esglésies parroquials dels segles 
XVII i XVIII al sud del Bisbat de Girona. L’arribada 
dels models classicistes” a càrrec de l’autor Joan Piña, 
també a càrrec de Joan Llinàs president del Centre 
d’estudis selvatans. Tot seguit visita guiada a l’església 
parroquial de Sant Esteve de Caldes.  L’exposició estarà 
disponible al balneari Vichy Catalan fins el 6 de maig. 
Esports. UE Caldes
9:45 h · Aleví B UE Caldes – EF Arbucienca 
9:45 h · Benjamí A UE Caldes – AD Ca La Guidó
11:15 h · Aleví A UE Caldes – CF Farners B
12:45 h · Infantil A – CE Riudarenes 2005
17:30 h · 4a Catalana UE Caldes – CF Sala Lloret de 
Mar 2015 FEM
Esports. Futbol Sala
19 h · AS Perpignan – FSCM A 

Diumenge, 22 d’abril
Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça de l’Antic Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Cultura. Cinema infantil
17 h · Teatre cinema municipal
Veurem la pel·lícula COCO de Disney Pixar, guardo-
nada als Òscars 2018 com a millor pel·lícula d’anima-
ció i millor cançó. 

Entitats. Casa Rosa 
17:30 h · Casa Rosa. Ball amb Àngel
Esports. UE Caldes
10 h · CF Sils B- Benjamí B UE Caldes 
11:30 h · 2a Catalana UE Caldes – UE Camprodon 

Esports. Futbol Sala
11 h FSCM B – Cal La Guidó Futsal

Dilluns, 23 d’abril. Sant Jordi
Al llarg de tot el dia a la Plaça de l’Església i a la Plaça de 
Sant Esteve parades de venda de roses, llibre si punts de 
llibre. A les parades de les llibreries Tau i Solés es signa-
ran llibres per part d’alguns escriptors caldencs. 
17 h · Casino municipal
Lliurament de premis del 15è Concurs de Microlitera-
tura Joaquim Carbó.
18 h · Teatre cinema municipal
Espectacle infantil “Els cistells de la caputxeta” a càr-
rec de Samfaina de colors. Esepctacle dins del X Festi-
val de Teatre d’humor Tocariure. 
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia 
Tarda de lletres: es comentarà el llibre “Memòries 
d’una Geisha” d’Arthur Golden. Sessió conduïda per 
Montse Castaño. 
19:15 h · Plaça de l’església
Audició de sardanes a càrrec de la Cobla Principal de 
l’Escala.
Organitza: Ajuntament de Caldes de Malavella, Bibli-
oteca Francesc Ferrer i Guàrdia i Agrupació de Sarda-
nistes. Amb el suport de: Diputació de Girona, Llibre-
ries Tau i Solés, Ràdio Caldes FM, CEIP Sant Esteve, 
La Benaula, SES Caldes, Ampes del CEIP Sant Esteve, 
CEIP La Benaula i del SES Caldes, i Biblioteques Pú-
bliques de Catalunya. 

Dimarts, 24 d’abril
Mercats. Mercat Municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Tardes joves. Ca la romana
17 h · Ca la romana. Tarda de crispetes

Dimecres, 25 d’abril
Entitats. Xarxa de dones de Caldes
19 h · Casino. Xerrada: Alimentació energètica

Dijous, 26 d’abril
Entitats. Esplai Gent Gran
10 h a 11:30 h · Esplai La Caixa
Inici del curs “En Forma” que es farà cada dimecres i 
divendres de 10 a 11:30 h.

Divendres, 27 d’abril
Cultura. Club de lectura juvenil
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
La noia del tren de Paula Hawkins
Entitats. Casa Rosa 
12:30 · Església Missa
14 h · Restaurant El Cabrit. Dinar de germanor i ball

Festa de la Malavella
20:30 h a 1 h · Plaça Ajuntament Nou · Servei de bar
21 h · Plaça Ajuntament Nou · El retorn de la Malavella i en 
Suc de bruc, danses amb els malvats gegantons i el seu se-
guici: els Grallers Escaldats. A càrrec de la Colla Gegantera
21:·0 h · Plaça Ajuntament Nou · Pregó d’inici de Festa 
amb la Malavella de l’Any: Núria Feliu. Entrega dels guar-
dons a les Malavelles d’Honor i a en Maurici d’Honor.
22 h · Plaça de l’Ajuntament Nou · Xaranga Damm-er 

Dissabte, 28 d’abril
Festa de la Malavella
16 h · Parc de la Sardana · Mercat nocturn Esotèric
16 h · Parc de la Sardana · Servei de bar a càrrec d’entitats 
municipals: Club Volei Joves Caldes i Club Esportiu Caldes.
16 h · Parc de la Sardana · Jocs gegants: més de 200 m2 
de diversió per a infants i jocs gegants tematitzats en el 
món medieval.
16:30 h · Davant de la Casa Rosa · Xocolatada popular a 
càrrec de l’Associació de gent de la 3a edat “Casa Rosa” 
17 h · Sortida des de la Casa dels gegants · Cercavila amb 

la colla gegantera
17:30 h · Plaça Amical Mauthausen · Dansa de la Malavella 
18 h · Carpa del mercat esotèric: taller de tècniques d’endevinació
18 h · Carpa tallers infantils del mercat esotèric · Taller 
infantil d’escuts i espases
19 h · Carpa tallers infantils del mercat esotèric · Taller 
infantil de corona donzella i casc medieval
18:30 h · Parc de la Sardana · Entrega de premis del 9è 
concurs d’Aparadors, el 6è Concurs d’Ornamentació de 
balcons, façanes i finestres
19 h · Parc de la Sardana · Concert de l’escola de música
20 h · Carpa tallers del mercat esotèric · Taller d’espelmes
21 h · Sortida des de l’ermita de Sant Grau · Rúa de bruixes i 
bruixots  a continuació Nit de bruixes al Parc de les Moleres
23 h · Parc de la Sardana · Concert amb The Bazaga’s
01 h · Parc de la Sardana · DJ RO-K

Esports. UE Caldes 
9:45 h · Benjamí A UE Caldes – AF Angles – Terbrugent D
9:45 h · Benjamí B UE Caldes – FC Vilablareix B
10 h · Prebenjamí A UE Caldes – FB Anglès
10 h · Prebenjamí B UE Caldes – DB Vilobí B 
11:15 h · Aleví A UE Caldes · FC Racing Blanenc B 
12 h · Racing Blanenc – Infantil A UE Caldes 
16:15 h · CF Santa Eugenia B - Cadet UE Caldes 
17 h · CD Palafolls – segona Catalana UE Caldes 

Diumenge, 29 d’abril
Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça de l’Antic Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€
Entitats. Associació veïns Franciac
Arrossada popular 

Festa de la Malavella
9 h · Rambla d’en Rufí · 4a cursa de muntanya de la Malavella
9 h · Sortida de la Plaça de l’església· Pujada a Sant Mau-
rici i castell de la Malavella
17 h · Plaça Amical Mauthausen:  Espectacle infantil “La vol-
ta al món” i a continuació entrega de premis del 6è concurs 
infantil “La Malavella ha tornat a Caldes” i berenar popular.

Entitats. Casa Rosa 
17:30 h · Casa Rosa. Ball amb David Casas
Esports. UE Caldes 
10 h · CE Olímpic Malgrat – Aleví B UE Caldes 
16:30 h · UE Breda – Quarta Catalana UE Caldes
Esports. Futbol Sala
11 h · FSCM B – Vilobí FS

Dimarts, 1 de maig
Mercats. Mercat Municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Divendres, 4 de maig
Tardes joves. Ca la romana
17 h · pati de l’escola Sant Esteve. Va d’esports 
Cultura. Cineclub
21 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Visionat de la pel·lícula Amarcord

Dissabte, 5 de maig
Entitats. Xarxa de dones de Caldes
18 h · Casino. Concert de bols tibetans, que silencien 
la ment i ens indueixen a un estat de meditació i de 
pau interior.
Esports. UE Caldes
9 h · AE Sant Gregori C - Benjamí B UE Caldes 
10 h · CF Tordera – Aleví A UE Caldes 
11:15 h · Aleví B AE Blanc Blava Lloret B 
11:30 h · CF Cuatro Vientos B Benjamí A UE Caldes
12 h · UE Tossa - Prebenjamí A UE Caldes 
12:45 h · Infantil A UE Caldes – UE Maçanet
17:30 h · Quarta Catalana UE Caldes – AC Riells
17:30 h · Cadet UE Caldes – AT Bisbalenc B

Diumenge, 6 de maig
Entitats. Gegants de Caldes
10:30 h · Sant Iscle de Vallalta
Cercavila màgica per la 19a diada màgica de la maduixa i el vi

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. UE Caldes
12 h · CF Sils B – Prebenjamí B UE Caldes 
17:30 h · Quarta Catalana UE Caldes - AD Guíxols
Esports. Futbol Sala
20 h · Futsal Maçanet – FSCM B

Dimarts, 8 de maig
Mercats. Mercat Municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dimecres, 9 de maig
Tardes joves. Ca la romana
17 h · Ca la romana. Torneig de ping pong

Divendres, 11 de maig
Donació de sang
16:30 h a 21 h · Casino municipal
Pots donar sang si tens entre 18 i 70 anys i peses més 
de 50 kg. Pots donar sang encara que: hagis patit he-
patitis abans dels 12 anys, no estiguis en dejú, tinguis 
el colesterol elevat i encara que prenguis algun dels 
medicaments més freqüents. 
Cultura. Club de lectura
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia. Xerrada de 
l’autora Nora Albert que parlarà de la seva obra

Dissabte, 12 de maig
Cultura. X Festival de 
teatre i humor Toca-
riure
20 h · Teatre cinema mu-
nicipal
Quim Masferrer presenta 
l’espectacle Bona gent.
Preu: 15 €, venta anticipa-
da a http://tincticket.com/
Esports. UE Caldes
9:45 h · Benjamí A UE Caldes – AC Riells i Viabrea 
10 h · CE Riudarenes 2005 – Prebenjamí A UE Caldes
10 h · Prebenjamí B UE Caldes – CF Cellera
11:15 h · Aleví A UE Caldes – CD Blanes B 
12 h · CE la Batlloria - Aleví B UE Caldes
12:45 h · Infantil A UE Caldes – CEF Sporting Vidre-
renca B 
15 h · AD Ca La Guidó C Cadet UE Caldes 
16:15 h · UE Can Gibert - Segona Catalana UE Caldes 
17 h · CF Sant Antoni – Quarta Catalana CF Sant Antoni 

Diumenge, 13 de maig
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 Xavi Ros
Entitats. Agrupació Sardanista
69è aplec de la Sardana
Matí i tarda al parc de la Sardana
Nit a la plaça de l’Ajuntament amb les cobles Ciutat de 
Girona, Bisbal Jove i Reus Jove
Esports. UE Caldes 
12 h · ACE Unió Girona B – Benjamí B UE Caldes 
Esports. Futbol Sala
11 h · FSCM B – Ca La Guidó

Dilluns, 14 de maig
Entitats. Xarxa de dones de Caldes
19:30 h · Casino. Xerrada: Alquímia emocional 

Dimarts, 15 de maig 
Mercats. Mercat Municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva
Tardes joves. Ca la romana
17 h · Ca la romana
Just dance

L’agenda



Notícies breus de Caldes de Malavella Els partits opinen

Arriba la primavera. I per molts de nosaltres, tot i que sembli que això sigui l’inici d’un poema pels 
jocs florals, ens crea ansietat i angoixa. Quan arriba el bon temps tots/es sortim més de casa, anem 
més als parcs, passejar... i veiem la brutícia dels nostres carrers. Una gran part d’aquesta brutícia 

és per la falta de respecte a les normes de civisme. No fa gaire es va iniciar una campanya a les xarxes socials 
per queixar-se de la quantitat de defecacions de gos que hi ha en certs indrets del poble, també hem de recordar 
que hem de respectar el descans dels veïns. Igualment ens passa amb els “trastos vells” ningú els vol a casa, però 
la solució no és deixar-los al costat del contenidor. En el Ple, l’equip de Govern ens va anunciar que engegarien 
una campanya de sensibilització, esperem que no triguin gaire i que aquesta es faci extensiva no només al centre 
del poble, si no a totes les urbanitzacions recordant la normativa sobre la tinença d’animals, convivència cívica, 
trastos vells... 
Últimament tenim el poble ple de grafits, sobretot de tipus polític, esperem que l’equip de Govern demani la 
neteja de tots ells i demanem el respecte a tothom del mobiliari urbà, dels carrers i les institucions, que malgrat 
que alguns se les vulguin apropiar, són de tots/es i els volem nets. 

En el darrer Ple Municipal vàrem votar a favor d’una moció en defensa de la nostra escola i del 
model d’immersió lingüística.  En una altra situació ni tan sols ens plantejaríem una moció 
com aquesta. Però no vivim en un país normal, i el nostre model d’escola pública està ara sota 

l’amenaça del 155. De fet ja fa anys que aquest model d’ensenyament molesta a alguns, de la mateixa manera que 
els hi molesta que pensem, llegim, opinem, cantem, decidim i votem. 
També es va votar a favor d’una moció en defensa dels principis democràtics i dels drets civils i polítics, uns drets 
que cada dia són vulnerats per un estat repressiu. Des d’Esquerra lamenten l’actitud de la regidora socialista 
abandonant el ple a l’hora de votar aquesta moció. Parlem de democràcia! I des dels ajuntaments hem de treba-
llar i sumar forces per exigir la llibertat dels presos i per recuperar les nostres institucions. 
Podem fer com si no passés res i vestir el nostre dia a dia d’una aparent normalitat, però tots sabem que des de 
fa mesos res és igual. I ningú es pot quedar al marge quan a l’altre costat hi ha un règim autoritari. Hem vist com 
tancaven a la presó bones persones. I no hi ha dia que no hi pensem… Us volem a casa!
Ens volen humiliats, empresonats, exiliats…. Però nosaltres seguirem dempeus lluitant pel nostre somni. Que 
ningú en dubti. I diumenge 15 d’Abril hem d’omplir els carrers per demanar la llibertat dels presos polítics. I per 
dir prou a aquests atacs d’un estat que no vol ni sap escoltar. 

A Caldes fa falta una política d’HABITATGE SOCIAL amb majúscules. A la PIC ho estem reclamant 
des de fa temps i, si hi tingués voluntat, l’Ajuntament té capacitat econòmica per dur-la a terme. 
Després de més tres anys de funcionament del Servei d’Habitatge, els resultats són molt minsos. 
S’han atès pocs casos: uns 50 que responen bàsicament a problemàtiques d’exclusió social, de les quals 

se n’han resolt algunes. També, una part de la feina s’ha dedicat a problemes d’ocupació. El servei, tal i com està 
plantejat, no dona per més. 
Però a Caldes hi ha moltes famílies, gent jove, gent gran, que tenen problemes d’accés a l’habitage sense estar en 
risc d’exclusió social. Comprar un habitatge és car i n’hi ha pocs de lloguer, en general amb preus alts. Per això, 
fa temps que demanem una política d’habitatge seriosa, com tenen molts altres municipis, amb un Pla Local 
d’Habitatge (PLH) i una borsa de lloguer social important. 
Nosaltres proposem dedicar-hi un percentatge significatiu de la venda de patrimoni, especialment de les parcel-
les del Golf PGA, però l’equip de govern té altres prioritats. Fa un any i mig que està pressupostat dedicar un petit 
percentatge a l’habitatge social, però encara no ha fet res. Al contrari, s’ha modificat la normativa del Pla d’Orde-
nació Urbanística Municipal (POUM), amb el nostre vot en contra, per no haver-hi de dedicar ni cinc. Tot això 
en un context en què el senyor alcalde, que a més és el responsable d’Urbanisme, es dedica als seus diversos 
negocis immobiliaris al municipi, en les estones lliures que li permeten les seves múltiples responsabilitats.  

La seguretat ciutadana ha estat sempre una prioritat pel nostre equip de govern. Les necessitats en 
seguretat en un municipi com Caldes de Malavella, a on molta gent viu en urbanitzacions, és d’una gran 
complexitat i requereix recursos i formació. Per aquest motiu es va reforçant el nostre cos de policia 
amb formació específica, es va augmentant la dotació progressivament i fent reforços extraordinaris. 

Dins aquest any la instal•lació de càmeres de control del trànsit en diversos punts del nucli i urbanitzacions com-
portarà l’adquisició d’una eina de treball per la nostra policia que farà augmentar la seguretat per tothom.
Des de l’equip de govern s’està realitzant una tasca de promoció de Caldes de Malavella i potenciació com a destí turístic 
en l’espai català transfronterer. Això farà que el nostre poble surti en revistes d’àmbit francès promocionant el nostre pa-
trimoni històric i natural. En la mateixa línia s’estan realitzant enquestes als usuaris de la zona d’autocaravanes en les quals 
es confirma com els turistes perceben Caldes de Malavella com un destí turístic destacable i que és molt ben valorat.
Tenim la carretera de Llagostera ben oberta per les obres. Tothom és conscient que les obres sempre comporten mo-
lèsties i aquestes especialment per l’envergadura de l’obra i la configuració del poble (la carretera és l’eix principal). 
Hem de dir que les troballes arqueològiques i les darreres pluges han dificultat els treballs i els han retardat. Ja s’ha 
començat amb l’obra de la rotonda a l’altura del carrer Transmuralla un dels trams amb més complexitat però que 
ajudaran a ordenar el trànsit i a millorar la seguretat dels vianants.
Recentment ha fet sis mesos de l’1 octubre. Tenim i tindrem memòria. I des del PDeCAT seguirem com fins ara, de-
fensat que a Catalunya tothom pugui exercir la seva llibertat d’expressió i treballant per assolir una solució pacífica 
i democràtica per Catalunya. I no deixem de reclamar llibertat pels presos polítics.

Estat de l’aigua
Analítiques de març

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

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

Feliç diada de Sant Jordi! 

Com a revetlla de Sant Jordi, la biblioteca 
commemora el 60è aniversari del trasllat dels 
alumnes de l’antiga escola situada a l’edifici de 
l’actual biblioteca. També es presenta un llibre 
sobre esglésies parroquials al Balneari Vichy 
Catalan. Al llarg del dia 23 la Pl. De l’Església 
i la Pl. St. Esteve estaran farcides de roses, lli-
bres i punts de llibre. A les 17 h al Casino es 
donaran els premis del 15ª Concurs de Micro-
literatura Joaquim Carbó. Tot seguit també hi 
ha programat un espectacle infantil: “Els cis-
tells de la caputxeta” a càrrec de Samfaina de 
Colors. La jornada acabarà amb sardanes a la 
Plaça de l’Església. Trobareu més informació a 
l’agenda d’aquest mateix BIM.

Concurs pel disseny i la 
samarreta del Got per la 
Festa Major 18

Els Joves Intrèpids, la regidoria de Festes i 
de Joventut ja estan preparant la propera 
Festa Major: busquen el millor disseny per 
estampar-lo al got i a la samarreta. Envia el 
teu disseny (un per davant i un per darrera 
la samarreta) amb un eslògan abans del 18 de 
maig a les 19 h a través de l’adreça calaromana@
caldesdemalavella.cat. Es valorarà la 
originalitat i la representació de la Festa Major. 
Hi ha premis pels tres primers classificats, el 
primer premi són 200€! A l’apartat d’actualitat 
de www.calaromana.com pots consultar les 
bases i descarregar-te la fitxa d’inscripció. 
A què esperes per ser el protagonista de la 
propera Festa Major? Anima’t i participa!

L’Institut fa un intercanvi 
amb Polònia per aprendre 
anglès 

Els alumnes de 3r de l’Institut han acollit en-
tre el 5 i l’11 d’abril una quinzena d’estudiants 
polonesos. És un nou programa d’intercanvi 
pensat perquè els alumnes aprenguin anglès. 
Aquesta activitat es fa per la setmana del Crèdit 
de Síntesi i al mes de juny els nens i nenes de 
Caldes aniran a passar una setmana a Cracòvia. 
Des del mes de novembre els alumnes s’inter-
canvien cartes per conèixer-se millor, fins que 
aquest mes d’abril s’han pogut conèixer per-
sonalment. Al llarg dels dies que els polonesos 
han estat aquí els estudiants els han preparat 
visites a diferents llocs d’interès de la zona com 
Girona, Tossa de Mar, Lloret de Mar, Barcelona 
o el mateix municipi. 

Més de 500 jugadors al 3x3 
de Caldes

El diumenge 18 de març Caldes va acollir la 3ª 
prova del Circuit Català del #3x3bàsquet de la 
Federació Catalana de Bàsquet. En total hi van 
participar 133 equips i 530 jugadors que van 
jugar prop de 240 partits amb més de 2000 vi-
sitants el matinal de diumenge. L’ex jugador de 
la NBA i del FCB Audie Norris també va visitar 
la competició. L’èxit va ser possible gràcies a la 
bona feina del CECaldes i als més de 130 vo-
luntaris, amb la col·laboració de l’Ajuntament, 
patrocinadors i col·laboradors i la projecció 
que ha suposat entrar aquest any dins el Circuit 
#3x3bàsquet. SERCOTEL i ÚlTEAMesAndor-
ra van ser els guanyadors en les categories sèni-
or masculí i femení respectivament.

5ª edició de les Jornades 
Musicals

L’escola de música va organitzar les 
jornades musicals entre el 20 i el 23 
de març

Els alumnes d’instrument, corda, bateria, gui-
tarres i coral van fer un concert diari al Teatre 
municipal on van oferir les seves habilitats mu-
sicals al públic assistent. En les jornades també 
hi van participar les Escoles de música de Tossa 
de Mar i Lloret de Mar. El 19 de març la Biblio-
teca municipal va organitzar l’activitat Cercles 
de Percussió per a nens i nenes de 6 a 12 anys. 
La setmana musical va concloure amb un con-
cert d’alumnes d’instrument dels alumnes lo-
cals. Enhorabona músics!

Enhorabona Paula Padilla i 
Sergi Casas! 

El passat dilluns 9 d’abril van rebre 
un reconeixement per les fites acon-
seguides el 2017

Els caldencs Paula Padilla i Sergi Casas han 
estat guardonats amb el Reconeixement Joves 
Promeses de l’Esport Gironí 2017. La Paula 
Padilla és l’actual campiona de Catalunya en la 
modalitat de cursa de llarga distància dins de 
les curses d’orientació. Actualment forma part 
de l’equip Aligots, Club Esportiu de Curses 
d’Orientació. Per la seva part el nedador Ser-
gi Casas del GEIEG va fer podi al Campionat 
d’Espanya en la modalitat dels 400 metres lliu-
res. Enhorabona esportistes!

Caldes acull una nova 
edició del MIC

La passada Setmana Santa les instal·lacions 
esportives van acollir una edició més del MIC 
Football i MIC Basketball. Pel que fa el futbol 
una quarantena d’equips van passar pel camp, on 
s’hi van disputar 24 partits, alguns de fase semi 
final entre el dijous 29 i el dissabte 31. Es van 
poder veure equips internacionals com el Paris 
Saint Germain, el FC Internazionale Milano, 
FC Central Los Angeles o el Grupo Deportivo 
Socrates Valencia provinents de Colombia. 
També hi havia equips japonesos, americans, 
del Brasil, Estats Units o altres parts del món 
a més de conjunts més locals. No van faltar el 
RCD Espanyol, el FC Barcelona, el Girona FC o 
el Club Atlético de Madrid entre d’altres. El Mic 
Basketball en la seva segona edició també va fer 
aturada al pavelló municipal, que va acollir 16 
partits, alguns de fase final. Es van veure sobre 
el parquet equips internacionals provinents 
de Rússia, com el BC Khimki o d’Itàlia amb 
Stella Azurra. També altres equips locals com 
el CB Quart, el CB Santa Coloma o d’arreu de 
l’Estat com el Valencia Basket o el Mondragon 
Unibertsitatea entre molts d’altres. 

L’Ajuntament destina més 
recursos a la seguretat 
ciutadana

És una part significativa del suple-
ment de crèdit que es va aprovar al 
ple del passat dilluns 26 de març

L’Ajuntament aprova un suplement de 
89.484,63€ per millorar el cos de policia. La 
seguretat ciutadana és una de les prioritats de 
l’actual equip de govern i també és una de les 
principals demandes que provenen de totes 
les urbanitzacions del poble. 68.402,49€ es 
destinaran també a contractar nou personal 
administratiu i de serveis per cobrir algunes 
jubilacions que hi ha hagut al consistori 
darrerament. S’han augmentat les partides 
per millorar el mobiliari urbà (10.000€) i la 
maquinària per la brigada (122.000€). També 
ha augmentat la partida per aïllar tèrmicament 
el pavelló (60.000€) i així, juntament amb la 
nova caldera de biomassa l’estalvi encara serà 
major. També es destinaran 10.000€ extres 
pel condicionament del pou de Franciac. Al 
ple també es va aprovar una moció a favor de 
l’escola catalana i una moció en defensa dels 
principis democràtics i dels drets civils i polítics.

La Policia Local de Caldes 
de Malavella fa entrega de 
50.000 € a l’Hospital Sant 
Joan de Déu

És un donatiu conjunt de totes les 
policies locals.

Són diners provinents de la campanya de venta 
d’escuts solidaris amb l’etiqueta #pelsvalents. 
Actualment més d’una vuitantena de policies 
locals venen aquests escuts per recaptar fons 
per construir un nou hospital especialitzat en 
el tractament i investigació del càncer infantil. 
Aquest hospital costa 30 milions d’euros, dels 
quals ja se n’han recaptat 21 gràcies a aportacions 
com la de les policies locals. S’espera que a l’estiu 
ja es pugui començar a construir. Aquest centre 
serà un dels millors hospitals en el tractament 
de càncer infantil a nivell mundial, comptant 
amb els darrers avenços tecnològics i els millors 
professionals. Permetria acollir 400 casos de 
càncer infantil nous a l’any. Les policies locals 
segueixen treballant i esperen poder fer un nou 
donatiu properament.  De moment ja s’han 
venut més de 40.000 escuts.

25 anys de l’accident de les 
vivendes Nostra Senyora de 
la Llum

Una cinquantena de veïns i veïnes 
són presents a l’acte de commemo-
ració de l’accident

El 8 d’abril del 1993 una explosió de propà 
causava cinc morts a les vivendes de la Nostra 
Senyora de la Llum, conegudes popularment 
com les vivendes del butano. Els fets passaven a 
les 4 de la matinada d’un Dijous Sant provocant 
set ferits. Finalment van morir 5 persones a 
causa de l’explosió. Per commemorar aquest 
tràgic accident el passat 8 de març es va plantar 
una olivera davant de les vivendes. L’arbre vol 
simbolitzar la pau, l’esperança i l’amor. L’alcalde 
de Caldes de Malavella va dir unes paraules en 
record a les víctimes. Ara fa 25 anys el poble 
de Caldes es va bolcar amb les víctimes oferint 
menjar, roba i molta solidaritat. També es va 
fer un gran concert i un partit de futbol amb el 
FCB benèfic per recaptar fons per les víctimes. 
Algunes famílies es van reubicar a les cases dels 
mestres i altres en cases de familiars.

Acaben les tasques de les 
brigades del SOC

Una quinzena de persones han tre-
ballat en brigades fent tasques al 
municipi gràcies al Programa de Tre-
ball i Formació 2017

Darrerament tres brigades han estat treballant 
al nostre municipi. El passat 28 de març van 
acabar les tasques de prevenció de riscos na-
turals i incendis havent fet actuació en lleres i 
franges desbrossant un total de 32.000 m2. Es 
va treballar en parcel·les municipals de la ur-
banització Malavella Park. També finalitzava el 
projecte d’espais verds sostenibles havent enjar-
dinat amb plantes aromàtiques de clima me-
diterrani el parterre de davant de les pistes de 
tennis. S’hi ha plantat espígol, farigola i romaní. 
El 13 d’abril una tercera brigada ha acabat una 
vorera a la zona dels habitatges de Nostra Se-
nyora de la Llum. També s’ha millorat la zona 
verda adjacent als habitatges i s’han fet altres 
actuacions a la via pública. Les tasques estan 
emmarcades en el Programa de Treball i For-
mació 2017 del Consell Comarcal de la Selva.

La Malavella torna a 
Caldes

Hi ha rumors que diuen que el proper divendres 
27 tornarà a passejar-se la Malavella per casa 
nostra. A les 21 h la podrem veure ballar amb 
en Suc de Bruc a la Pl. de l’Ajuntament Nou. La 
cantant i actriu Núria Feliu serà la Malavella 
de l’any. Al llarg de tot el dissabte les activitats 
ompliran el Parc de la Sardana d’infants i rialles. 
La nit del dissabte arribarà un dels moments 
més esfereïdors amb la Rúa de bruixes i bruixots 
i la nit de bruixes tot seguit. Abans, però tots els 
caldencs i caldenques haurem ballat la Dansa de 
la Malavella. Sembla ser que fins diumenge a la 
tarda no podrem fer fora la gegantona Malavella, 
tot i que torna cada any per aquestes dates… Per 
tal que la Bruixa sàpiga que l’esperem guarniu 
els vostres balcons i aparadors i participeu als 
diferents concursos preparats per a la ocasió! 
Trobareu més informació en aquest mateix BIM. 


