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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.

Dimecres, 1 de febrer
Entitats. Casa Rosa
16 a 17 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línia

Entitats. Casa Rosa
17.30 h · Annex de la Casa Rosa
Bingo

Dijous, 2 de març
Entitats. Casa Rosa 
16 h · Annex de la Casa Rosa
Ball de saló

Ensenyament. Institut de Caldes  
18 h · Institut de Caldes
Jornada de portes obertes
A les 18 h, visita al centre i a les 18.30 h reunió 
amb les famílies.

Divendres, 3 de març
Entitats. Casa Rosa 
17 h · Annex de la Casa Rosa
Ball amb em músic Toni Puigvert

Biblioteca
17 h · Biblioteca
Hora del conte amb Jordina Biosca: La mera-
vellosa medicina d’en Jordi.

Dissabte, 4 de març
Entitats. Casa Rosa 
16.30 h · Annex de la Casa Rosa
Jocs de taula

Diumenge, 5 de març
Turisme. Visita guiada 
11 h · Sortida Oficina de Turisme
Ruta “Espai Aquae i Puig de Sant Grau”

Dilluns, 6 de març
Entitats. Casa Rosa 
17.30 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línia

Caldes amb el 8M
17 h · Casino
Xerrada Salut en clau de dona, amb Roser 
Riera i Carolina Roig de l’IAS.

Dimarts, 7 de març 
17 h · Petit Fornet
Caldes amb el 8M
Taller de piruletes de xocolata, amb imatges 
icòniques del 8M -activitat per a joves de 12 
a 29 anys-.

Dimecres, 8 de març
Caldes amb el 8M
12.30 h · Casino 
Actuació de The Cover Land Band
14 h · Dinar comunitari de dones
19 h · Teatre Cinema Municipal
Projecció del documental Por ser Mujer 
(2021) de Mercedes Resino.

Entitats. Casa Rosa 
16 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línia

Entitats. Casa Rosa 
17.30 h · Annex de la Casa Rosa
Bingo

Entitat. Xarxes de dones Caldes
19 h · Cinema de Caldes Annex de la Casa Rosa
Projecció del documental “Por ser mujer”

Dijous, 9 de març
Entitats. Casa Rosa 
16 h · Annex de la Casa Rosa
Ball de saló

Caldes amb el 8M
17 h · Petit Fornet
Taller de piruletes de xocolata, amb imatges 
icòniques del 8M -activitat per a joves de 12 
a 29 anys-.
 

Caldes amb el 8M
18.30 h · Casino
Taller defensa personal per dones, a càrrec 
de la Policia Local

Divendres, 10 de març
Entitats. Casa Rosa 
17 h · Annex de la Casa Rosa
Ball i berenar amb els músics Xus i Núria

Caldes amb el 8M
18.30 h · Biblioteca
Dues vides paral·leles a Caldes de Malavella, 
entre el 1920 i 2023. Presentació del treball 
de final de grau de Xènia Sancho “Carme 
Raurich, escultora”.

Dissabte, 11 de març
Entitats. Casa Rosa 
16.30 h · Annex de la Casa Rosa
Jocs de taula

Diumenge, 12 de març
Turisme. Visita guiada 
11 h · Sortida Oficina de Turisme
Ruta “Fonts i Patrimoni”

Fira de la Terra
Diumenge, 12 de març
Més informació en programes a part.

Dilluns, 13 de març
Entitats. Casa Rosa 
17.30 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línia

Cultura. Biblioteca
17 h i 18 h · Biblioteca
Club de lectura infantil amb Joan de Boer. 

Dimecres, 15 de març
Entitats. Casa Rosa 
16 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línia

Entitats. Casa Rosa 
17.30 h · Annex de la Casa Rosa
Bingo

Dijous, 16 de març
Entitats. Casa Rosa 
16 h · Annex de la Casa Rosa
Ball de saló

Cultura. Biblioteca
19 h · Biblioteca
Tarda de lletres amb Montse Castaño: “El 
corazón helado” Almudena Grandes.

Divendres, 17 de març
Entitats. Casa Rosa 
17 h · Annex de la Casa Rosa
Ball amb el músic David Casas

Dissabte, 18 de març
Entitats. Casa Rosa 
16.30 h · Annex de la Casa Rosa
Jocs de taula

Cultura. Biblioteca
10 h · Biblioteca
Taller de jocs de taula amb La Juganera.

Diumenge, 19 de març
Turisme. Visita guiada 
11 h · Sortida Oficina de Turisme
Ruta “Caldes en temps de guerres”

Dilluns, 20 de març
Entitats. Casa Rosa 
17.30 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línia

Dimecres, 22 de març
Entitats. Casa Rosa 
16 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línia

Entitats. Casa Rosa 
17.30 h · Annex de la Casa Rosa
Bingo i berenar

Dijous, 23 de març
Entitats. Casa Rosa 
16 h · Annex de la Casa Rosa
Ball de saló

Cultura. Biblioteca

19 h · Biblioteca
Presentació del projecte: Pla 21 dies. Una 
eina per impulsar un canvi d’hàbits lingüístics 
organitzat pel Consorci de Normalització 
Lingüística de Catalunya.
Es reprendrà el projecte de voluntariat lingüístic.

Divendres, 24 de març
Entitats. Casa Rosa 
17 h · Annex de la Casa Rosa
Ball amb el músic Alex Peris

Cultura. Biblioteca
19.30 h · Biblioteca
Club de lectura amb Albert Mestres: “Animal 
negre tristesa” Anja Hilling

Dissabte, 25 de març
Entitats. Casa Rosa 
16.30 h · Annex de la Casa Rosa
Jocs de taula

Diumenge, 26 de març
Turisme. Visita guiada 
11 h · Sortida Oficina de Turisme
Ruta “Fonts i Patrimoni” 

Entitats. CECALDES 
Matí · Instal·lacions esportives
3x3
15a edició
Ja es poden cursar les inscripcions al web 
3x3.basquetcatala.cat
Hi haurà 3 instal·lacions de joc, obsequis per 
a tothom, àrea lúdica… no et perdis una de 
les activitats esportives de l’any. 

Cultura. Sessió de sincema
17 h · Teatre Cinema Municipal
Pel·lícula “Cazafantasmas, más allá”.
Entrada gratuïta. Servei de crispetes a càrrec 
de l’AFA del Col·legi Sant Esteve. 

Dilluns, 27 de març
Entitats. Casa Rosa 
17.30 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línia

Dimecres, 29 de març
Entitats. Casa Rosa 
16 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línia

Entitats. Casa Rosa 
17.30 h · Annex de la Casa Rosa
Bingo

Dijous, 30 de març
Entitats. Casa Rosa 
16.30 h · Primera convocatòria · Teatre muni-
cipal
17 h · Segona convocatòria · Teatre municipal
Assemblea socis

Divendres, 31 de març
Entitats. Casa Rosa 
17 h · Annex de la Casa Rosa
Ball amb el músic Loden

Cultura. Biblioteca
19 h · Biblioteca
Presentació del número 33/34  de la revista 
Quaderns de la Selva on hi apareix l’article 
de Marc Martinez sobre el centenari de la 
inauguració de l’edifici de l’escola i bibliote-
ca popular de Caldes.
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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. 

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS PORTA A PORTA   
El Servei de Recollida de Voluminosos es fa 
el darrer dimecres i segon dimecres de cada 
mes. Cal prèvia sol·licitud a Nora (872 012 
018). Es pot sol·licitar fins a les 17:30 del dia 
abans. Hi ha un límit de 25 sol·licituds a cada 
servei, en cas de sobre passar les sol·licituds 
s’hauran d’esperar fins a la propera recollida.

SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
Podeu demanar cita prèvia a solc@caldesde-
malavella.cat o bé als telèfons 872 480 103 (Ofi-
cina de Turisme) i al 972 480 266 (Espai Jove). 
Les entrevistes es realitzen a l’Espai Jove “Ca 
la Romana” tots els dimecres de 9:30 a 13:30 h

SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES
Els dimarts, dos cops al mes, a l’Ajuntament 
de Caldes hi ha disponible el Servei de 
Creació d’Empreses. Cal demanar cita prèvia 
al 972 48 01 03 (Oficina de Turisme) o bé a 
promocioeconomica@caldesdemalavella.cat

HORARI MERCAT SETMANAL
Cada dimarts
Fira Mercat
8h a 13 h · Plaça de l’Ajuntament
Cada diumenge
Fira Mercat
9 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament

Recorda que el passat dimarts 17 de gener 
2023 les parades del mercat setmanal del 
dimarts van canviar la seva ubicació dins la 
mateixa Plaça de la Selva!

8M A CALDES
La reivindicació el 8 de març, el Dia Interna-
cional de les Dones, es concreta a Caldes 
de Malavella en un programa d’activitats 
transversal que vol donar veu i espai a totes 
les dones i a les seves diversitats.  
La programació recull activitats que volen 
reivindicar, sensibilitzar, fer divulgació i pro-
moure la igualtat real i efectiva entre dones 
i homes. Tot i que moltes de les activitats ja 
estan introduïdes en l’agenda en els pròxims 
dies es podrà concretar més activitats que es 
faran públiques a través de les xarxes socials i 
el web de l’Ajuntament. 

Caldes de Malavella 
formarà part de l’EHTTA  

El Consell Executiu de l’European Historic 
Thermal Towns Association va validar el pas-
sat 21 de gener la incorporació de l’Associa-
ció de Viles Termals de Catalunya com a nou 
membre associat d’aquesta xarxa europea de 
viles termals. La incorporació ha estat fruit de  
l’informe favorable emès pel Comitè Execu-
tiu a partir de la sol·licitud presentada per l’as-
sociació catalana. La candidatura va ser de-
fensada el president d’aquesta, Isidre Pineda, 
que va assistir a la trobada també en qualitat 
d’alcalde de Caldes de Montbui, municipi 
que forma part de l’EHTTA des del 2018. Des 
de l’Ajuntament de Caldes de Malavella es fa 
una valoració molt positiva de la incorporació 
ja que suposarà un impuls i situarà la localitat 
com a destí turístic termal en l’àmbit europeu.

La rotonda a l’entrada del 
poble

L’alcalde Salvador Balliu va signar el passat di-
lluns 13 de febrer amb el conseller de Territo-
ri, Juli Fernàndez, el conveni de col·laboració 
per a la construcció d’una rotonda que per-
metrà millorar l’accessibilitat i la seguretat a la 
GI-673 al seu pas per Caldes de Malavella. 
Els treballs tindran un pressupost d’1,1 MEUR 
i començaran el mes que ve, amb un termi-
ni d’execució de sis mesos. En concret, les 
obres consistiran en la construcció d’una nova 
rotonda i un vial d’accés a la urbanització el 
Llac del Cigne per a millorar la seguretat i la 
canalització del trànsit en aquest entorn, per 
on circulen 8.200 vehicles diaris.

El pressupost augmenta 
la partida per a ajudes 
humanitàries 

El pressupost municipal aprovat del passat 
30 de gener ascendeix a 10.115.052,52 € 
sense augment d’impostos ni taxes de cara 
a la ciutadania. Un dels punts a destacar, és 
que augmenta la partida destinada a ajuts 
humanitaris, passant de 4.600 a 30.000 €. 
La quantitat total destinada a inversions reals 
puja 836.500€, on destaca una partida im-
portant per canviar les cartelleres, la senya-
lització de carrers, millores en l’abastament 
d’aigua potable, en la compra d’instruments 
musicals per la nova escola de música, per 
la climatització d’espais culturals, per millo-
rar l’enllumenat de Can Carbonell i la zona 
esportiva, per la compra de material infor-
màtic…”. També destaquen la partida en re-
dacció de projectes d’obres com són la ur-
banització del carrer Major i Josep Soler, els 
vestidors de la piscina, el projecte del carril 
bici a Malavella Parc, millores a les escoles, 
fer una vorera al carrer Solei i a la carretera 
de Caldes, el nou Tanatori Municipal.

En marxa el projecte 
Eduquem en Valors

Eduquem en valors és un projecte que va 
posar-se en marxa el 2018 i que té l’objec-
tiu de transmetre els valors de l’esforç i el 
respecte als nens i nenes de l’etapa forma-
tiva de l’Escola Esportiva Municipal. Amb el 
treball constant d’aquests anys i amb dife-
rents dinàmiques s’ha aconseguit que els 
nens i nenes siguin puntuals, que estiguin 
atents a les explicacions, que tinguin una 
comunicació assertiva i saber identificar 
què necessiten tots i totes per a millorar. La 
primavera del 2022 es va començar a treba-
llar en la revisió del projecte de cara al curs 
actual i el passat dijous 2 de febrer al vespre 
al Casino Municipal es va fer la presentació 
a les famílies i a la ciutadania en general.  

Més de 17.044 € recaptats 
en la 5a Marxa solidària 
#PelsValents  

Diumenge 12 de febrer es va celebrar la cin-
quena edició de la Marxa Pels Valents organit-
zada per la Policia Local de Caldes de Malave-
lla amb el suport de l’Ajuntament. La marxa va 
recaptar fons per a la investigació del càncer 
infantil. La participació enguany ha estat mas-
siva: hi han participat 1428 inscrits, l’objec-
tiu era arribar als 1.201. La recaptació exacta 
d’enguany ha estat de 17.044 amb inscripci-
ons i 1.800 euros amb marxandatge i altres. 
Cal destacar que aquest any la xifra, tant de 
participació com de recaptació, ha superat en 
relació amb altres anys com una nova mostra 
de la solidaritat del poble. Ja s’està treballant 
per organitzar la sisena l’any vinent, i l’objectiu 
marcat serà arribar a 1.501 participants! 

20è Concurs de 
Microliteratura Joaquim 
Carbó  

El Premi de Microliteratura de Caldes arriba 
a la seva vintena edició i encara té per ob-
jectiu de promoure la pràctica de l’escriptu-
ra literària en català a l’entorn de la celebra-
ció de la diada de Sant Jordi i promogut per 
la regidoria de Cultura i la Biblioteca Munici-
pal. Compta igualment amb la col·laboració 
dels centres d’ensenyament del poble i de 
les respectives AFES (Sant Esteve, Benaula i 
Institut), i també de les dues llibreries locals 
(Solés i Tau). La temàtica 
és lliure, però han de ser 
textos originals, inèdits i 
contenir una paraula clau 
Cavall Fort. Es poden pre-
sentar textos d’un màxim 
de tres-centes paraules i 
s’han d’enviar abans del 
2 d’abril a la Biblioteca 
Municipal o per correu 
electrònic a biblioteca@
caldesdemalavella.cat.

Torna la Fira de la Terra  

El diumenge 12 de març tindrà lloc la Fira 
de la Terra a Caldes de Malavella. Així, els 
animals tornaran a prendre el protagonisme 
de la jornada, i s’hi podran tornar a veure 
competicions esportives tals com canicròs, 
agility amb gossos o concurs d’obstacles 
amb cavalls... A més, al llarg del dia es gau-
dirà del mercat d’artesania i alimentació, de 
parades de protectores i associacions amb 
gossos en adopció i d’activitats infantils i al-
tres. Com no podia faltar, també es portarà 
a terme la tradicional benedicció d’animals a 
l’Església parroquial. Recordeu que podeu 
trobar més informació de l’esdeveniment al 
facebook www.facebook.com/firadelater-
racaldes

Un horitzó per la 
independència

Totes les cadires plenes, gent dreta, per es-
coltar, amb atenció, les opinions en vers del 
procés cap a la independència del presi-
dent Quim Torra i el presentador Albano 
Dante Fachin. L’acte, celebrat el passat dijous 
16 de febrer, sota el nom “Un horitzó per la 
independència” i organitzat per l’Assemblea 
Nacional Catalana, Òmnium la Selva Interi-
or, el CDR i l’Ajuntament ha estat tot un èxit 
d’assistència amb més de 200 persones de 
públic. L’acte va acabar amb un torn de pre-
guntes obertes del públic i l’entrega per part 
de l’alcalde de Caldes de Malavella, Salvador 
Balliu, d’un detall de producte local als dos 
ponents i l’agraïment de la presència de la 
gent, que va remarcar que sempre està allà 
per tot el que sigui necessari.

Nova actuació per 
frenar les ocupacions 
delinqüencials

El passat dia 6 de febrer es va portar a terme 
una actuació important al voltant de les ocu-
pacions delinqüencials a Caldes de Malavella. 
De fet, la Policia Local, juntament amb l’em-
presa subministradora de serveis, van tallar 
tallat el subministrament elèctric a 17 cases 
de les urbanitzacions de Can Solà, Malavella 
Park, Llac del Cigne, Can Carbonell i Franci-
ac. Aquesta actuació es va fer després que es 
detectés en aquests habitatges un consum 
de llum massa elevat, que estaven desocupa-
des, i que tenien la llum punxada de manera 
fraudulenta, causant un perill per a la segure-
tat pública. Cal recordar, que en tots els ca-
sos s’actua segons els paràmetres de l’oficinal 
municipal de Serveis Socials i en cap cas s’ac-
tua en casos d’ocupació per necessitat. 

Caldes de Malavella 
assoleix un 66,5% de 
recollida selectiva dels 
residus municipals

El municipi de Caldes de Malavella obté 
bons resultats aquest 2022 en relació amb 
la recollida selectiva, en el primer any sen-
cer del servei porta a porta. De fet, la taxa 
de recollida selectiva mitjana al municipi ha 
sigut del 66,5%, superant l’objectiu euro-
peu del 60%. Com a dada a destacar, és 
significativa la reducció de la fracció resta 
que passa dels 0,87 kg per habitant al dia, al 
0,37. Una altra dada important a ressaltar, és 
que a Catalunya el valor mitjà de generació 
global de residus per habitant és de 1,42 kg 
per habitant al dia, mentre que a Caldes ha 
sigut de l’1.09.

La fracció orgànica presenta un augment 
del 0,22 al 0,39 per habitant al dia, això sig-
nifica que bona part de la fracció orgànica 
és recuperada en forma de compost. Els 
residus són recursos i, com a tals, des de 
Caldes estem treballant per recuperar-los i 
retornar-los a la cadena de valor i ser cada 
dia un poble més eficient en la gestió dels 
seus residus.

Futbol de nivell a Caldes

El passat dissabte 18 de febrer, aprofitant la 
parada del calendari de la lliga regular de 
futbol infantil amb motiu de la celebració 
del carnaval, el camp de futbol municipal 
va acollir el torneig Future Cup. Aquesta 
competició, d’una jornada, va mobilitzar 
a més de 1.000 persones entre jugadors, 
voluntaris, famílies, entrenadors, especta-
dors… i alguns dels clubs més potents del 
territori com: el Girona, Figueres, Juncària, 
Sant Celoni, Banyoles o Ràcing Blanenc. La 
competició esportiva va ser guanyada per 
l’equip Aqua Hotel Futbol Club, i el segon 
classificat va ser UE Caldes. Des de l’Ajun-
tament de Caldes de Malavella es treballa 
per acollir competicions esportives d’alt 
nivell perquè representen una oportunitat 
única per promocionar i donar a conèixer 
la nostra vila en l’àmbit nacional. 

Torna el 3x3

Aquest passat divendres 17 de febrer, du-
rant el matí, es va celebrar el 3x3 escolar a 
càrrec del Club Esportiu Caldes. Els tècnics 
i voluntaris del club van proposar jocs i 
exercicis per donar a conèixer la normativa 
de joc i a continuació van poder disposar 
una petita competició. Ara ja toca esperar 
a l’edició 3x3 que se celebrarà el pròxim 26 
de març. Com sempre els camps de jocs 
s’ompliran de jugadors i jugadores amb 
ganes de divertir-se i passar-s’ho bé. La 
prova que se celebra a Caldes de Malavella 
és la més concorreguda de Catalunya sota 
aquest format essent així la més gran que 
se celebra a la província de Girona. L’edició 
d’enguany, després de l’èxit i retrobament 
de l’any 2022, es preveu que sigui molt par-
ticipativa i en podrem tornar a gaudir al pa-
velló, la polivalent i l’Espai Wealia ubicat al 
complex escolar.

La paraula clau que han de 
contenir els textos literaris que es 
presentin al concurs d’aquest any 
és “CAVALL FORT”. És el mot que 
defineix un joc infantil que de ben 
segur havia practicat el mateix 
Joaquim Carbó  a Caldes quan era 
petit.  Va servir també per batejar 
la revista de literatura infantil i 
juvenil que ens ha acompanyat 
en els darrers 60 anys i en la qual 
el mateix Joaquim Carbó hi ha 
tingut, des de la seva fundació, un 
paper principal de promoció i de 
col·laboració.

CAVALL
FORT

20è
CONCURS DE 
MICROLITERATURA
JOAQUIM CARBÓ

La plaça (referint-se a la de 
l’Ajuntament on s’hi desenvolupaven 
bona part dels jocs infantils, que era 
a tocar de l’escola) no tenia voreres, 
era de terra, i al mig, un fanal, 
anava molt bé per jugar-hi a Runy, 
a saltar i a parar, al cavall fort... 
Cavall fort, aguanta’t fort. Si et faig 

mal, digues fava del meu cor.

“

En Joaquim Carbó, 
entre 1932 i 1939, té una 

presència constant i 
continuada a Caldes de 

Malavella,.

“Escrit trobat dins un text del mestre Joan Ferrerós 
a l’Aquae (2004), titulat “La infància d’un nen a 
Caldes (1924-1936)”, període aproximat on també 
se circumscriu la infància de Joaquim Carbó. S’hi 
esmenten jocs diversos que realitzaven els nens 
de Caldes d’aquell moment, futbol, boles, saltar 

i parar...

Cavall fort, aguanta’t fort!
 Si et faig mal, digues fava 

del meu cor!

Organitza:
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Joaquim Carbó jugant 
amb en Narcís Boadas.

20
23

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. 

DILLUNS 6 DE MARÇ
17:00 h - Casino
Xerrada Salut en clau de dona, amb Rosor Riera
i Carolina Roig de l'IAS  
DIMARTS 7 DE MARÇ
De 17:00 a 18:00 h - Petit Fornet
Taller de piruletes de xocolata, amb imatges
icòniques del 8M  - de 12 a 29 anys - 

DIMECRES 8 DE MARÇ 
12:30 h - Casino 
Actuació musical amb The Cover Land Band 
14:00 h - Dinar   comunitari de dones
Portem menjar entre totes
19:00 h - Teatre - Cinema Municipal
Projecció del documental Por ser Mujer (2021) 
de Mercedes Resino
DIJOUS 9 DE MARÇ
De 17:00 a 18:00 h - Petit Fornet
Taller de piruletes de xocolata, amb imatges
icòniques del 8M - de 12 a 29 anys - 
De 18:30 a 20:00 h - Casino
Taller Defensa personal   per dones, 
a càrrec de la Policia Local 
DIVENDRES 10 DE MARÇ 
18:30 h - Biblioteca 
Dues vides paral·leles a Caldes de Malavella 
entre el 1920 i 2023. Presentació del treball 
de final de grau de Xènia Sancho: 
Carme Raurich, escultora.

DONES
8M

les

Salut en clau de dona,

DIA INTERNACIONAL

de

- porta una màrfega - 

**HI HAURÀ SERVEI 
DE CANGURATGE

**

**

**

Por ser Mujer (2021)

Defensa personal

Carme Raurich, escultora.

The Cover Land Band
Dinar

C/ de Mossèn Cinto Verdaguer, 11

C/ de Mossèn Cinto Verdaguer, 5

CASINO

TEATRE - CINEMA

PETIT FORNET

C/ de Vall-Llobera, 23-29 
BIBLIOTECA
C/ de la Llibertat, 6
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