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OFICINES MUNICIPALS
Tel. 972 47 00 05
ajuntament@caldesdemalavella.cat.
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.

SERVEI DE RECAPTACIÓ 
Tel. 972 84 01 78. 
Cal Ferrer de la Plaça, entrant pel pati 
Els dimarts i divendres, de 9 a 13 h 
Es pot demanar cita prèvia a través de 
www.selvatributs.cat  

POLICIA LOCAL
Tel. 972 47 09 02 · Tel. 619 704 546 
policialocal@caldesdemalavella.cat

CAP DE CALDES
Tel. 972 47 01 09

JUTJAT DE PAU
Edifici de la Casa Rosa
Carrer de Sant Grau 19 13
Tel. 972 470 225

ESPAI JOVE CA LA ROMANA
Tel. 972 48 02 66
calaromana@caldesdemalavella.cat

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Tel. 972 47 23 50
biblioteca@caldesdemalavella.cat

FARMÀCIES
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
serveissocials@caldesdemalavella.cat .
C. Vall·llobera, 4. 
De dilluns a divendres, de 9 a 2.

SERVEI D’ORIENTACIÓ
LABORAL DE CALDES
Servei amb cità prèvia.
Tel. 972 48 01 03 (cada dia excepte 
dimecres).
Tel. 972 48 02 66 (dimecres) 
solc@caldesdemalavella.cat

LLAR D’INFANTS NINOTS
Tel. 972 47 10 38
b7008183@xtec.cat

ESCOLA SANT ESTEVE
Tel. 972 47 23 44
b7000676@xtec.cat

ESCOLA LA BENAULA
Tel. 972 48 00 56
b7008781@xtec.cat

OFICINA DE TURISME
Tel. 972 48 01 03
turisme@caldesdemalavella.cat
C. Vall·llobera, s/n.
De 10 a 14 h de dilluns a diumenge i 
festius 

SES CALDES
Tel. 972 48 02 25 b7008651@xtec.cat

DEIXALLERIA MUNICIPAL
Tel. 872 012 018.
Matins: de dilluns a diumenge de 10 a 13 h.
Tardes: Dimarts, dimecres i divendres de 
15 a 18 h. Del 15/06 al 15/09, l’horari de 
tardes és de 17 a 20 h.

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.

Diumenge, 1 de gener
Nadal. Missa de Cap d’Any
11:30 h · Església Parroquial

Dilluns, 2 de gener
Entitats. Casa Rosa
17 a 19 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línia

Entitats. Esplai Sant Esteve
El 2, 3 i 4 de gener sortida als Arcs de Santa 
Pau, per a infants des de 1r de primària a 2n 
de la ESO, i per a joves (2006, 2007 i 2008).

Dimecres, 4 de gener
Entitats. Casa Rosa
16 a 17 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línia

Entitats. Casa Rosa
17:30 a 19:30 h · Annex de la Casa Rosa
Bingo

Dijous, 5 de gener
Nadal. Gran cavalcada de Reis
18:30 h · Recorregut Reial 
Arribaran carregats de regals, joguines, cara-
mels i carbó per la carretera de Llagostera, c. 
Girona, c. Costa Brava i c. Barcelona. Tornaran 
a la carretera de Llagostera i seguiran per pg. 
de Ronda, av. Sant Maurici, c. Nou, c. i pl. del 
Mestre Mas i Ros i pl. de la Selva. A l’entorn de 
l’Església parroquial hi haurà instal·lat un Pesse-
bre Vivent que es podrà visitar en el transcurs 
de la Cavalcada.  Es recomana que porteu un 
fanalet que faci molta i molta llum, per tal que 
Ses Majestats Màgiques us puguin veure bé. 
També, heu de tenir cura i molta precaució de 
no atansar-vos les carrosses en el transcurs de 
la cavalcada i quan estiguin en moviment.
En cas de pluja, els actes es traslladarien al 
Teatre i al Casino.

Divendres, 6 de gener
Nadal. Missa de Reis
11:30 h · Església Parroquial

Diumenge, 8 de gener
Turisme. Visita guiada
11 h · Sortida Oficina de Turisme
Ruta “Fonts i patrimoni”

Entitats. Esplai Gent Gran
17 h · Teatre municipal
Obra de teatre: De porc i senyor

Dilluns, 9 de gener
Entitats. Casa Rosa
17 a 19 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línia

Dimecres, 11 de gener
Entitats. Casa Rosa
16 a 17 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línia

Entitats. Casa Rosa
17:30 a 19:30 h · Annex de la Casa Rosa
Bingo

Dijous, 12 de gener
Biblioteca. Tarda de lletres
19 h · Biblioteca
Tarda de Lletres amb Montse Castaño. Lectu-
ra: Maleït karma de David Safier.

Divendres, 13 de gener
Entitats. Casa Rosa
17 a 20:30 h · Annex de la Casa Rosa
Ball amb Loden i berenar

Diumenge, 15 de gener
Turisme. Visita guiada
11 h · Sortida Oficina de Turisme
Ruta “Caldes en temps de guerres”

Dilluns, 16 de gener
Entitats. Casa Rosa
17 a 19 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línia

Biblioteca. Club de lectura infantil
17 h · Biblioteca
La Penya dels Llibres – grup 1 amb Joan de 
Boer.

Biblioteca. Club de lectura infantil
18 h · Biblioteca
La Penya dels Llibres – grup 2 amb Joan de 
Boer.

Dimarts, 17 de gener
Entitats. Casa Rosa
16 a 18 h · Annex de la Casa Rosa
Xerrada sobre salut i hàbits alimentaris.

Dimecres, 18 de gener
Entitats. Casa Rosa
16 a 17 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línia

Entitats. Casa Rosa
17:30 a 19:30 h · Annex de la Casa Rosa
Bingo

Divendres, 20 de gener
Entitats. Casa Rosa
17 a 20:30 h · Annex de la Casa Rosa
Ball amb Marisol Uceda

Biblioteca. Presentació de llibre
19:00 h · Biblioteca
Presentació del llibre “Quadern de cel·la” 
amb Pere Solà Gussinyer i Pau Lanau.

Rebuda del Pare Pelegrí al terme de 
Caldes de Malavella

Dissabte, 21 de gener

Aplec de Sant Sebastià
Dissabte, 21 de gener 
9:30 h · Plaça de l’Església · Sortida en 
grup per anar Xino xano fins a l’ermita de 
Sant
Sebastià acompanyats de l’Hereu Riera
10:45 h · Benvinguda a l’Aplec amb el 
repicament de campanes per anunciar 
la festa
11 h · Missa
11:45 h · Audició de sardanes amb la 
Cobla Bisbal Jove
També exhibició de ball de l’Hereu Riera 
oberta a tothom
Durant el matí i fins després de dinar 
degustació de brou i botifarra a preus 
populars
(venta de tiquets al mateix aplec)

Des de l’Ajuntament s’organitza un Servei 
gratuït de minibús llançadora des de l’espla-
nada de Frigorífics Farré fins a l’ermita (des 
de les 10:15 h fins després de l’aplec).

Diumenge, 22 de gener
Turisme. Visita guiada
11 h · Sortida Oficina de Turisme
Ruta “Fonts i patrimoni”

Dilluns, 23 de gener
Entitats. Casa Rosa
17 a 19 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línia

Dimecres, 25 de gener
Entitats. Casa Rosa
16 a 17 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línia

Entitats. Casa Rosa
17:30 a 19:30 h · Annex de la Casa Rosa
Bingo amb berenar

Dijous, 26 de gener
Entitats. Esplai Gent Gran
17 h · A l’Esplai
Berenar del mes

Divendres, 27 de gener
Donació de sang
16 h a 21 h · Casino Municipal
Cal reservar hora des del web donarsang.
gencat.cat 

Entitats. Casa Rosa
17 a 20:30 h · Annex de la Casa Rosa
Ball amb Jaume Castellà

Biblioteca. Club de lectura
19:30 h · Biblioteca
Club de lectura amb Albert Mestres. “Sagita-
ri” de Natalia Ginzburg.

Diumenge, 29 de gener
Turisme. Visita guiada
11 h · Sortida Oficina de Turisme
Ruta “Caldes en temps de guerres”

Cultura. Sessió de cinema
17 h · Teatre Cinema Municiapl
Pel·lícula “Els Croods 2: Una Nova Era”
Entrada gratuïta

Dilluns, 30 de gener
Entitats. Casa Rosa
17 a 19 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línia

Els tres Reis Mags
Caldes de Malavella 2022

Parròquia de Sant 
Esteve de Caldes   

Joves 
voluntaris 

i més entitats 
de CaldesCol·legi d’Educació Infantil i Primària

La Benaula
Col·legi d’Educació Infantil i Primària
Sant Esteve

LLAR D’INFANTS 
“ELS NINOTS”
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Cada dimarts 
Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Cada dijous
Caminada
9.30 a 11 h · Casa Rosa

Cada diumenge
Fira Mercat
9 a 13 h · Plaça de l’Ajuntment

Visita turística guiada
A les 11 h · Oficina de turisme · 3€

CALENDARI D’AJUTS SOCIALS
Ajuts d’urgència social: durant tot l’any
Reforç socioeducatiu de secundària: durant 
tot l’any
Centre de dia: durant tot l’any

HORARI DEIXALLERIA
Dilluns, dijous, dissabtes i diumenges de 10 
h a 13 h. Dimarts, dimecres i divendres de 10 
h a 13 h i de 15h a 18h.
*En temporada alta (15/06 a 15/09) l’horari 
de tarda és de 16 h a 19 h.

HORARI MERCAT SETMANAL
Cada dimarts: Fira Mercat
8 a 13 h · Plaça de l’Ajuntament
Cada diumenge: Fira Mercat, 9 a 13 h · Plaça
de l’Ajuntament.
El diumenge 1 de gener 2023 no hi haurà
Fira-mercat per coincidència amb Any Nou.

NOVES UBICACIONS PARADES MERCAT 
SETMANAL
El diumenge 1 de gener 2023 no hi haurà 
Fira-mercat per coincidència amb Any Nou. 
A partir del dimarts 17 de gener 2023 està 
previst que les parades del mercat setmanal 
del dimarts canviïn la seva ubicació dins la 
mateixa Plaça de la Selva. També està previst 
que s’incorporin noves parades eventuals 
amb productes actualment no existents al 
mercat.  Aquest canvi d’ubicacions ha estat 
consensuat i treballat amb els paradistes 
donat que ja s’havia d’aplicar a principis de 
l’any 2020. L’arribada de la pandèmia de la 
COVID-19 va aturar aquest projecte de reor-
denació i les parades es varen ubicar seguint 
les mesures aprovades per les autoritats sani-
tàries. L’objectiu d’aquest canvi  d’ubicacions 
és distribuir les parades de tal manera que 
quedi espai suficient espai per incorporar 

noves parades atenent que l’Ajuntament està 
treballant amb una nova convocatòria d’ator-
gament de llicències per al mercat setmanal.

V MARXA PELS VALENTS
Les inscripcions per a la cinquena edició de 
la Marxa #PelsValents, que se celebrarà el 
pròxim 12 de febrer del 2023, estan obertes. 
Aquest any hi ha una ruta nova que passa per 
un lloc emblemàtic del municipi, St. Maurici, 
amb dues opcions de recorregut una de 6 i 
una de 9 quilòmetres. El cost de la inscripció 
és de 13€ amb esmorzar inclòs. A més, els 
500 inscrits seran obsequiats amb una samar-
reta. També hi ha l’opció de participar en la 
iniciativa mitjançant el Donatiu Solidari, amb 
un cost de 10 €.
Les inscripcions poden fer-se de manera 
online a través de https://www.inscripcions.
cat/pelsvalents2023. Els interessats/des en 
formalitzar la inscripció pel dorsal solidari 
poden fer-ho a https://www.inscripcions.cat/
pelsvalents2023dorsalsolidari

CURSET DE BONSAIS
L’Associació IKALD organitza cursets de 
bonsais. Seran cada dissabte de 16 a 19 h, a 
partir del 14 de gener fins al 18 de març. Es 
realitzaran al local de l’Associació IKALD de 
Caldes de Malavella. Inscripcions: Tel. 972 47 
03 19 (Dolors Taberner).

L’Àrea de Joventut teixeix 
vincles amb l’alumnat de 
l’Institut de Caldes  

Durant el mes de desembre, l’Àrea de Joven-
tut es va presentar a l’alumnat de 1r d’ESO de 
l’Institut Caldes de Malavella, oferint un joc de 
coneixença del municipi, teixint un vincle per 
tal que coneguessin l’espai, els serveis i activi-
tats que s’hi ofereixen. 
A més, es van trobar amb els delegats i dele-
gades de 2n d’ESO per fer una formació sobre 
la tasca de ser portaveu d’una classe, així com 
de les opcions de participació de les que po-
den fer ús els i les alumnes dins l’institut, ja que 
al febrer ens han convocat a la Trobada de de-
legats i delegades de la comarca de la Selva.

La caldenca Paquita Puig de 
Aluart celebra els 100 anys

El passat 12 de desembre la Paquita Puig de 
Aluart va celebrar el seu 100è aniversari. L’alcal-
de, Salvador Balliu i les regidores Gemma Alsi-
na i Àngela Frigolé van fer-li entrega de la me-
dalla honorífica de la Generalitat de Catalunya, 
d’un llibre d’imatges de Caldes de Malavella i 
d’un ram de flors. La regidora de Drets Socials 
de l’Ajuntament de Girona, Núria Pi, va obse-
quiar la Paquita amb un ram de flors, i la lectura 
d’una carta de l’Alcaldessa de Girona, Marta 
Madrenas. La celebració es va dur a terme a 
la residència Creu de Palau de Girona, on la 
Paquita viu actualment. Les seves companyes, 
companys i les treballadores de la residència 
van formar part de la celebració, així com les 
seves filles, el seu net i altres membres de la 
seva família. Per molts anys Paquita!!!

Deu establiments 
participen al Concurs 
d’Aparadors de Nadal 2022 

Els establiments que participen al concurs 
d’aparadors de Nadal d’enguany són: Far-
màcia Xènia Planas, Petit Fornet, Estètica Nuri 
Tubert, Gicat Gestors, SL, Acadèmia Idioma’t, 
Pim Pam, Construccions Benaula SL, Dietèti-
ca de Caldes, Llibreria Solés, BrenROC.  Tots 
els establiments participants opten als pre-
mis de les dues categories: millor decoració 
escollida pel jurat oficial i millor decoració 
escollida per votació popular. El primer clas-
sificat escollit pel jurat professional obtindrà 
un premi de 500 € i sis mesos de publicitat 
gratuïta a Caldes FM i a l’AQUAE. El segon 
classificat obtindrà un premi de 300€ i tam-
bé sis mesos de publicitat a Caldes FM i a 
l’AQUAE. L’establiment escollit per votació 
popular obtindrà un premi de 200€. El link 
per votar la millor decoració es pot trobar 
a la pàgina web de l’Ajuntament fins el dia 
6 de gener 2023.Els premiats es comunica-
ran la setmana del 16 de gener a la web de 
l’Ajuntament i a través de les xarxes socials.

S’inaugura l’Escola 
Municipal de Música 

El 20 de desembre es va inaugurar formal-
ment la nova Escola de Música amb un con-
cert de Nadal a càrrec dels alumnes de l’es-
cola de música. Feia anys que el poble de 
Caldes reclamava un espai on poder desen-
volupar els ensenyaments musicals que fins 
ara es realitzava en espais itinerants. Ara que 
el nou espai està acabat es posa fi a aquesta 
problemàtica a més d’ampliar la flota d’equi-
paments municipals amb un espai polivalent 
per acollir altres activitats educatives i culturals. 
Els fonaments de l’edifici, situat allà on hi havia 
les antigues cases dels mestres, van comen-
çar-se al juny del 2020 i el nou curs 22-23 s’ha 
pogut començar amb normalitat si bé el 28 de 
juny ja es va fer una jornada de portes obertes 
per ensenyar l’equipament als veïns i veïnes. 

Control policial entre 
Caldes i Llagostera amb 
24 vehicles denunciats

El dissabte 3 de desembre a la nit, es va fer 
un control policial conjunt entre les policies 
locals de Caldes i de Llagostera. El resultat de 
l’actuació va ser de 24 vehicles denunciats, la 
majoria per conducció sota els efectes de l’al-
cohol i drogues, o per conduir amb el carnet 
caducat. Els agents de les dues policies locals 
van dur a terme quatre controls en diversos 
punts de la carretera GI-674, situada entre els 
termes municipals de Llagostera i Caldes de 
Malavella i la C-65, entre Llagostera i Cassà 
de la Selva. El conveni de col·laboració con-
junta es va posar en marxa aquest mes d’abril 
entre les policies locals de Caldes, Llagostera 
i Cassà, i consisteix majoritàriament a sumar 
esforços fent controls de trànsit i seguretat 
ciutadana de forma conjunta.  

El SOLC insereix 53 
persones l‘any 2022  

El Servei d’Orientació Laboral de Caldes de 
Malavella (SOLC) és el servei d’ocupació mu-
nicipal format per l’Àrea de joventut i l’Àrea 
de promoció econòmica de l’Ajuntament 
de Caldes de Malavella. El SOLC a banda 
d’orientar i acompanyar a les persones en el 
procés de recerca de feina també organitza 
cursos de formació i gestiona ofertes laborals 
de diverses empreses. La proposta formativa 
ocupacional d’enguany ha registrat més de 
110 inscripcions i s’han realitzat més de 160 
assessoraments laborals durant els dimecres 
al matí. En relació amb la gestió d’ofertes la-
borals, durant l’any 2022 el SOLC ha gestionat 
un total de 82 ofertes laborals que han per-
mès inserir a un total de 53 persones. Pel que 
fa al tipus de contracte, enguany s’ha notat un 
augment significatiu dels contractes indefi-
nits i a jornada completa. Els llocs de treball 
més demandants han sigut 
els vinculats als sectors de 
l’Hosteleria, la indústria i els 
serveis. 

Se signa un protocol 
d’amistat entre les viles 
termals de Catalunya i les 
d’Occitània 

El passat 9 de desembre es va signar a 
Amélie-Les-Bains (Els Banys d’Arles) al Va-
llespir un protocol d’amistat entre l’Associ-
ació de Viles termals de Catalunya i la Fe-
deració del Termalisme d’Occitània en una 
sessió de treball per a compartir coneixe-
ment entre els dos territoris amb realitats de 
gestió completament diferents. Amb la sig-
natura d’aquest protocol es preveu establir 
llaços d’amistat i relació entre municipis bal-
nearis d’Occitània i Catalunya, contribuir al 
desenvolupament i diversificació d’ofertes 
de salut i benestar, participar en la promo-
ció dels territoris com a destinació turística, 
així com fomentar la recerca científica i con-
tribuir a donar a conèixer les professions al 
voltant del termalisme.  

El Nadal a Caldes 

El 4 de desembre es va donar la benvin-
guda al Nadal a Caldes de Malavella amb 
l’encesa de llums, acompanya de xocolata 
calenta i la música del grup Tinglado. Al llarg 
del mes també s’ha pogut gaudir d’activi-
tats com el Mercat de Nadal, el Tió solidari 
o la visita de les Carteres reials, entre d’al-
tres. Per acabar la programació de Nadal, el 
5 de gener se celebrarà la Cavalcada dels 
Reis d’Orient. Des de l’Ajuntament es vol 
agrair la col·laboració de totes les entitats 
caldenques, els voluntaris/àries, la Policia 
Local i Protecció Civil, la Brigada Municipal 
i el personal de l’Ajuntament. També es vol 
fer un especial agraïment a la Gent de Reis, 
per la seva gran tasca durant aquestes fes-
tes. Gràcies a tots i a totes per fer possible la 
programació de Nadal!  

L’Ajuntament compra la 
Casa dels Gegants, que 
transformarà amb una 
porxada

L’Ajuntament compra la Casa dels Gegants, 
on la Colla Gegantera de Caldes guardava 
els gegants. Fins aquest moment, l’immoble 
situat entre la plaça Cruïlles i la plaça U d’octu-
bre era de propietat privada, i es va aprovar 
la seva compra en sessió plenària. L’expropi-
ació ha tingut un cost de prop de 176.000€. 
Tot i que encara no hi ha el projecte definit, 
la intenció és enderrocar l’edifici per a man-
tenir-ne l’estructura a mode de porxada que 
unifiqui les dues places. L’espai s’utilitzaria en 
cas de pluja en actes programats a l’exterior. 
L’ajuntament  vol traslladar els gegants a un 
altre espai. Els Gegants de Caldes són l’enti-
tat més numbrosa del municipi, i caldrà reu-
bicar un espai per a poder seguir potenciant 
la seva activitat al municipi.

Resum del ple de 
novembre

El passat 28 de novembre es va celebrar un 
ple municipal. La sessió ordinària, va aprovar 
el punt referent a l’expropiació de la finca im-
moble ubicat a la Plaça Cruïlles 4 / Pça Ajun-
tament 12. Aquest edifici actualment acull 
la Casa dels Gegants i s’espera, en un futur, 
poder reubicar l’entitat cultural en un espai 
més adient a les seves necessitats: “un espai 
més gros, amb espai per poder-se reunir i 
on poder-hi estar més còmodament” explica 
l’alcalde Salvador Balliu. També es va aprovar 
per unanimitat la modificació del POUM en 
l’àmbit del “PAU 09 Malavella Park”, fet que 
dona peu a un projecte de connexió alter-
nativa d’aigua i de connexió de residuals a la 
xarxa municipal, així com el carril bici a Mala-
vella Park, entre d’altres. Es va llegir el mani-
fest del dia internacional per l’eliminació de la 
violència envers les dones. El punt 11 de l’or-
dre del dia va posicionar l’Ajuntament a favor 
de l’opció de les AFA municipals en la gestió 
dels menjadors escolars.  

El grup Calidae ofereix un 
concert

El passat 3 de desembre el grup Calidae va 
donar el tret de sortida a les activitats emmar-
cades en la programació de Nadal a Caldes. 
El concert es va dur a terme a l’església mu-
nicipal, i va oferir un repertori molt extens als 
assistents, que van poder gaudir de diversos 
“solos” per part dels integrants del grup. Du-
rant el concert, el caldenc Antoni Mas va diri-
gir la sardana El doll de Caldes, composta per 
ell mateix, que va cantar l’Assumpta Fontanals. 
Els convidats Ros i Fontanals van acompanyar 
el grup Calidae per a tancar el concert amb 
nadales tradicionals. L’alcalde, Salvador Balliu 
i la regidora Gemma Alsina van fer entrega 
d’un detall a tots els membres del grup per a 
homenatjar el seu esforç i el seu llarg recorre-
gut relacionat amb el municipi.

Caldes amb La Marató de TV3

La majoria d’actes de La Marató de TV3, 
que enguany recaptava fons per la investi-
gació contra la les malalties cardiovasculars, 
es van dur a terme el 18 de desembre. Du-
rant els dies previs a La Marató es van rea-
litzar activitats com el Mercat de Nadal o la 
xerrada sobre salut cardiovascular. Durant 
el cap de setmana del 17 i 18 de desem-
bre es va poder col·laborar amb La Marató 
de TV3 a través de diverses activitats: tallers 
per a infants, el tió solidari, un concert de 
l’Orquestra Jove de La Selva, el ball d’es-
pelmes amb els Gegants, sardanes, la tra-
dicional Quina Solidària, activitats esporti-
ves, titelles o parades, entre moltes altres 
propostes. Cal agrair les aportacions de 
totes les entitats i establiments de Caldes 
de Malavella... i a TU per la teva solidaritat! 
També es vol destacar la iniciativa Els Cors 
de la Carme, de l’Espai Gent Gran, que va 
recaptar 21.318€, que han sigut destinats, 
íntegrament a La Marató de TV3.

Amb tot “el nou equipament l’havien d’inaugurar els 
alumnes de l’escola de música que en són els principals 
usuaris”, explica el regidor Dani Sancho. 


