
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 84 01 78.
Cal Ferrer de la Plaça, entrant pel pati
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 13 h.
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 15 a 18 h.
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. 912 320 320.
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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CALENDARI DEL CONTRIBUENT
Clavagueram (4t trimestre 2018): 
Febrer – Març 

CONVOCATORIA D’AJUTS SOCIALS
Ajuts per reforç socioeducatiu i secundaria: 
fins el 30/05/2019
Ajuts d’urgència social: durant tot l’any
Ajuts per al Centre de dia de la Residència 
Tesar: tot l’any

SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL 
DE CALDES DE MALAVELLA
Demana cita prèvia a solc@caldesdemalave-
lla.cat o als 972 48 02 66 (Espai Jove) / 972 48 
01 03 (Oficina de Turisme). Les entrevistes es 
realitzen a l’Espai Jove “Ca la Romana” tots 
els dimecres de 9:30 h a 13:30 h. 

CURSOS ELABORA’T
El Servei d’Orientació Laboral de Caldes ha 
programat els següents cursos i tallers per 
aquest semestre: anglès bàsic II, anglès in-
termedi II, curs de carretons elevadors, curs 
d’informàtica nivell inicial,  taller “Cerca de 
feina i tràmits quotidians per Internet”, taller 
“Recicla’t per trobar feina”, taller sobre admi-
nistració electrònica, taller sobre certificats 
digitals, taller sobre protecció de dades.
Les inscripcions començaran a partir del 18 
de febrer i es podran realitzar presencialment 
a l’Espai Jove “Ca la Romana” o bé telemàti-
cament a través de la seu electrònica munici-
pal. Per a més informació solc@caldesdema-
lavella.cat.

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

CURS DE BONSAI
L’Associació IKALD organitza un curs de 
bonsai els dissabtes de 16 a 19 h. Comença 
el 12 de gener al Local de l’Associació IKALD 
(carrer Victor Català). Telèfon de contacte: 
Dolors Taberner 972 47 03 19

CALENDARI DE L’HEREU RIERA
A la venta el calendari de l’hereu Riera, no-
més per 3 €! El podeu trobar a molts comer-
ços de Caldes. Aquest any està dedicat a les 
llegendes i tradicions de la nostra vila. Ja tens 
el teu?

CURSOS DE L’ESPLAI GENT GRAN 
LA CAIXA
El 4 de febrer comencen els crusos “Imatges 
per recordar” (dilluns i dijous de 17 h a 19 
h ) i el curs “Entrena” (dilluns de 15:30 h a 
17:30 h ). Són 8 sessions de 2 hores cadascu-
na. Trobareu més informació a l’Esplai Gent 
Gran La Caixa. 

CREATIVITAT AMB C DE CALDES
De l’11 al 16 de febrer dins de l’horari de 
la Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia hi 
trobareu l’exposició Historias de Liria. Cre-
acions audiovisuals d’Irene Agrafojo (artista 
multidisciplinar) i Pau Cabruja (compositor 
de música electrònica). És una exposició en 
motiu del 27è aniversari de la biblioteca. 
Trobareu més actes a l’agenda d’aquest ma-
teix BIM. 

TALLERS DE ROBÒTICA
Obertes les inscripcions pels tallers de robò-
tica de la Biblioteca Francesc Ferrer i Guàr-
dia. Es fan grups de 4 a 14 persones, tallers 
gratuïts. Més info al 972 472350 i a bibliote-
ca@caldesdemalavella.cat   

Taller 1: Scratch: Imagina, programa, com-
parteix – Recomanat per a infants d’entre 10 
i 12 anys
Dies: 11, 13 i 15 de febrer de 17 a 18:30

Taller 2: Inventa robots senzills amb LEGO 
WeDo – Recomanat per a joves d’entre 12 i 
14 anys
Dies: 18, 20 i 22 de febrer de 16 a 17:30

Taller 3: Crea i programa un robot mòbil 
amb LEGO Mindstorms – Recomanat per a 
joves de 15 i 16 anys.
Dies: 27, 29 i 31 de maig de 16 a 17:30

VOLS ANUNCIAR-TE A L’AQUAE I A 
CALDES FM?
Si vols que el teu comerç aparegui a la revista 
municipal Aquae o surti per la ràdio a Cal-
desFM envia un correu electrònic a cbarce-
lo@caldesdemalavella.cat o demana per la 
Carme Barceló a les oficines d’atenció ciu-
tadana de l’Ajuntament. Fes-te sentir i fes-te 
veure!

VINE A L’ESCOLA DE MÚSICA
Gaudeix de la música de forma divertida 
amb la metodologia Dalcroze, viu la música 
a través de jocs que afavoreixen eldesenvo-
lupament global de l’infant. El primer mes 
gratuït pels alumnes de 3, 4, 5 i 6 anys!

Dimarts, 15 de gener 
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva 

Dijous, 17 de gener
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa 
Organitza: Àrea d’esports 

Tardes Joves. Ca la Romana 
16 h · Ca la Romana
Taller de crèpes

Divendres, 18 de gener
Cultura. Presentació
19:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Presentació del llibre “Construccions identitàri-
es” amb Mar Llop. 
Presentació del llibre “Construccions identitàri-
es” amb Mar Llop. 
La fotògrafa Mar C. Llop es proposa plasmar 
en un llibre diferents realitats de les persones 
transgènere. A partir de la seva pròpia experièn-
cia de trànsit, “Construccions identitàries. Work 
in progress” s’endinsa des de diferents angles als 
discursos, sentiments, vivències i corporalitats.

Festa de la Malavella
20:30 h · Cal Ferrer de la Plaça
Reunió de voluntaris i col·laboradors 

Dissabte, 19 de gener

Diumenge, 20 de gener
Esports. Campionat de Catalunya de 
Cros per Veterans
8:30 h · Circuit de la Rambla d’en Rufí 

Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball 

Entitats. Colla gegantera
Trobada gegantera a Anglès
10 h · plantada
11:30 h · Inici de la cercavila

Dilluns, 21 de gener
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Ca la Romana
Parlem sobre sexualitat amb les noies. Vine si 
tens inquietuds o simplement per compartir 
experiències. 

Dimarts, 22 de gener
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva 

Entitats. Consell de dones
19 h · Sala de plens
Trobada per organitzar els actes del 8 de març, 
dia internacional de les dones. 

Dimecres, 23 de gener
Tardes Joves. Ca la Romana 
17 h · Ca la Romana
Tarda de dibuix i arts plàstiques. Descobreix 
altres formes de creació i expressió. 

Cultura. Hora del conte
18 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
“En Bum i el Llibre Màgic de les fades” amb la 
Companyia Homenots. 

Noves aventures del BUM que ja volten pel país, 
aquesta vegada expliquem la història d’una Bi-
blioteca Màgica i hem de buscar el Llibre Màgic 
de les Fades que va amagar la fada Flor de Neu.

Dijous, 24 de gener
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa 
Organitza: Àrea d’esports 

Tardes Joves. Ca la Romana
16:30 h · Pati de l’escola Sant Esteve. 
Torneig d’esports amb fútbol, bàsquet, vòlei, 
ping pong i més!

Divendres, 25 de gener
Cultura. Club de lectura juvenil
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
“L’home dels records”

Cultura. Club de lectura
19:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
“Sodoma i Gomorra” de Marcel Proust. 

Entitats. Club Excurionista
20 h · Trobada al bar
Més informació a la web del club. 

Diumenge, 27 de gener 
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball 

Entitats. Club Excursionista
Matinal per les Gavarres 
L’Eloi Madrinyà, expert de les Gavarres ens por-
tarà per camins i corriols poc coneguts d’aques-
tes muntanyes.

Dimarts, 29 de gener 
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva 

Dijous, 31 de gener
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa 
Organitza: Àrea d’esports 

Entitats. Esplai Gent Gran
17 h · Esplai
Berenar del mes 

Divendres, 1 de febrer
Entitats. Xarxa de dones de Caldes
19 h · Casino 
Xerrada sobre tractaments per l’hivern per 
augmentar les defenses i alleugerir els dolors 
inflmatoris, segons la naturopatia i la medicina 
xinesa.
A càrrec de Gema Hernández, naturòpata.

Diumenge, 3 de febrer
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball

Cultura. Cinema
Marató de Mamma Mia · Teatre cinema muni-
cipal
17 h · Mamma Mia
19 h · Una y otra vez (Mamma Mia 2)
Entrada lliure, crispetes pro viatge fi de curs de 
l’Escola La Benaula

Dilluns, 4 de febrer
Entitats. Esplai Gent Gran
Inici dels cursos “Imatges per recordar” i “En-
trena”
Més informació al Per Recordar d’aquest mateix 
BIM i a l’Esplai Gent Gran La Caixa. 

Tardes Joves. Ca la Romana 
16:30 h · Pati de l’Escola Sant Esteve
Torneig d’esports

Dimarts, 5 de febrer
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva 

Dijous, 7 de febrer
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa 
Organitza: Àrea d’esports 

L’agenda
Divendres, 8 de febrer
Entitats. Xarxa de dones
19 h · Casino
Assamblea de sòcies. 
Després hi haurà un tastet de Biodansa amb la 
Sònia Vizcaino i pica-pica. 

Diumenge, 10 de febrer
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament

Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de turisme · 3€

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Ball 

I Marxa 
solidària 
contra el 
Càncer Infantil
#PelsValents
RESERVA LA DATA:

10 DE 
FEBRER 
DE 2019

ORGANITZENEN BENEFICI DE

Entitats. Policia Local 
Marxa i cursa en suport dels infants amb càncer
9 h · Davant de la Policia Local

Dilluns, 11 de febrer
Cultura. Tarda de lletres
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
“La Dolça Caterina” amb Montse Castaño. 
Acte inclòs dins de la celebració del 27è ani-
versari de la biblioteca dedicada als nostres 
creadors. “Creativitat amb C de Caldes”. 

Cultura. Taller de robòtica
17 a 18:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàr-
dia
Scratch: Imagina, programa, comparteix
Recomanat per a infants d’entre 10 i 12 anys

Dimarts, 12 de febrer
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva 

Dimecres, 13 de febrer
Tardes Joves. Ca la Romana
16 h · Casino municipal
Segona sessió del Taller de Pastisseria

Cultura. Taller de robòtica
17 a 18:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàr-
dia
Scratch: Imagina, programa, comparteix
Recomanat per a infants d’entre 10 i 12 anys

Cultura. Taller
18 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
“El monstre menja lletres” taller de creativitat 
amb Cristina Picazo, il·lustradora i veïna de 
Caldes que col·labora periòdicament amb la 
revista Cavall Fort. 
Acte inclòs dins de la celebració del 27è ani-
versari de la biblioteca dedicada als nostres 
creadors. “Creativitat amb C de Caldes”.

Dijous, 14 de febrer
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa 
Organitza: Àrea d’esports 

Divendres, 15 de febrer 
Cultura. Taller de robòtica
17 a 18:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàr-
dia
Scratch: Imagina, programa, comparteix
Recomanat per a infants d’entre 10 i 12 anys

Cultura. Concert
22 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Concert amb Tòfol Martínez. 
Tòfol Martínez és professor de l’Escola de 
Música de Caldes i presenta el seu nou disc: “la 
verdad y la belleza” (Espiral, 2018). 
Acte inclòs dins de la celebració del 27è ani-
versari de la biblioteca dedicada als nostres 
creadors. “Creativitat amb C de Caldes”.

Aplec de St Sebastià
Ermita de St Sebastià, Ca l’Aluart (Veïnat de Baix) 
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 de l’Aplec, amb repicament 
de campanes per anunciar la festa
11 h · Missa solemne en honor a Sant Sebastià 
11:45 h · Audició de sardanes amb la Cobla Bisbal 
Jove
Hi haurà exhibició popular del ball de l’Hereu 
Riera, oberta a tothom, de qualsevol edat, que 
en tingui nocions. Més informació al telèfon 669 
266 747.
Durant el matí i fins després de dinar, degustació 
de brou i botifarra. Preus populars. Venda de 
tiquets en el mateix aplec.
Des de l’Ajuntament s’organitza un servei gratuït 
de minibús llançadora. L’horari d’aquest servei 
serà des d’1/4 d’11 fins després de l’aplec. Aquest 
servei anirà des de l’esplanada de Frigorífics Farré 
on es podran aparcar els vehicles, fins a l’ermita. 
Organitzat per Agrupació de Sardanistes, Consell 
Pastoral Parroquial de Caldes de Malavella, 
Amics Hereu Riera i Patrocinat per Ajuntament 
de Caldes de Malavella amb la col·laboració de 
Jesús Turon



Notícies breus de Caldes de Malavella Els partits opinen

Fa uns mesos que des del PSC intentem explicar que hi ha una inacció per part de l’equip de govern que 
no entenem. Primer que no compleix com a garant del compliment de la legalitat d’aquelles empreses 
que treballen per l’Ajuntament, tant pel que fa al respecte dels drets dels treballadors/es d’aquestes em-
preses com pel compliment de les seves obligacions contractuals amb l’Ajuntament, exemples clars són 
l’empresa que té contractats els serveis de neteja de les dependències municipals (les treballadores han 

de recórrer amb massa freqüència a la denúncia a inspecció de treball perquè no es vulnerin els seus drets) o l’empresa 
responsable del manteniment del dipòsit d’aigua de Can Solà que no ho està fent.
Segon, el comerç a Caldes. Ja fa mesos que preguntem cap a on anem. Necessitem fer un pensament global de la situa-
ció del comerç a Caldes. S’ha de treballar en un Pla estràtegic de comerç que englobi els mercats no sedentaris (dimarts 
i diumenges) i els establiments comercials de Caldes. Per això, cal fer els estudis necessaris, reunir-se amb tots/es les 
parts afectades i buscar les sinergies i les estratègies comunes per revitalitzar el comerç. A ningú se’ns escapa que poder 
cal repensar on estan situats els mercats setmanals, el número de parades, el tipus de parades, facilitar l’aparcament als 
usuaris/es. També una política de promoció de nous establiments en determinades zones, campanyes publicitàries i de 
promoció dels productes locals... en definitiva,  un pla estratègic comercial global que es podria lligar amb un pla de 
màrketing turístic, on entre d’altres podríem definir la marca Caldes de Malavella, definir cap a on anem, quin tipus de 
turisme-comerç volem i  implicar a totes les empreses de la vila.
I tercer la Seguretat ciutadana. Hi ha una sensació d’inseguretat ciutadana sobretot depenent de la zona de Caldes en 
la que visquis. Això és fruit de la manca de recursos, que des de fa temps venim denunciant, tant de personal com 
materials de la Policia Local.

Aviat farà tres anys que l’Ajuntament de Caldes de Malavella va aprovar en un Ple Extraordi-
nari el Conveni amb el Departament d’Ensenyament, on s’aportava  la suma de 500.000€ per 
la construcció de l’institut.

En el seu dia el grup d’Esquerra vam votar que no a aquest conveni i  vam demanar que es retirés aquell punt del 
ple per poder-lo treballar amb més calma, parlant-ne amb les Ampes,  les direccions dels centres educatius i amb 
la Comissió d’Ensenyament que es va crear en la darrera legislatura (que per cert en aquests darrers anys no s’ha 
convocat mai). Necessitàvem aclarir dubtes, marcar unes dates, i conèixer millor el projecte. També volíem reco-
llir les aportacions i propostes de la comunitat educativa de Caldes. Però les coses no es van fer així…. es van fer 
de pressa. I sense buscar consensos amplis. De nou vam topar amb una majoria absoluta que no sap escoltar.
Han passat tres anys. I tot just aquest proper mes de febrer es preveu que coneixerem el projecte i s’aprovarà la 
llicència d’obres. Anem tard, i el que en altres pobles és una obra que no els hi ha costat res perquè és compe-
tència directe del Departament d’Ensenyament,  a Caldes ens haurà costat molts diners. Mig milió d’euros! 
Imaginem-nos què haguéssim pogut fer!
Un nou any comença…. I al nostre país hi ha persones que continuen tancades a presó o exiliades per les seves 
idees, per haver defensat la democràcia, per haver posat urnes.
Per ells. #Llibertatpresospolítics.

Feliç 2019, un any electoral en què Caldes necessita escollir un bon govern municipal amb capacitat 
de treball, idees i ganes de projectar el millor poble possible per a la gent que hi viu i no per al benefici 
d’uns pocs. El proper Ajuntament, el que s’elegirà al maig, ha de prioritzar el bé comú als interessos 

particulars o de partit, ha d’entendre la importància de les polítiques socials i ha de prendre decisions valentes, 
encara que siguin impopulars, enterrant la política d’aparador i l’amiguisme dels últims anys. A la Plataforma In-
dependent per Caldes volem tot això per al nostre poble i, com a veïnes i veïns, contribuirem que sigui possible, 
però no ens presentarem a les properes eleccions municipals.  
 
A la PIC tanquem una etapa que s’ha allargat prop de quinze anys, amb encerts i errors dels que hem après, 
però amb la mateixa honestedat amb què ens hi vam posar. No hem deixat de ser mai una plataforma ciutadana, 
independent de tot partit i amb Caldes com a únic objectiu. Quan ens vam presentar per primer cop, el 2007, 
sentíem que estàvem preparats per intentar construir un poble millor i ara ens retirem perquè no podem aportar 
el mateix. Llavors, vam rebre amb molt de respecte la confiança d’una majoria de caldencs que van deixar clar a 
les urnes que volien donar un tomb a l’Ajuntament, un encàrrec difícil que ens vam prendre tan seriosament com 
l’oposició municipal que hem exercit els últims mandats. Us agraïm que ens hàgiu permès ser-hi.

Hem començat un any electoral en el qual la política estarà agitada, si cap encara més. En l’àmbit de 
Catalunya i Espanya ens trobarem amb un escenari convuls. Des del PDeCAT seguirem la línia de 
defensar una sortida política pactada, dialogada i pacífica. A escala de Caldes de Malavella tindrem 
unes eleccions locals molt importants. Com de costum veurem ploure crítiques, la majoria sense fo-

nament, al nostre equip de govern i fins i tot atacs personals. Perquè per alguns fer oposició és criticar, encara que 
sigui sense raó. N’hi ha que ja estan en campanya electoral però a nosaltres no ens distrauran de la nostra feina 
fins al maig, sempre prioritzant l’interès general de tots els caldencs i caldenques, donant la cara per millorar tot 
el municipi de Caldes de Malavella a on faci falta.

Amb la mateixa il·lusió i ganes de treballar que tenim, ens presentarem a les eleccions municipals. Amb serietat, 
amb projectes que toquin de peus a terra, escoltant el que la gent necessita, amb una idea clara de poble parti-
cipatiu i obert que sigui cada dia més amable amb els seus habitants i generi més benestar. El nostre alcalde, 
Salvador Balliu, juntament amb un grup de treball assenyat, compromès i ampli, optarà a la reelecció per 
continuar treballant tots junts en els projectes de millora de la nostra vila que han portat a Caldes de Malavella a 
ser un exemple i un model per altres pobles. Com sempre ens trobareu a la vostra disposició per tot allò que ens 
demaneu i esperem comptar, com fins ara, amb la vostra col·laboració per seguir dibuixant tots junts un futur 
brillant per Caldes de Malavella.

Estat de l’aigua
Analítiques de desembre

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.

Finalitza la campanya 
arqueològica al castell de 
Malavella 

Al desembre va acabar la campanya arqueològica 
al castell de Malavella. Les excavacions, que s’han 
centrat al sud de la fortificació, han permès trobar 
un pany de muralla de 20,80 metres. Dos panys de 
muralla del segle XIII han permés delimitar el cas-
tell a la seva cara sud, l’únic que restava per conèixer. 
També s’ha excavat totalment la torre cantonera 
del costat sud-est, documentant així una gran 
xemeneia volcànica que constitueix el subsòl na-
tural del turó, formada per un espectacular aflo-
rament de columnes basàltiques. Les excavacions 
s’han encarregat a l’empresa Atri Cultura i Patri-
moni sota la direcció de l’arqueòleg Joan Llinàs i 
amb la subvenció de la Diputació de Girona. 

Més d’un centenar de 
joguines 

El 16 de desembre es van començar a recollir 
joguines noves o de segona mà en bon estat a 
l’estand de la Creu Roja al mercat de Nadal. La 
campanya, que es va allargar fins el 28 de de-
sembre a l’Oficina de Turisme, va recollir prop 
d’un centenar de joguines perquè aquests reis 
cap infant es quedés sense regal. Moltes de les 
joguines eren noves i en molt bon estat. D’entre 
les donacions hi havia joguines de tot tipus i 
per tots els gustos i edats. No hi faltaven jocs de 
taula, nines, jocs tradicionals i de fusta, cartes, 
jocs per jugar amb tota la família o jocs de roba 
pels més menuts. Gràcies famílies per demos-
trar un any més la vostra solidaritat.

Participa i col·labora a la 
Festa de la Malavella! 

La Comissió de la Malavella i l ‘Ajuntament de 
Caldes de Malavella, fan una crida a voluntaris 
i entitats per col·laborar en l’organització dels 
diferents actes de la Festa.
Per a més informació i propostes podeu diri-
gir-vos a l’Oficina de Turisme o bé truqueu al 
972 480 103 o envieu un missatge a turisme@
caldesdemalavella.cat o festadelamalavella@
gmail.com. Aquest any per l’espectacle de brui-
xes i bruixots necessitem dones majors de 16 
anys, per fer-lo ben lluit. Si hi voleu participar 
envieu un correu a festadelamalavella@gmail.
com  Us convoquem a la reunió que farem a 
Cal Ferrer de la Plaça, el proper divendres 18 
de gener a les 20:30 h. Moltes gràcies!

Resultat del concurs 
d’aparadors de Nadal

L’Ajuntament de Caldes de Malavella i 
l’Associació de Comerç de Caldes amb el suport 
de la Federació de Comerç de la Selva han 
organitzat un any més el concurs d’aparadors 
de Nadal. El concurs, obert a tots els comerços 
i empreses de serveis de Caldes de Malavella, 
ha comptat amb la participació de nou 
establiments: Farmàcia Xènia Planas, Òptica 
Milent, Angel’s Centre d’Estètica i Perruqueria, 
Electrodomèstics Alda, Farmàcia M.Casanovas, 
Petit Fornet, Restaurant Franciac, Caldes Serveis 
i Formació i Dietètica de Caldes.  
Els participants havien de guarnir amb motius 
nadalencs els aparadors i deixar-ho exposat 
fins el dia de Reis, en joc hi havia un premi en 
metàl·lic de 150€, sis mesos de publicitat gratuïta 
a Caldes FM i a la revista municipal Aquae. 
Finalment, després de valorar les propostes 
presentades en primera posició ha quedat 
Angel’s Centre d’Estètica i Perruqueria amb 91 
punts, seguit de Caldes serveis i Formació, que 
ha obtingut 72 punts. Moltes felicitats!

Gràcies per fer possible el Nadal! Caldes ja disposa de punt 
de càrrega de vehicles 
elèctrics 

S’instal·la un punt de recàrrega del tipus semi-
ràpida per a vehicles elèctrics a la Plaça dels 
Donants. S’ha instal·lat un equip de recàrrega 
vertical que permet la possibilitat de carregar 
2 vehicles de manera simultània minimitzant 
l’impacte visual. El tòtem té un mòdem 3G pos-
sibilitant la connexió i la configuració remota a 
través de xarxdes GPRS/3G. També es disposa 
d’una APP (Evcharge) per gestionar els carrega-
dors i la connexió amb els mateixos a temps real, 
tot informant dels punts de càrrega més propers 
i facilitant el pagament entre d’altres. Aquesta 
actuació val 12.921,65€, 5.000€ dels quals els ha 
subvencionat la Diputació de Girona en el marc 
del programa “Del Pla a l’acció”.  

Una marató de 7.118,29€ 

La majoria d’actes de La Marató de 
TV3, que enguany recaptava fons per 
la investigació del càncer, es van dur 
a terme el diumenge 16 de desembre, 
coincidint amb el mercat de Nadal. 
Les donacions més importants han estat la del 
Club de Volei que amb la Quina van recaptar 
2.843,90€, seguit de l’Espai Caixa que ha recap-
tat 1.124€. També han fet aportacions l’Associ-
ació gastronòmica, la Unió Esportiva Caldes, 
la Casa Rosa i la Parròquia de Caldes, la Colla 
Gegantera, el Club Patí Caldes, la Colla Sarda-
nista i els Amics de l’Hereu Riera, l’Ajuntament, 
el Club Esportiu, el Club Excursionista, el Club 
de Patinatge o el Club de Tennis entre d’altres. 
Gràcies a tots per la vostra solidaritat!

Donació de sang  

La previsió era de recollir 80 bosses 
de sang  
El passat 14 de desembre es va poder donar 
sang i plasma al casino municipal. En total es 
van recollir 79 bosses de sang, 8 bosses de plas-
ma i 13 oferiments. 
Aquesta donació va comptar amb l’ajuda es-
pecial dels alumnes de l’escola La Benaula que 
van fer de voluntaris. A l’aula van estudiar la 
sang i les seves propietats, i el 14 de desmebre 
van poder viure de primera mà com és una do-
nació. Des del banc de sang i teixits es segueix 
insistint en la importància de donar plasma, 
una donació no tan freqüent com la sang però 
igual de necessària. 

Participa a la marxa 
solidària de Caldes

El 10 de febrer es farà la primera marxa 
solidària de Caldes de Malavella i 
costarà de dos recorreguts: un de 9 km 
i un de 7. L’organitza la Policia Local. 
La Policia Local de Caldes de Malavella porta 
més d’un any recaptant fons per la construcció 
del nou hospital especialitzat en càncer infantil 
situat a Sant Joan de Déu. En total han reunit 
prop de 20.000€ a Caldes, tot i que ja s’ha fet 
una donació de 100.000€ sumant totes les 
donacions de totes les policies locals catalanes 
que participen amb el projecte Pels Valents. El 
projecte ven escuts solidaris que tenen un preu 
de 4€ i són col·leccionables. Aquesta marxa 
posa el fi oficial a la campanya solidària, tot i 
que es segueixin venent elements solidaris. 
La marxa, que té un preu de 8€ (anticipada) 
o 10€ (el mateix dia de la marxa) vol destinar 
tots els diners íntegrament a la construcció del 
que serà el centre oncològic infantil més gran 
d’Europa. Us podeu inscriure anticipadament 
fins el 8 de febrer. Anima’t i col·labora! 

Creativitat amb C de 
Caldes

El 13 de febrer del 1992 va obrir la 
biblioteca municipal, aquest any 
celebra el seu 27è aniversari. 

Era el 13 de febrer del 92 quan la biblioteca 
municipal Francesc Ferrer i Guàrdia de Caldes 
de Malavella obria per primera vegada les 
seves portes. Aquest 2019 ja fa 27 anys de 
l’efemèride, i és per això que la biblioteca ha 
volgut organitzar un seguit d’activitats sota el 
nom Creativitat amb C de Caldes. 
Dins de la celebració s’hi inclouen la ja 
consolidada Tarda de Llibres, aquesta vegada 
per comentar “La Dolça Caterina de Montse 
Castaño; el Taller Infantil el mateix dia de 
l’aniversari amb Cristina Picazo que ens 
ensenyarà a construir un “Monstre menjalletres”; 
no hi faltarà música amb la presentació del nou 
disc del caldenc Tòfol Martínez: “La verdad y la 
belleza”. A més, entre l’11 i el 16 de febrer dins 
l’horari de la biblioteca hi haurà exposades les 
creacions audiovisuals d’Irene Agrafojo i de Pau 
Cabruja. L’exposició porta pel nom Historias de 
Liria. Moltes felicitats biblioteca!
A més aquests dies la biblioteca té obertes les 
inscripcions per quatre tallers de robòtica per 
a nens i nenes de 10 a 16 anys. Els tallers es 
distribueixen en tres sessions de 90 minuts 
cada una i s’allarguen fins el mes de maig. 
Consulta a la biblioteca quin taller pots fer i 
inscriu-te! Més informació al Per Recordar 
d’aquest mateix BIM. 

El logo Malavella’t en un 
rellotge japonès

Empresaris japonesos es van desplaçar 
fins a Caldes de Malavella atrets 
per les aigües termals, l’hostaleria, 
la gastronomia i el senderisme del 
municipi i per conèixer de primera mà 
el model turístic del poble. 

El mes de març del 2017, un grup d’empresaris 
japonesos del món hoteler i termal varen visitar 
Caldes interessats per la nostra vila termal. En 
aquesta visita, un dels empresaris japonesos 
va demanar la utilització del logotip de Caldes 
per poder-lo incorporar en uns rellotges amb 
diferents logos de viles termals històriques.
L’objectiu d’aquesta acció totalment pacífica i 
simbòlica era reivindicar el logotip tradicional 
que representa el termalisme al Japó i evitar que 
el Govern Japonès el modifiqués de cares a les 
olimpíades de Tokio de 2020.
Recentment, l’Ajuntament ha rebut tres 
exemplars del rellotge on s’hi pot veure el 
logotip del Malavella’t i on es parla del municipi 
termal de Caldes de Malavella. Des del Japó 
ens fan saber que finalment l’acció pacífica que 
reivindicava la utilització del logotip tradicional 
es mantindrà i no patirà cap variació.
 

Es trasllada la ràdio 
municipal

Els propers dies la ràdio municipal es 
traslladarà al primer pis de la Casa 
Rosa. 
El futur projecte de centre cultural que ha 
d’incloure la nova biblioteca preveu un espai per 
la ràdio municipal Caldes FM (107.9) en la que 
tindrà un estudi i una redacció. 
El projecte del nou centre cultural és complex 
tècnicament i es preveu una llarga execució, és per 
això que s’ha previst fer una millora mentrestant: 
l’estudi de ràdio baixa de l’altell de la Casa Rosa 
fins al primer pis, el lloc on hi havia el servei de 
recaptació del Consell Comarcal, disposant així 
de més espai, més confort i millor accessibilitat. 
Fins ara l’altell de la Casa Rosa ha acollit durant 
més de dues dècades l’estudi radiofònic, en els 
propers dies es preveu que es acabi el trasllat. 
Mateu Ciurana, director de Caldes FM, ha 
explicat que aquest canvi que facilita l’accés als 
convidats i col·laboradors servirà per fer un 
rellançament de la ràdio local durant el 2019 
i anuncia que es convocarà també un curs de 
formació per a totes aquelles persones del poble 
interessades en conèixer la ràdio i col·laborar-hi. 
Actualment la ràdio compta amb diferents 
programes, un dels més rellevants és l’”Altell 
sardanista”. De fet, CaldesFM és una de les 
poques emissores que emet una sardana cada 
migdia. També destaca per emetre en directe 
tots els plens municipals. D’entre els gèneres 
radiofònics també trobem espais musicals, de 
cuina o de lectura. 

Moltes felicitats Paula 
Padilla!    

Durant el pont de l’1 de novembre la selecció 
catalana escolar Cadet i Infantil de curses 
d’orientació han participat a La Coruña al 
Campionat d’Espanya Escolar de seleccions 
autonòmiques amb uns grandíssims resultats. 
La competició estava dividida en tres proves, 
divendres mitja distància, dissabte la llarga 
distància i diumenge la prova dels relleus 
mixtos. La caldenca Paula Padilla que entrena 
amb els Aligots forma part de l’equip cadet i va 
aconseguir quedar 12a a mitja distància, 5a a 
llarga distància, 6a a relleus mixtes, aconseguint 
així la 1a posició Catalana Cadet i la 8a a la 
general cadet dels Campionats d’Espanya, també 
3a a la Classificació General per Seleccions.  
La Paula ha estat campiona de Catalunya 4 
temporades consecutives (del 2015 al 2018), 
al 2016 va aconseguir la medalla de bronze al 
Campionat d’Espanya i ha estat líder de la Copa 
Catalana des del 2013, a excepció de l’any 2016 
que va quedar en segona posició.
Moltes felicitats! 

Senyalització de la granja  

Es pinten 18 nous passos de vianants i 
27 nous STOP.
Es tira endavant tota la senyalització horitzontal 
i vertical del barri de la granja. Aquesta part 
del poble no tenia passos de vianants, senyals 
d’stop, etc Aquesta mancança provocava 
inseguretat tant a vianants com a conductors. 
L’objectiu d’aquesta millora és ordenar el trànsit 
i fer que passejar per la zona i creuar els carrers 
es pugui fer amb més seguretat. No hi haurà 
grans canvis pel que fa el sentit dels carrers, 
però sí que s’espera notar un canvi substancial 
en la millora de la mobilitat. Aquesta mesura 
està inclosa en tot un pla de senyalització que 
es va desenvolupant de manteniment i millora. 
Els propers dies es pintaran 25 passos de 
vianants, dels quals 7 ja són existents i  es pinten 
32 STOP (ja n’hi ha 5). També es col·locarà o 
renovarà la senyalització corresponent.
Els treballs es van adjudicar a l’empresa 
Señalizaciones Villar SA, per un import de 
19.352,69€ (IVA inclòs). 

Desplegament 4G  

S’està duent a terme el desplegament de la 4G 
mòbil al municipi. Aquest desplegament es 
fa a la banda 800MHz que és la freqüència 
que antigament utilitzava la Televisió Digital 
Terrestre, pel que és possible que la recepció 
de la senyal de televisió es pugui veure afectada 
en alguns edificis o vivendes molt pròximes a 
les estacions de telefonia mòbil. L’empresa que 
s’encarrega d’aquest desplegament és “Llega800” 
i tenen un contacte per a qualsevol dubte, 
consulta o incidència relacionada amb el 4G: 
ayuda@llega800.es i el telèfon 900 833 999. 
El desplegament del 4G suposa una millora a la 
velocitat d’Internet en mobilitat, per exemple 
les descàrregues i pujades de vídeos seran molt 
més ràpides i proporciona una major cobertura 
a dins dels edificis. La cobertura 4G arriba més 
lluny millorant el servei a les poblacions més 
petites i rurals.  
 

Un munt d’activitats han farcit la programa-
ció de Nadal:  nadales, quines tradicionals, 
dinars i sopars, concerts nadalencs com el de 
la jove Orquestra de la Selva, del SEMC o dels 
cantaires, també el de la Orquestra Maravella 
que enguany ha homenatjat a l’Agrupació 
Sardanista. Aquest any fins i tot l’Institut es 
va animar a fer un pessebre vivent. Els actes 
que han tingut més èxit, sobretot entre els més 
petits ha estat la visita de la cartera reial amb 
espectacle infantil, xocolatada i tallers. El JAN 
enguany també ha estat un èxit, amb prop de 
200 nens i nenes cada dia omplint el pavelló. 
A Caldes també s’han repartit regals: amb el 
tió de Nadal, que es va fer el 22 de desembre 
juntament amb un taller de galetes i la Quina 
del Bàsquet (per La Marató de TV3). Regals 

també amb la gran cavalcada de Reis, de fet 
mentre Ses Majestats ens visitaven també es 
va poder visitar el Pessebre vivent al voltant de 
l’Església. Com a novetat, enguany es va poder 
tastar un brou calent Aneto. L‘acte va ser orga-
nitzat per la Gent de Reis (a qui la Regidoria 
de Festes agraeix la seva incansable dedicació 
en la preparació de les carrosses en els últims 
mesos) i l’Ajuntament. Aquest Nadal fantàstic 
ha estat possible gràcies a la col·laboració de 
Ca la Romana, les escoles, la llar d’infants, 
les llibreries, la Parròquia de Sant Esteve i els 
voluntaris, la Policia Local, les entitats cal-
denques, des de les esportives fins a les socials 
passant per les educatives o gastronòmiques 
Gràcies a tots per col·laborar-hi!


