
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. 
C. de la Pau s/n.
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:

9.30 h · Casa Rosa · Gratuït.
Organitzat per l’Àrea d’Esports.
Entitats. Esplai Caixa
Xerrada sobre els “Camins i cases de pagès del 
nostre poble”.
A càrrec de Marc Martínez.
Biblioteca. Grup de lectura Cal Ferrer
“Una màquina d’espavilar ocells de nit” de Jor-
di Lara. 19 h · Biblioteca municipal.

Divendres, 31 de març
CaldesFm. Els fogons de Caldes
12 h · Reemissió programa de cuina.
Tarda Jove. Curs de Premonitor/a.
Tarda Jove. Sortida PortAventura.
Darrer dia d’inscripció · Espai Jove Ca la Ro-
mana.
Tarda Jove. Club de Lectura Juvenil.
17 h · Biblioteca · Un monstre em ve a veure.
Biblioteca. Presentació llibre
19 h · Biblioteca municipal.
Tornar a la natura” (Papers amb Accent, 2016) 
de J. Gordi

Dissabte, 1 d’abril
Esports. Basquet CE Caldes
9 h· Infantil femení: CE Caldes –CB Llagostera
12 h · Mini Masculí: CE Caldes- CEEB Tordera

Biblioteca. Presentació llibre
“Ell tresor perdut de Pakamotu” (Animalli-
bres) d’ Anna Genover .
12 h · Biblioteca municipal.
Entitats. Xarxa de Dones de Caldes
18h · Casino municipal · Trobada de dones.

Diumenge, 2 d’abril
Entitats. Club Excursionista de Caldes
Excursió als Cingles d’Aiats i Cabrera.
Sortida familiar.
Esports. Club Esportiu Caldes
3x3 Seat Proauto Caldes de Malavella.
Matinal de Bàsquet.
Mercats. Fira-mercat.
10h - 14h · Plaça de l’antic Ajuntament.
Visites. Visita turística guiada
11h · Oficina de Turisme · 3 €. 
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. 
CaldesFm. Els fogons de Caldes
11.30 h · Emissió programa de cuina.
Esports. Futbol Sala Caldes.
12h · Polivalent · FSCMA – FS Clot

Dilluns, 3 d’abril
4s Jornades musicals
17 h · Casino municipal
Funcionament dels instruments de vent.
18 h · Teatre-cinema municipal.
Concert d’alumnes de l’Escola de Música (1). 

Dimarts, 4 d’abril
Mercats. Mercat Municipal
08-13h · Plaça de la Selva.
Entitats. Tribu de mares. 
10 – 12 h al 1r pis de la Casa Rosa.
Grup gratuït amb inscripció prèvia:
xarxadedonesdecaldes@gmail.com

4es Jornades
17 h · Casino municipal
El Ball de l’Hereu Riera. Aprendrem la seva 
història i com ballar-lo. 
18 h · Teatre-cinema municipal.

Concert d’alumnes de l’Escola de Música (2). 

Dimecres, 5 d’abril
4es Jornades musicals
17 h · Casino municipal
Taller de BATUCADA. 
18 h · Teatre-cinema municipal.
Concert d’alumnes de l’Escola de Música (3). 

Dijous, 6 d’abril
Club de Passeig
9.30 h · Casa Rosa · Gratuït.
Organitzat per l’Àrea d’Esports.
4es Jornades musicals
17 h · Casino municipal
Taller de danses tradicionals. 
18 h · Teatre-cinema municipal.
Concert d’alumnes de l’Escola de Música (4). 
Entitats. Esplai Caixa
Lectura de l’obra “Quan l’amor és vida”
Dirigida per A. Casals.

Divendres, 7 d’abril
CaldesFm. Els fogons de Caldes
12 h · Reemissió programa de cuina.
4es Jornades musicals
18 h · Biblioteca municipal. La Flauta Màgica. 
Titelles de taula amb música en directe. 

Dissabte, 8 d’abril
Esports. Club Esportiu Caldes
17:30 h·Senior: CE Caldes-Cassanenc

Diumenge, 9 d’abril
Mercats. Fira-mercat.
10h - 14h · Plaça de l’antic Ajuntament.
Visites. Visita turística guiada
11h · Oficina de Turisme · 3 €. 
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. 
Esports. Futbol Sala Caldes
18h · Polivalent · FSCMA – Tossa FS 
CaldesFm. Els fogons de Caldes
11.30 h · Emissió programa de cuina.

Dilluns, 10 d’abril
Tarda Jove. Sortida PortAventura
8 h · Sortida de la Pineda
21.30 h · Arribada a la Pineda

Dimarts, 11 d’abril
Mercats. Mercat Municipal
08-13h · Plaça de la Selva.

Dijous, 13 d’abril
Club de Passeig
9.30h · Casa Rosa · Gratuït.
Organitzat per l’Àrea d’Esports.
Entitats. IKALD
Exposició Ceràmica, Bonsais i Ikebana.
17 h · Ianuguració · Casino Municipal.
Organitza Associació Ikald

Divendres, 14 d’abril
CaldesFm. Els fogons de Caldes
12 h · Reemissió programa de cuina.

De l’11 al 16 d’abril
Esports. MIC 2017
Caldes acollirà participants del MIC - Mediter-
ranean International Cup.

Per recordar

Del 16 de març al 15 d’abril

Dijous, 16 de març
Club de Passeig
9.30 h · Casa Rosa · Gratuït.
Organitzat per l’Àrea d’Esports.

Divendres, 17 de març
CaldesFm. Els fogons de Caldes
12 h · Reemissió programa de cuina.

Dissabte, 18 de març
Esports. Basquet CE Caldes
9 h · CBCaldes- CB Campdevanol
Esports. Futbol Sala Caldes.
18 h · Polivalent · FSCMA – FS Vilobí.
Entitats. Club excursionista de Caldes
Camí de Sant Jaume: de Caldes a Montserrat.
4a etapa de Sant Esteve d’en Bas a l’Esquirol.
Sortida al matí · 19 km. Cal apuntar-se: c.excur.

caldesdemalavella@gmail.com

Diumenge, 19 de març
Fira de la terra
Durant tot el dia al recinte firal.
Canicross i caminada popular solidària.
Entitats. Club excursionista de Caldes
Camí de Sant Jaume: de Caldes a Montserrat.
5a etapa de l’Esquirol a Vic. Sortida al matí des 
de l’Esquirol· 18 km. Cal apuntar-se: c.excur.

caldesdemalavella@gmail.com

Mercats. Fira-mercat
10 - 14 h · Plaça de l’antic Ajuntament.
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de Turisme · 3 €. 
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. 
CaldesFm. Els fogons de Caldes
11.30 h · Emissió programa de cuina.

Dilluns, 20 de març
Tarda Jove. Torneig de Ping pong
17 h · Ca la Romana.
Organitzat per Espai Jove.

Dimarts, 21 de març
Mercats. Mercat Municipal
08-13h · Plaça de la Selva.
Entitats. Tribu de mares 
10 – 12 h al 1r pis de la Casa Rosa.
Grup gratuït amb inscripció prèvia:
xarxadedonesdecaldes@gmail.com

Dijous, 23 de març
Club de Passeig
9.30 h · Casa Rosa · Gratuït.
Organitzat per l’Àrea d’Esports.

Divendres, 24 de març
CaldesFm. Els fogons de Caldes
12 h · Reemissió programa de cuina.
Entitats. Xarxa de Dones de Caldes
19 h · Casino municipal · Xerrada-Taller:
 Principis bàsics d’obertura de consciència
Tarda Jove. Micro obert.
17 h · II Edicó de les batalles de galls, beatbox, 
Freestyle, rimes.
Biblioteca. Activitat Infantil
Conte va, conte ve, la biblioteca mil contes per 
a tu té.

18 h · amb Bel Contes · Biblioteca municipal.

Dissabte, 25 de març
Entitats. Club excursionista de Caldes
5a jornada de rocòdrom infantil
Més info a: c.excur.caldesmalavella@gmail.com

Entitats. Associació Gent 3a Edat 
Casa Rosa 
7.30 h · Sortida a Cervera
Esports. Basquet Escola Esportiva
10.30 h · Mini Femení: Caldes – Unió Vedruna B
10.30 h · Pre Mini Mixt: Caldes – Escolapies Fig09
Esports. Club Esportiu Caldes
16:30 h·Cadet Masculí: CE Caldes-Ceset
18.15 h·Senior Masculí: CE Caldes- CEB Girona B
19 h · S25 femení: CE Caldes- Sant Hilari
Cinema. Teatre Cinema Municipal
21.30 h · Inauguració nou equip de projecció 
digital. “Un Monstre em ve a veure” i el curt 
“La Senyora de la 212”. Entrada gratuïta.

Diumenge, 26 de març
Entitats. Club excursionista de Caldes
El club proposa fer dues activitats a Vallter, de-
penent de l’estat de la neu.
Mercats. Fira-mercat
10h - 14h · Plaça de l’antic Ajuntament.
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de Turisme · 3 €. 
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. 
CaldesFm. Els fogons de Caldes
11.30 h · Emissió programa de cuina.
Cinema. Teatre Cinema Municipal
17 h · Inauguració nou equip de projecció digital.
“Un Monstre em ve a veure” i el curt “La Se-
nyora de la 212”. Entrada gratuïta.

Dimarts, 28 de març
Mercats. Mercat Municipal.
08-13 h · Plaça de la Selva.
Entitats. Tribu de mares. 
10 – 12 h al 1r pis de la Casa Rosa.
Grup gratuït amb inscripció prèvia:
xarxadedonesdecaldes@gmail.com

Dimecres, 29 de març
Tarda Jove. Tarda de crispetes.
18 h · Espai Jove Ca la Romana.

Dijous, 30 de març
Club de Passeig

BiM
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Butlletí d’Informació Municipal

L’agenda

CANVI HORARI AJUNTAMENT
Obrim els dijous a la tarda
Com a conseqüència de l’entrada en vigor 
de la Llei 39/2015 reguladora del procedi-
ment administratiu comú de les adminis-
tracions públiques, en el qual es declaren 
inhàbils els dissabtes a tots els efectes ad-
ministratius, les oficines municipals ro-
mandran tancades els dissabtes a partir de 
l’1 de gener de 2017 en aquest ajuntament. 
L’ ajuntament obrirà els dijous de quatre 
de la tarda a dos quarts de set del vespre.

SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA i 
CADASTRAL
Períodes de pagament voluntari de rebuts, 
de venciment periòdic de l’exercici 2017
Clavegueram (4t trimestre 2016): Febrer 
Març
ITVM: Març-Abril
Escombraries (1r semestre 2017): Març-Abril
Mercat setmanal (1r semestre 2017): Març-
Abril
Clavegueram (1r trimestre 2017): Març-Abril

FIRA DE LA TERRA
Diumenge, 19 de març
Durant tot el dia al recinte firal.
Canicross i caminada popular solidària.

TARDES JOVES DE MARÇ
Fins els 31 de març us podeu inscriure al curs 
de premonitor/a de lleure 2017 que tindrà 
lloc els dies 12, 13 i 14 d’abril a la casa de 
colònies Els Arcs de Santa Pau (Olot); i a la 
Sortida a Port Aventura, el dilluns 10 d’abril, 
a l’Espai Jove Ca la Romana.

GRUP DE CUIDADORS NO 
PROFESSIONALS
Durada: 8 mesos (febrer, març, abril, maig, 
juny, setembre, octubre, novembre).
Periodicitat: últim dimecres de cada mes.
Horari : 15h a 17h
Emplaçament: Local Càritas, sala formació.
Inscripció a Serveis Socials.

PARTICIPA A LA FESTA DE LA 
MALAVELLA! 
La Comissió de la Malavella necessita volun-
taris en l’organització d’actes i en la logística 
de la Festa de la Malavella. Contacta amb fes-

tadelamalavella@gmail.com 

Contribuïm entre tots a fer una Festa de la 
Malavella ben lluïda!

XERRADA COL·LOQUI
“Afavorir l’Autonomia vs Sobreprotecció”
Dimarts 28 de març a les 20h. A l’escola Sant 
Esteve. A càrrec d’Anna Iglesias. Tècnica del 
Servei Local d’Orientació Familiar.
Dintre el programa SLOF de la Diputació de 
Girona.

EXPOSICIÓ CERÀMICA, BONSAI  I 
IKEBANA
Setmana Santa. Dies: del 13 al 17 de abril
Horaris: 11 h a 13 h i de 17 h a 20 h
Lloc : Casino Municipal .
Organitza Associació Ikald

14è CONCURS DE MICROLITERA-
TURA JOAQUIM CARBÓ
Per a textos de creació literària escrits en ca-
talà, originals i inèdits.
Les obres s’han d’enviar abans del 2 d’abril a 
la Biblioteca municipal.

INSCRIPCIONS DANSA  DE LA MA-
LAVELLA
Vols participar en la dansa de la Malavella? 
A partir del 10 d’abril presencialment a l’Ofi-
cina de Turisme.
Dates dels assajos: 
Dimarts 25 d’abril de 18.30h a 20h nenes i 
nens (Plaça Mauthausen).
Dimecres 26 d’abril de 19.30h a 21h adults 
(Plaça Mauthausen).
Dijous 27 d’abril de 20h a 21.20 tothom (Pla-
ça Mauthausen).

ELS FOGONS DE CALDES A 
CALDESFM
Nou programa sobre receptes de cuina cal-
denca.
CaldesFm estrena programa de cuina amb 
Almudena Sánchez i Mercè Rossell.
Tots els diumenges a 2/4 de 12 i en reemissió 
els divendres a les 12 h i també des de la web: 
caldesdemalacella.cat/caldesfm.
Les receptes es publicaran a la revista AQUAE.

INAUGURACIÓ DEL NOU EQUIP DE 
PROJECCIÓ DIGITAL 
L’Ajuntament ha dotat la Sala Teatre Cinema 
Municipal d’un projector digital i una pan-
talla tant gran com la boca de l’escenari per 
a fer-hi cinema i tota mena de projeccions.
La projecció inaugural serà dissabte 25 a les 
21.30 h i diumenge 26 de març a les 17 h amb 
la pel·lícula “Un monstre em ve a veure” de JM 
Bayona, complementada pel curt “La Senyora 
de la 212” de M Ciurana. Entrada gratuïta.



Notícies breus de Caldes de Malavella Els partits opinen

Associació de Municipis 
per la Independència

El regidor Sergi Mir va representar 
el consistori a l’assemblea de l’As-
sociació de Municipis per la Inde-
pendència.

A l’assemblea, celebrada el divendres 3 de 
març a Palamós (Baix Empordà), es van reunir 
representants de més de 200 municipis de les 
institucions locals. On es van donar comptes 
de les tasques fetes.  L’AMI està formada per 
institucions que representen el món local i 
té com principal objectiu sumar esforços per 
aconseguir, en un futur proper, la creació d’un 
estat propi per a Catalunya en el marc de la 
Unió Europea. L’Ajuntament de Caldes és 
membre associat de l’AMI.

S’ha consolidat el carnaval del nostre poble. És la tercera rua que celebrem amb una gran par-
ticipació. Aquest èxit és degut a l’organització per part dels qui ho organitzen: Ajuntament, As-
sociació de Carnaval Embarrakaldats, sense oblidar la Policia local que cobreix tot el recorregut 

mitjançant la seva protecció i cobertura. 
El Tribunal Superior de Justícia Catalunya dictamina que el pou de Repsol és d’ús municipal. Ha estat un 
procés interminable en el que tots els partits polítics ens hem bolcat. Ara el que cal és elaborar un projecte 
amb zona lúdica. No serà fàcil, ja que hi ha molts interessos creats, però el poble i els caldencs són els que 
tenen la paraula.
Seguim sense tenir aigua apta per al consum de boca al Tourist Club, per excessiva concentració de nitrats, per 
sobre el límit permès. Quant de temps portem amb aquesta situació, anys? No és de rebut.
Al 32è Cros de Caldes de Malavella, organitzat pel Consell Esportiu de la Selva amb la col·laboració del Con-
sell comarcal, hi varen assistir 2.700 participants de 105 clubs. Tenim l’orgull de que el Cros de Caldes sigui el 
de més participació d’atletes i de públic. Enhorabona a les entitats organitzadores.

El Carnestoltes ha estat tot un èxit, una festa que amb poc temps s’ha consolidat com un 
referent a la nostra comarca. Felicitem a les entitats i a les moltes persones que ho fan possi-
ble col·laborant d’una forma o altra. I sobretot donem les gràcies als Embarrakaldats per la 

seva empenta i per engegar aquest projecte que any rera any va creixent i es fa més gran. Aquest mes de març 
tenim una altra data important marcada al calendari, el dia de la dona treballadora. Malauradament encara 
són moltes les desigualtats entre homes i dones i hem de treballar per promoure polítiques socialment res-
ponsables. Lamentem la situació que fa poques setmanes hem viscut a Caldes, un conflicte laboral per part de 
les netejadores de les dependències municipals i de l’empresa que actualment té la concessió del servei, Eulen. 
L’empresa volia modificar les condicions d’algunes treballadores, algunes ja fa anys que treballen netejant i 
que fins ara no havien tingut cap problema. Volem recordar que en aquest sector hi treballen sobretot dones, 
sovint amb contractes força precaris i jornades parcials per poder conciliar la vida laboral amb la vida familiar. 
Aquest estiu, el grup d’Esquerra ens vam avançar preguntant al Ple si es mantindrien les mateixes condicions 
laborals amb la contractació de la nova empresa. I en el darrer Ple Municipal vam demanar que s’actués per 
arribar a un consens, perquè creiem que com Administració Pública no ens podem quedar de braços creuats 
davant d’aquestes situacions. I insistim: un ajuntament no és una empresa privada.

SANT MAURICI. Ara que està en marxa el procés d’elaboració del Pla Especial de Sant Maurici, 
que portem anys reclamant, continuem exigint transparència en el cas de la compra-venda pública 
i privada del paratge. Ja vam reclamar fa mesos, en el Ple municipal, que el Sr. Balliu expliqués 

clarament quan havia comprat i quant havia pagat per la casa, però encara no ha donat cap resposta a aquestes 
qüestions. D’entrada, ja resulta curiós que el Pla Especial no es posés en marxa fins que no es va fer efectiva la 
compra-venda de la part privada. Ara, més que mai, continuem reclamant explicacions clares i convincents 
sobre aquest tema. Mentrestant vetllarem perquè el Pla Especial respecti els interessos públics i els privats, 
posant sempre per endavant els primers en aquells casos en els que pogués haver-hi algun conflicte.
RIERA SANTA MARIA I CARRETERA LLAGOSTERA. Sembla que aquestes dues obres estratègiques per al 
municipi es podran posar en marxa aviat després d’un quants anys d’espera. Des d’aquí ens en volem felicitar, 
desitjant que s’executin amb més diligència que com s’han planificat.
CARNESTOLTES. Un any més, la Rua Carnestoltes ha estat un èxit de públic i participació. Des d’aquí volem 
felicitar les colles de Caldes que en van formar part i especialment els Embarrakaldats, com a organitzadors 
i dinamitzadors. 

Fa uns dies ens van visitar una delegació d’empresaris d’hostaleria del Japó. El seu interès 
per visitar Caldes de Malavella es va centrar en l’estratègia de promoció de Caldes com a vila 
termal. Acompanyats per l’alcalde i la regidora de turisme, van visitar els llocs més emblemà-
tics de Caldes i van destacar la bellesa i potencial turístic de Caldes. En aquest mateix sentit 

el nostre poble serà portada del proper número de la revista Top Girona que es distribueix per tota la 
demarcació gironina. Un reportatge molt visual centra la revista fet que suposa una gran empenta i no-
torietat. Una acció més de moltes que beneficien la promoció econòmica de Caldes de Malavella.
El primer cap de setmana de març el poble va bullir una altra vegada d’activitat. La Rua de Carnaval va 
tornar a emplenar els carrers de Caldes de gent, comparses, carrosses i disfresses en una festa que es va 
allargar després al pavelló. Volem agrair l’esforç d’organització que hi ha al darrera del Carnaval i que 
encapçalen els Embarrakaldats i la nostra incansable regidora de festes. A ells i a tots els voluntaris que 
hi van col•laborar moltes gràcies!
La botineteja és una altra activitat amb molts voluntaris, de totes les edats, que mereix ser destacada. 
Organitzada pel Club Excursionista i la regidoria de medi ambient,  aquest any s’ha centrat al pou de 
glaç i a l’entorn de la bassa d’en Rufí. Aquesta activitat amb un alt contingut cívic mereix tot el nostre 
reconeixement .

Estat de l’aigua
Analítiques de febrer

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.

Èxit de participació al Carnaval 2017!

A les cinc de la tarda del dissabte 4 de març es donava el tret de sortida al 
Carnestoltes de Caldes 2017. Va ser tot un èxit de participació amb 32 colles 
de les quals 5 eren del poble (Embarrakaldats, Colla Gegantera, AQUAE Cali-
dae Circus, AMPA Llar d’infants “Ninots” i AMPA Escola Sant Esteve).

Premiats concurs calendari 
Hereu Riera

Aquest és el llistat de números gua-
nyadors del concurs del calendari 
de l’Hereu Riera. 

Per tal de poder gaudir del premi haureu de 
passar a recollir un val a l’Oficina de Turisme de 
Caldes de Malavella presentant el calendari per 
tal de comprovar la numeració premiada.  Abans 
de presentar-vos a l‘establiment primer haureu de 
trucar per concretar dia i hora. Tots els premis te-
nen caducitat. Enhorabona als premiats!

Empresaris japonesos 
visiten Caldes

Caldes de Malavella ha rebut la 
visita d’una delegació d’empresaris 
japonesos interessats en el turisme 
termal del municipi. 

Un grup d’empresaris  hotelers de diferents 
municipis de la província de Gunma (zona 
interior del Japó a 200 km de Tòquio),  vinculats 
al sector dels balnearis, s’ha desplaçat fins a 
Caldes de Malavella atrets per les aigües termals, 
l’hostaleria, la gastronomia i el senderisme del 
municipi i conèixer així de primera mà el model 
turístic del poble. L’alcalde , Salvador Balliu, 
i Mercè Rossell, regidora de Turisme, els han 
acompanyat en la visita al municipi. L’alcalde 
ha comentat que els interessa conèixer Caldes 
des de la perspectiva del turisme ja que volen 
aprendre estratègies d’altres països per atraure 
més turistes a la seva zona.

Nova edició de la Botineteja

El diumenge 5 de març es va 
celebrar una nova edició de la 
Botineteja.

En aquesta jornada cívica i reivindicativa, el 
Club Excursionista i un munt de voluntaris, 
han netejat l’entorn de la bassa d’en Rufí i el 
pou de glaç de les Mateues, a tocar de la riera 
Santa Maria. Des de bon matí, els participants 
es van aplegar a la plaça de La Selva on l’orga-
nització va repartir el material i va distribuir 
els diferents grups  que van cobrir les diver-
ses zones del terme municipal per netejar. 
Després d’unes hores durant les quals es van 
poder recollir tot tipus de deixalles abocades 
de forma incívica al nostre entorn, els partici-
pants es van reunir de nou i, després de deixar 
tota les deixalles, van gaudir d’una merescuda 
botifarrada.  Caldes també és civisme i medi-
ambient.

Nou Servei de Creació 
d’Empreses

El Servei de Creació d’Empreses 
ofereix eines, recursos i 
acompanyament en el procés de 
posada en marxa d’un nou projecte.

El servei, creat per l’Ajuntament de Caldes 
de Malavella en col·laboració amb el Consell 
Comarcal de la Selva,  ofereix assessorament 
personalitzat a les persones emprenedores 
que volen iniciar un negoci. Propicia accions 
de formació i sensibilització relacionades amb 
l’autoocupació i dona suport en la consolidació 
de les noves iniciatives empresarials. A més, 
també orienta sobre els tràmits necessaris per 
donar-se d’alta, les ajudes i subvencions a les 
quals es pot accedir, o al finançament necessa-
ri per poder iniciar l’activitat. El servei ofereix 
atenció a Caldes de Malavella els dimarts de 
10 h a 14 h, cada quinze dies a la Casa Rosa. 
Cal demanar cita prèvia al telèfon 972 48 01 03 
(Oficina de turisme) o a 
promocioeconomica@caldesdemalavella.cat

Caldes seu del MIC 2017

Per primera vegada Caldes serà seu 
del MIC de futbol i de bàsquet.

El MIC-Mediterranean International Cup 
es un torneig de fútbol base internacional 
que se celebra durant la  Semana Santa a la 
Costa Brava i que reuneix equips i seleccions 
nacionals de tot el món que competeixen en 
categories des d’alevins fins a juvenils.
El MIC celebra la 17a edició de l’11 al 16 d’ 
abril de 2017. Enguany també es realitzarà la 
1a edició del MIC de bàsquet, paral·lel a l’edició 
de futbol. 

El municipi acollirà bona part dels jugadors 
i acompanyants que faran ús dels diferents 
equipaments esportius i instal·lacions 
municipals.

3 x 3 de bàsquet de Caldes

11a edició del torneig de bàsquet 3 x 
3 Seat Proauto Caldes de Malavella.

El Club Esportiu Caldes celebra el proper 
diumenge 2 d’abril una nova edició del torneig 
de bàsquet . Les inscripcions porten un bon 
ritme i s’espera arribar a més de 140 equips, 
més de 500 jugadores i jugadors  i més de 3.000 
espectadors. Els equips estaran formats per 
un mínim 3 tres jugadors/es i un màxim de 4. 
En totes les categories els equips poden estar 
formats exclusivament per nois o noies, o bé 
ser mixtes. A les categories MINI i INFANTIL 
els equips formats per nois, i els equips mixtos, 
jugaran la competició masculina. Les noies ho 
faran a la competició femenina. El torneig de 
Caldes és el més gran de Catalunya en format 
matinal. Us esperem a totes i a tots en aquesta 
nova gran festa del bàsquet.

Fira de la Terra 2017

La Fira de la Terra es celebrarà el 
diumenge 19 de març  de 10 h a 18 h 
a l’espai Firal (final de la Rambla d’en 
Rufí).

La vila de Caldes de Malavella celebra el 
diumenge 19 de març una nova edició de la 
Fira de la Terra, gran festa i punt de trobada 
per a tots aquells a qui els agraden els animals. 
Les activitats es desenvolupen al final de la 
Rambla d’en Rufí i es divideixen en diferents 
espais.

El Canicaldes, un dels espais destinats als 
gossos. S’hi desenvolupa el 4t Canicròs benèfic 
i la marxa popular, una prova puntuable pel 
Campionat d’Espanya d’Agility, una gimcana 
canina, una exhibició de gossos de rescat, una 
desfilada canina. I l’espai eqüestre amb una 
desfilada de cavalls i un derby d’enganxes. Així 
mateix, al costat de la carpa s’hi faran tallers per 
als més petits. Les inscripcions a les activitats 
es poden fer fins el mateix dia. 

Els espais es complementaran amb el 
MERCAT de productes artesans i ecològics i 
amb estands d’entitats, fundacions i protectores 
d’animals.

D’altra banda, al llarg del dia hi haurà diverses 
activitats en altres indrets de la població, com 
la benedicció d’animals a la plaça de l’Església i 
una xocolatada popular a la tarda. Així mateix, 
a la zona de la fira se serviran entrepans freds 
i calents i diversos restaurants del municipi 
serviran menús especials.

8M Dia Internacional de 
les Dones

Amb motiu del Dia internacional 
de les Dones, l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella s’adhereix a la 
declaració institucional de l’Institut 
Català de la Dona. 

Aquest 2017, la Comissió de la Condició 
Jurídica i Social de les Dones de Nacions 
Unides, ha convingut com a tema de treball 
prioritari l’apoderament econòmic de les dones 
en un entorn, el mercat de treball, sotmès a 
constants canvis.
A Caldes hem commemorat la diada amb una 
xerrada de Gemma Busquets sobre “Dones i 
relacions afectives: de Bridget Jones a Fleabag” 
una reflexió sobre la imatge de les dones en 
els mitjans culturals a través de l’evolució en 
la comèdia romàtica i les  sèries televisives 
analitzat des de la perspectiva de gènere.

En aquest marc, l‘Institut Català de les 
Dones ha posat en marxa la campanya 
#corregimladesigualtat que posa de manifest que 
corregir la desigualtat és responsabilitat de tothom.

Premis a Embarrakaldats

Embarrakaldats han aconseguit el 
3r premi a la rua de Platja d’Aro,  
el 2n premi a la rua de Caldes de 
Malavella i la 6a posició a la rua de 
Sant Feliu.

L’Associació de carnaval de Caldes de Malavella 
va néixer amb l’objectiu de fer una colla de 
Carnaval que ambienti la festa de Carnestoltes 
de Caldes de Malavella i participar alhora a 
les rues de municipis del voltant. Aquest any 
2017 han participat a les rues de Sant Feliu 
de Guíxols, Platja d’Aro, Caldes de Malavella, 
Llagostera i Maçanet. Enhorabona pels premis 
aconseguits!!!

La regidoria de Festes es mostra molt satisfeta i 
vol agrair l’associació “Embarrrakaldats” per la 
iniciativa de fer més gran el carnaval i pel tre-
ball que ha fet, conjuntament amb l’Ajuntament, 
per aconseguir-ho. També vol donar les gràcies 
a la Policia Local pel seguiment d’un acte sense 
incidències i tothom qui ha ajudat en l’organitza-
ció de l’esdeveniment, en especial al presentador, 
Josep Delemus i al jurat, a les colles que hi han 
participat, i a tothom qui ha sortit al carrer per 
animar la festa. 
La gresca va finalitzar amb ball al pavelló ame-
nitzat per la Disco-mòbil “Nou So”. 

Els premiats a la rua van ser els següents:
•	 1r Premi: MARRECS (Sant Feliu de Guí-

xols), per la comparsa Reis i Deus del Nil
•	 2n Premi: EMBARRAKALDATS (Caldes 

de Malavella) per la comparsa Kaldanautes
•	 3r Premi: TRAMONTANA (Sant Feliu de 

Guíxols) per Els futurs Punkis
•	 Millor coreografia: AQUAE CALIDAE 

CIRCUS (Caldes de Malavella)
L’opinió dels vilatans ha estat molt positiva i 
les colles participants n’han quedat molt con-
tentes i algunes ja avancen que repetiran l’any 
que ve. 
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