
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. 
De 10 a 14 h de dilluns a diumenge i festius 
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:

BiM
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Butlletí d’Informació Municipal

L’agenda
Dissabte, 1 de febrer
Esports. CE Caldes
12:30 h · CB Roses - Cadet Fem CE Caldes 
16:30 h · CB l’Escala- Sènior Fem CE Caldes
16:30 h ·CEEB Tordera - Júnior Fem CE Caldes
18:15 h · CB Olot - Júnior Msc CE Caldes 

Esports. CE Caldes Volei
9 h · Inf Fem CE Caldes - CB Llagostera 
10:30 h · Inf Msc CE Caldes - CB Adepaf Pera-
lada 

Esports. EEM
9 h · CB Adepaf · Pre Mini Masculí EEM 
9:15 h · CB Farners B - Mini Blanc EEM 
11 h · CB Sant Gregori - Mini Femení EEM
12 h · Mini Vermell EEM - CB Salt Negre 

Formació en Lluita noviolenta 
(sessió 4) 
16 a 20 h · Teatre Municipal
Drets contra la repressió amb Pastora Filigrana 
i Albert Toy 
Organitza: Assemblea, òmnium, Caldes per la 
República amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Caldes

Diumenge, 2 de febrer
Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament 

Visites. Visita guiada a l’espai 
AQUAE
11 h · Oficina de Turisme · 3€

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Annex Casa Rosa  · Ball

Entitats. Club Excursionista 
Pujada a la Tossa d’Alp
Sortirem del refugi de Rebost i pujarem pel Coll 
de Pal. Sortida amb raquetes i amb pernocta 
opcional al refugi la nit anterior. Imprescindible 
apuntar-s’hi. Places limitades. Conduïda per en 
Pere Serrats

Dimarts, 4 de febrer
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dijous, 6 de febrer
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa
Grup de Passeig
Organitza: Àrea d’esports 

Cultura. Presentació 
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia 
“Ensenya’m la llengua” de Toni Beltran 

No t’ho perdis!
Inscripcions Carnestoltes

Inici de les inscripcions per participar a 
la rua de carnestoltes 2020 de Caldes de 
Malavella. 
Les inscripcions s’hauran de formalitzar a 
partir de les 10 h del matí. Més informació i 
bases a la web de l’ajuntament de Caldes de 
Malavella. La inscripció és gratuïta.  

Dissabte, 8 de febrer
Esports. CE Caldes
16 h · Júnior Msc CE Caldes - Unió Girona 
Blanc 
17:30 h · Júnior Fem CE Caldes - AE Fornells A 
19:15 h · Cadet Fem CE Caldes - Vedruna 
Palamós 

Esports. CE Caldes Volei
9 h · Inf Msc CE Caldes - FE Begur 
10:30 h · Bisbal Bàsquet - Inf Fem CE Caldes 

Esports. EEM
9 h · AT Silenc - Mini Vermell EEM 
9:30 h · Prisco L’Escala - Mini Blanc EEM 
10:30 h · Pre Mini Femení EEM - Bàsquet 
Vilafant
12 h · Mini Femení EEM - CE Onyar - Migdia 
12 h · Pre Mini Masculí EEM - CB Llagostera 

Diumenge, 9 de febrer
Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament 

Visites. Ruta “Fonts i patrimoni”
11 h · Oficina de Turisme · 3€

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Annex Casa Rosa · Ball

Esports. UE Caldes
11:30 h · UE Caldes A - CE Batlloria A 

No t’ho perdis!
II Marxa solidària contra el 
Càncer Infantil

No et perdis la segona edició de la marxa 
solidària contra el Càncer Infantil!  Ins-
criu-te a www.inscripcions.cat/pelsva-
lents2020
Els diners es destinen a la investigació del 
càncer infantil amb la campanya #PelsVa-
lents. Guarda’t la data!  

Dilluns, 10 de febrer
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Tarda de bikinis i torneig de ping pong

Entitats. Esplai Gent Gran La Caixa 
17 a 19 h · Esplai 
Inici del curs impartit per la UPC “Inici a la 
informàtica”

Dimarts, 11 de febrer
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dijous, 13 de febrer
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa
Grup de Passeig
Organitza: Àrea d’esports 

Cultura. Espectacle i taller infantil
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia 
Espectacle infantil i taller d’ombres “ El príncep 
granota” amb Animamundi

Divendres, 14 de febrer
Cultura. La Biblioteca fa 27 anys!
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia 
Celebrem el 27è aniversari de la Biblioteca, en 
farem una de grossa, no t’ho perdis! 

Dissabte, 15 de febrer
Esports. CE Caldes
17:30 h · Júnior Msc CE Caldes - CB La Vall 
d’en Bas 
16 h · Cadet Fem CE Caldes - Escola Pia Olot B 

Esports. EEM
10:30 h · Pre Mini Masculí EEM - CB Grifeu 
Llançà

Esports. EEM Volei 
Aleví 1 EEM - Salle Figueres 

Diumenge, 16 de febrer
Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament 

Visites. Ruta “Caldes en temps de 
guerres (1936-1945)”
11 h · Oficina de Turisme · 3€

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Annex Casa Rosa. Ball

Cultura. Cinema
18 h · Teatre Cinema Municipal
Capitana Marvel. Entrada lliure. Crispetes a 
càrrec de l’AMPA de l’Escola Benaula 

Dimarts, 18 de febrer
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dijous, 20 de febrer
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa
Grup de Passeig
Organitza: Àrea d’esports 

Divendres, 21 de febrer
Entitats. Xarxa de dones
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia 
Presentació del llibre “El silenci dels telers” d’As-
sumpta Montellà

Educació. Escola Sant Esteve
Els nens i nenes de l’escola fan una rua de carna-
val pels voltants de l’escola. 

Dissabte, 22 de febrer
Entitats. Club excursionista 
Sortida nocturna a sopar
Vint anys de sopars a les fosques. Ens endins-
arem a la foscor del bosc i farem cantar a la 
mainada una dita popular per esvair la por: 
“De papus no n’hi ha, segons el noi ho conta, 
és un tarit-tarot que espanta la gent tonta, de 
papus no en veuràs ni als pisos ni a les voltes i 
aquells que n’hi veuran seran uns poca-soltes” 
La primera nocturna es va fer a Vidreres el 12 
de febrer de 2000.

Esports. CE Caldes 
19 h · BC Fontajau - Sènior Fem CE Caldes 

Esports. CE Caldes Volei 
10:30 h · Inf Msc CE Caldes - CB Campdevanol 
11 h · Escola Pia Olot - Inf Fem CE Caldes 

Esports. EEM
10 h · CB Grifeu Llançà - Pre Mini Masculí 
EEM 
12:15 h · Unió Vedruna Ver - Pre Mini Femení 
EEM 
12:15 h · Mini Blanc EEM - CEEB Tordera
12:15 h · Mini Femení EEM - Basquet Lloret 

Diumenge, 23 de febrer
Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament 

Visites. Ruta “Fonts i patrimoni”
11 h · Oficina de Turisme · 3€

Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Annex Casa Rosa · Ball

Esports. CE Caldes 
9:15 h · AE Fornells - Cadet Fem CE Caldes 
11 h · AE Fornells B - Júnior Fem CE Caldes 
19:30 h · CE Palamós Groc - Júnior Msc CE Caldes 

Dilluns, 24 de febrer
Tardes Joves. Ca la Romana
17 h · Torneig de futbol al Pati de l’escola Sant 
Esteve 

Cultura. Tarda de Llibres
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia 
“La noia de la perla” de Tracy Chevalier 

Dimarts, 25 de febrer
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dijous, 27 de febrer
Esports. Grup de passeig
9:30 h · Davant de la Casa Rosa
Grup de Passeig
Organitza: Àrea d’esports 

Tardes Joves. Ca la Romana 
17 h · Ca la Romana · Club de lectura juvenil 

Entitats. Esplai Gent Gran La Caixa 
17 h · Esplai  · Berenar del Mes 

Divendres, 28 de febrer
Cultura. Club de lectura 
19:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia 
Teatre: “Safira” de Magi Sunyer 

Dissabte, 29 de febrer 
Esports. CE Caldes 
9:15 h · CE Onyar - Cadet Fem CE Caldes 
17:30 h · CB Farners - Sènior Fem CE Caldes
16:30 h · CB Sarrià de Ter - Júnior Msc CE 
Caldes 

Esports. CE Caldes Volei 
11 h · CB Salt Les Alzines - Inf Fem CE Caldes 
11 h · CB Sant Gilari - Inf Msc CE Caldes 

Esports. EEM
9 h · Cellera Amer MM - Mini Vermell EEM 
9 h · CB Bescanó MX - Pre Mini Masculí EEM 
9:30 h · Vall del Terri - Mini Femení EEM
10:30 h · Pre Mini Femení EEM - CB Salt 
12:30 h · CB Olot - Mini Blanc EEM

Per recordar

De l’1 al 29 de febrer de 2020

CONVOCATÒRIA D’AJUTS 
SOCIALS
Ajuts d’urgència social: durant tot l’any
Ajuts per al Centre de dia: tot l’any

TALLERS DIRIGITS A 
COMERCIANTS, EMPRESARIS I 
EMPRENEDORS
Inscripcions a promocioeconomica@caldes-
demalavella.cat . Tots els tallers són gratuïts 
i tindran lloc a l’Aula del pavelló municipal 
d’esports.
 
Gestiona la presència de la teva empresa a 
facebook (4h)
Dilluns 17 i dimecres 19 de febrer de 14.30 
a 16.30h
Crea contingut de qualitat a les teves xar-
xes socials (4h)
Dilluns 23 i dimecres 25 de març de 14.30 a 
16.30h
Taller sobre facturació electrònica i certifi-
cat digital (2h)
Dimecres 29 d’abril en horari de 14.30 a 
16.30h

PLACES LLIURES ALS CURSOS 
I TALLERS ORGANITZATS PEL 
SOLC
 
Inscripcions: a l’Oficina de turisme en horari 
de dilluns a diumenge de 10 a 14h. Places 
limitades.
  
Càpsules formatives:
Registra’t a portals web i crea el teu correu (8h).  
Dilluns de 10 a 12h del 9 al 23 de març 2020.  
Gratuït. 
Busca la teva primera feina (2h). 
Dilluns 30 de març de 10 a 12h. Gratuït. 
Com afrontar una entrevista de feina (2h). 
Dilluns 27 d’abril de 10 a 12h.  Gratuït. 
Defineix els teus objectius professionals (2h). 
Dilluns 4 de maig de 10 a 12h. Gratuït.
Dona’t d’alta a l’IdCat Mobil (2h). 
Dilluns 11 de maig de 10 a 12h. Gratuït.

NOVA CAMPANYA 
#PELSVALENTS DE LA POLICIA 
LOCAL
Ja està en marxa una nova campanya contra 
el càncer infantil. La Policia Local comerci-
alitzarà polseres amb el lema #pelsvalents. 
Aquestes polseres tenen un cost de 3€ que es 
destinen íntegrament a l’Hospital Sant Joan 
de Déu, per fer investigació sobre el càncer 
infantil. Aquesta és una campanya possible 
gràcies a la donació de l’empresa Gravats 
Aubanell.
A més el 9 de febrer es realitzarà la segona 
marxa pels valents. Podeu inscriure-us a: 
www.inscripcions.cat/pelsvalents2020

AQUEST ANY EN FAS 50? 
Se n’està preparant una de grossa. Si aquest 
any en fas 50 I vius a Caldes de Malavella 
o hi has nascut aviat rebràs notícies!! Ho 
celebrarem junts, estigues atent/a!

ACAMPADA DE SETMANA 
SANTA ESPLAI SANT ESTEVE
Les preinscripcions per l’acampada de Set-
mana Santa (6, 7 i 8 d’abril) es fan del 24 de 
febrer a l’1 de març.

PROPOSA LA PROGRAMACIÓ 
DE CA LA ROMANA!
Aquest mes els actes de Ca la Romana els 
han proposat el jovent de Caldes. I pel mes 
de març, què proposes? Us esperem perquè 
trieu l’Espai Jove que voleu! 

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

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

CALENDARI DE L’HEREU RIERA
A la venta el calendari de l’hereu Riera, 
només per 3 €! El podeu trobar a molts 
comerços de Caldes. Aquest any està dedicat 
als edificis modernistes de la nostra vila. Ja 
tens el teu?

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

SERVEI D’INTERMEDIACIÓ EN 
MATÈRIA D’HABITATGE
Un any més l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella en matèria d’habitatge ha ofert, a 
les persones que ho han necessitat, un servei 
proper que les ha atès i informat sobre les 
opcions que tenen al seu abast i sobre quin 
és el circuit més adient per defensar els seus 
drets. I al mateix temps, poder disposar 
d’un servei que pugui engegar els disposi-
tius a l’abast per mobilitzar els habitatges 
que romanen buits i posar-los a disposició 
d’aquestes persones amb un lloguer assequi-
ble als seus ingressos.
El Servei d’Intermediació en Matèria d’Ha-
bitatge ha estat  gestionat per la Fundació 
SER.GI amb coordinació directa amb 
l’oficina dels Serveis Socials de Caldes de 
Malavella.
Servei cofinançat amb la Diputació de 
Girona
Oficina de Serveis Socials
Carrer Vall·llobera, s/n
17455 Caldes de Malavella
Tel: 972 47 04 04
serveissocials@caldesdemalavella.cat
Telèfon Servei d’Habitatge: 682.52.71.17
Correu Servei d’Habitatge: serveihabitatge@
caldesdemalavella.cat

EL 29 DE FEBRER CELEBRA EL 
CARNAVAL!
Ja estem treballant en la propera rua de 
Carnaval que es farà el 29 de febrer. Estigueu 
atents a la web de l’Ajuntament i a les xarxes 
socials municipals, anirem donant més In-
formació sobre les inscripcions i el recorre-
gut. Prepareu la vostra disfressa i carrossa i 
sortiu al carrer! Ho passarem d’allò més bé! 

CONCURS DE 
MICROLITERATURA JOAQUIM 
CARBÓ
Fins el 2 d’abril tens temps a enviar el teu 
microrelat (no superior a 300 paraules) per 
participar al concurs de microliteratura. 
Envia els teus textos amb la paraula CENT o 
100 a la Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia 
(carrer Llibertat 6 -17455 de Caldes de Ma-
lavella) o per correu electrònic a biblioteca@
caldesdemalavella.cat
Hi ha tres categories: infantil (9 a 12 anys), 
juvenil (13 a 17 anys) i adults (a partir de 18 
anys. En joc hi ha lots de llibres per valor 
de 100, 75 i 120 €, o premis en efectiu de 
fins a 250€ en el cas de la categoria d’adults. 
Anima’t i participa-hi!

VISITA L’ESPAI AQUAE
L’Espai Aquae estarà obert d’octubre a maig 
de dimecres a dissabte de 10 a 13 h i de 17 
a 19 h i els diumenges i festius de 10 a 13 h. 
De juny a setembre l’espai obrirà de dime-
cres a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 i els 
dissabtes, diumenges i festius de 10 a 13 h .
L’entrada té un cost de 3€, i la reduïda 2€ 
(per a nens i nenes de 6 a 12 anys, amb Car-
net Jove, jubilats o grups de més de 15 per-
sones). També s’ofereixen visites i propostes 
combinades per a grups escolars de visites al 
centre i tallers didàctics.

El reciclatge, tant a Caldes 
com a la resta de municipis 
catalans, pren especial relle-
vància per trobar-se entre els 
nostres hàbits quotidians que 
més incideixen en el canvi 
climàtic.

A aquests motius mediambi-
entals, cal afegir els motius 
econòmics que afecten les 
taxes municipals 

i l’obligatorietat d’adaptar-nos 
a les noves normatives; cada 
cop més exigents i penalitza-
dores.

És per això que tots els municipis de 
Catalunya es troben amb la necessitat 
d’introduir canvis substancials en els 
seus models de recollida de residus; 
essent un dels més eficaços el model 
de recollida porta a porta.

Actualment, més de 200 municipis 
catalans ja practiquen la recollida de 
residus porta a porta

A Caldes tenim contenidors de reci-
clatge al carrer des dels anys 90 i, en 
aquests 30 anys hem arribat només al 
30% de recollida selectiva dels residus 
més habituals de la bossa de deixalles: 
fracció orgànica, envasos, paper, vidre 
i rebuig.

Reciclant bé, la fracció que es perd 
a l’abocador és minoritària; ja que el re-
buig només ha de contenir residus no 
reciclables com són pols d’escombrar, 
mocadors de mocar, cendres i burilles 
apagades, residus del bany i excre-
ments i sorres d’animals.

La recollida porta a porta pot arri-
bar a nivells de reciclatge superiors 
al 80%, com és el cas dels nostres 
municipis veïns Riudellots de la Selva 
i Vilobí d’Onyar
 
A Caldes tenim molta feina a fer ja que 
el nostre rebuig, que és tot allò que 
llencem barrejat als contenidors grisos, 
gairebé triplica la part que reciclem.

Per invertir aquests mals resultats, 
durant el mes de març encetem la 
campanya informativa que ens ha de 
portar a substituir l’actual servei de 
recollida de residus per un nou model 
capaç d’assegurar millors resultats, 
com és el porta a porta.

Així, doncs us convidem als primers 
actes de la campanya que tindran lloc 
coincidint amb la propera Fira de la 
Terra:
 

Divendres, 13 de març a les 
20 h a la Sala Annexa de la 
Casa Rosa.
Xerrada informativa: parlem 
de residus
Per parlar plegats sobre el 
futur immediat dels serveis de 
recollida de residus de Caldes

Diumenge 15 de març, a la 
Fira de la Terra
Parada informativa: la ruleta 
dels envasos
Per resoldre dubtes sobre 
reciclatge i obtenir tota una 
varietat d’obsequis reciclats, 
reciclables i recicladors.

el racó del reciclatge



Notícies breus de Caldes de Malavella Els partits opinen

Estat de l’aigua
Analítiques de desembre

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

En marxa la portada 
d’aigua a Can Carbonell

Les obres es van iniciar al desem-
bre i es preveu que finalitzin al 
març.El pressupost d’execució per 
contracte del projecte ascendeix a 
236.454,61 €. 
Can Carbonell actualment s’abasteix de 4 pous 
des dels quals s’impulsa l’aigua al dipòsit de cap-
çalera de la pròpia urbanització.
Històricament, en període estival, hi ha hagut 
mancances en l’aigua i s’ha detectat que algun 
d’ells contenen urani de forma natural.
Per resoldre-ho s’estan fent les obres de conne-
xió en alta a la canonada que actualment abas-
teix el nucli urbà des de l’arteria d’abastament 
del Consorci de la Costa Brava (CCB).
Aquesta obra forma part d’un conjunt d’obres 
subvencionades per l’ACA.
El traçat de la nova canonada de derivació cap 
a Can Carbonell es connectarà en un punt si-
tuat abans de la connexió del ramal provinent 
de l’arteria del CCB on es construirà una nova 
estació de bombament per impulsar l’aigua des 
de la connexió al dipòsit de Can Carbonell. 
Després del bombament la canonada creuarà 
sota la GI-674 amb una perforació horitzontal 
dirigida. Després la canonada seguirà per ca-
mins públics fins a connectar amb la canonada 
existent que connecta un dels pous que actual-
ment abasteix Can Carbonell amb el dipòsit de 
distribució.

Ainara Montoya s’estrena al 
Barça!

Després d’entrenar amb la selecció ter-
ritorial sub12 el Futbol Club Barcelona 
va requerir l’Ainara per fer un entrena-
ment i veure-la jugar. Enhorabona! 
El dijous 23 la jugadora de la Unió Esportiva 
Caldes va anar a entrenar amb el FC Barcelona 
a la ciutat esportiva Joan Gamper. La caldenca 
es va desplaçar a petició de l’equip blaugrana. 
Abans, el dia 13 de gener, va estar convocada 
també per fer un entrenament amb la Selecció 
Territorial sub12., amb vistes a la seva formació 
i posterior participació en la Trobada Territorial 
que es celebrarà al mes de juny. L’Ainara, amb 
només 11 anys, ja despunta com a futbolista i 
des de l’Ajuntament volem felicitar-la i desitjar-li 
molta sort i encerts!

Torna el concurs de 
microliteratura

El Premi de Microliteratura de Caldes arriba a 
la seva dissetena edició. Aquesta vegada, el de-
diquem de forma triple a tres personatges des-
tacats que són en Narcís Pla i Deniel, en Valentí 
Carulla i Margenat i l’Isidre Bosch i Bataller, tots 
ells relacionats de forma estreta amb la cons-
trucció de les Escoles públiques de Caldes de 
Malavella de l’any 1920. La paraula clau que han 
de contenir els textos literaris que es presentin al 
concurs d’aquest any és “cent” que precisament 
és l’aniversari de la data de la inauguració de les 
antigues escoles per a nens que es va fer l’any 
1920. Podran utilitzar el mot adjectiu en for-
mat lletres (CENT) o en número (100). Envia la 
teva obra a la Biblioteca abans del 2 d’abril, hi ha 
grans premis en joc! 

El Pare Pelegrí compleix el 
vot

Tot i el temporal Glòria es va fer el pe-
legrinatge de Sant Sebastià amb el 
Pare Pelegrí al capdavant. Diversos 
caldencs i caldenques hi van participar. 
El passat 20 de gener el Pare Pelegrí va empren-
dre el pelegrinatge des de Tossa de Mar i fins a 
Santa Coloma de Farners, passant per Caldes 
de Malavella, i fent el camí de tornada. Aquest 
any les condicions meteorològiques van ser ex-
tremadament dures, ja que el territori patia les 
inclemències del temporal Glòria que va deixar 
fins i tot neu a Terra Negra. Tot i així pel re-
compte que es fa a l’alçada del Molí de la Selva 
hi van passar 763 pelegrins (322 dones i 379 ho-
mes) i 62 descalços (33 dones i 29 homes). D’en-
tre els pelegrins hi havia caldencs i caldenques. 
El dia següent el Pare Pelegrí va arribar a Santa 
Seclina, tot i que va haver-ho de fer sol i amb 
pocs acompanyants per la duresa del temporal. 
Per la mateixa raó es va suspendre la processó 
d’arribada a Tossa de Mar la mateixa nit.

Visita a la SAREB

L’alcalde i part de l’equip de govern 
es desplacen fins a Madrid per ne-
gociar amb la SAREB una solució als 
habitatges de l’entitat i poder oferir 
així un habitatge social.  
La SAREB té moltes propietats a Caldes de 
Malavella. S’ha comptabilitzat que té prop 
d’una vintena de pisos i una quinzena de cases. 
L’alcalde Salvador Balliu i el regidor Sergi Mir 
van desplaçar-se fins a Madrid per parlar en 
persona amb els responsables d’aquesta entitat. 
L’Ajuntament va posar en valor els actius dels que 
disposa l’entitat bancària, i també la problemàtica 
que porten els mateixos (com ocupacions, entre 
d’altres). Després d’intercanviar impressions 
l’Ajuntament va proposar un conveni per tenir 
més habitatge social pels caldencs i caldenques. 
Aquesta gestió permet un llançament més ràpid 
de les propietats i permetria a l’Ajuntament 
gestionar una flora d’habitatges per lloguer 
social. Aquesta és una primera presa de contacte 
molt fructífera per tal de buscar solucions a 
l’habitatge del municipi. 

Es celebra l’Aplec de Sant 
Sebastià

En l’Aplec no hi van faltar sardanes, 
el ball de l’Hereu Riera o la missa so-
lemne. Per a la ocasió es va col·locar 
la campana de l’ermita. 
El passat 18 de gener es va celebrar el tradici-
onal aplec de Sant Sebastià. Per a la ocasió la 
Brigada Municipal va tornar a col·locar la cam-
pana a l’ermita que es va poder tocar al llarg de 
tot el matí anunciant la festivitat. La jornada va 
començar a les 9:30 h amb la sortida de l’Hereu 
Riera des de la Plaça de l’Església. Més d’una 
trentena de persones van anar cap a l’aplec ca-
minant. A les 10:45 h es va donar la benvingu-
da a tothom amb el repicament de campanes 
i tot seguit va començar la missa solemne. La 
Cobla Bisbal Jove van dinamitzar les sardanes. 
Tot seguir també hi va haver una exhibició po-
pular del ball de l’Hereu Riera. Durant tot el 
matí la colla sardanista va vendre brou i xoco-
lata calenta, també botifarres. Per facilitar l’as-
sistència a l’aplec hi havia un servei de bus llan-
çadora des de Frigorífics Farré i fins a l’aplec. 

Actuació per reduir les 
ocupacions

L’actuació la van fer les empreses de 
serveis amb Mossos i Policia Local. 
Es van tallar els serveis que es punxaven frau-
dulentament a 17 cases ocupades: 9 a Aigües 
Bones, 3 al Llac del Cigne, 1 a Can Carbonell, 1 
a Malavella Park i 3 a Can Solà. 
Hi ha 7 cases més ocupades al poble, però són 
per raons de vulnerabilitat social. En aquests 
casos no es fa cap actuació, però sí que es vol 
actuar durament amb les ocupacions dutes a 
terme per raons delictives. 
Segons l’alcalde: “no pot ser el que està passant 
a les urbanitzacions de Caldes i a moltes altres, 
ja diem prou, estem cansats dels ocupes que 
porten problemes de convivència”. Sobre la le-
gislació vigent ha afegit: “ la llei hauria d’ajudar 
als necessitats i ser més dura amb els que veuen 
una escletxa en la legislació”. 
Aquesta és una mesura que fa mesos que es tre-
balla per garantir la seguretat i el benestar al 
poble, sobretot a les urbanitzacions. 

L’Ajuntament treballa per 
explotar l’aigua termal 
públicament

Aprofitant el desplaçament a Madrid l’equip de 
govern també va visitar el Ministeri de Foment. 
Salvador Balliu va fer-ho en qualitat d’alcalde de la 
vila termal de Caldes, i Sergi Mir com a president 
de l’Associació de Viles Termals. Es va reclamar la 
llarga durada de les concessions dels pous d’aigua 
termal, que actualment són vitalícies. A Espanya 
el model que ofereix concessions vitalícies està 
emparat per una llei del 1928, que posa el bé privat 
per sobre del bé públic. L’Ajuntament creu que les 
empreses embotelladores que fan ús de l’aigua 
termal haurien de pagar per fer ús comercial 
d’un bé natural. D’altra banda l’Ajuntament 
segueix de prop, la medició de l’aigua del pou 
Repsol per fer que el poble pugui fer ús d’aquest 
bé declarat mineromedicinal. Un cop es declari 
l’aprofitament del pou en pro de l’Ajuntament, 
es declararà un perímetre de protecció. Després 
es desenvoluparà un projecte per tal que tots els 
caldencs i caldenques puguin beneficiar-se de 
l’aigua termal.

Benvingut Mossèn Antoni!

El passat 19 de gener es va oficiar a la Catedral 
de Girona la cerimònia de presbiterat que con-
vertia a Antoni Coll en mossèn. Després de la 
cerimònia el Bisbe va anunciar que el Mossèn 
Coll seria el nou pastor de la parròquia de Cal-
des de Malavella i de Sant Andreu Salou. Molts 
caldencs i caldenques van acompanyar-lo en la 
cerimònia. Des que va arribar al poble, l’Antoni 
ja va anunciar que volia ser el guia d’aquells qui 
creuen en la religió i dels qui no també, perquè 
l’església és de tot el poble independentment de 
les creences. En la propera revista Aquae po-
deu llegir una entrevista per conèixer-lo millor. 
Benvingut! 

La volta al món en 80 vides

El caldenc Sergio Garcia va ser el protagonis-
ta de la darrera sessió de La Volta al Món en 
80 vides. Concretament ens va parlar del mo-
nopatí, encetant la temàtica en aquest cicle de 
vivències. Fins i tot abans d’haver-hi skatepark 
en Sergio ja patinava i, tot i que ja no patina, 
recorda amb enyorança aquells temps. La tro-
bada va servir per debatre també sobre les di-
ferències entre modalitats i la rivalitat que hi ha 
entre elles. En la trobada hi van assistir molts 
joves patinadors d’scooters que fan servir l’ska-
tepark. Sabíeu que l’skatepark serà per primera 
vegada esport olímpic a Tokyo 2020? Qui sap si 
a Caldes hi tenim un patinador olímpic... 

Coneixes la tasca de la 
Protecció Civil?

El cos de la Protecció Civil de Caldes es va pre-
sentar en el ple del 29 de maig del 2018, tot i 
que ja feia temps que treballaven. L’Ian Farré, 
en Joan Teixidor, en Joan Moya, en Marc An-
drés i en David Ponce són els membres que 
conformen el cos. Segur que tot sovint els ve-
ieu voltar pel poble vestits de taronja fluores-
cent. S’encarreguen de vetllar per la seguretat 
del poble i són un suport en moments puntuals 
per la Policia Local. Si no esteu familiaritzats/
des amb la tasca important que realitzen, en 
la propera revista podreu llegir una entrevista 
on s’esplaien i expliquen com treballen. També 
podeu seguir-los a Instagram: @pcvaldesde-
malavella. Gràcies Protecció Civil!

Torna el Carnaval!

L’Ajuntament en col·laboració amb l’Associació 
de Carnaval de Caldes de Malavella Embar-
rakaldats, organitzen a través de la Regidoria 
de Festes, la Rua de Carnestoltes 2020. La Rua 
se celebrarà el dissabte 29 de febrer, a les 17:00 
h sortint del carrer Transmuralla i acabant a 
l’avinguda Onze de Setembre. Participar-hi és 
gratuït, però cal inscriure’s prèviament a través 
del correu ruacaldes2020@gmail.com. La ins-
cripció s’ha de fer a partir del dia 6 de febrer a 
les 10 h del matí i fins el 13 de febrer a les 20 
h. Per consultar les bases i saber tota la infor-
mació podeu consultar la web de l’Ajuntament. 
Treu la pols a la disfressa i anima’t! En prepa-
rem una de grossa!

Actualitat plenària del 
mes de gener 

El passat 27 de gener es va celebrar una sessió 
plenària ordinària on es va donar la benvingu-
da a una nova entitat: els Amics del Ball de Cal-
des de Malavella. Aquesta entitat fa més d’un 
any que ofereix balls en línia i balls de saló al 
municipi. Tots els regidors van celebrar l’exis-
tència de la nova entitat i es va aprovar la seva 
creació. En el mateix ple també es va aprovar 
el conveni amb la Junta de Conservació del 
Llac del Cigne per l’execució de l’enllumenat.  
A partir d’ara el consistori recepcionarà aquest 
servei que fins ara era deficitari i precari. Tam-
bé es va aprovar la creació de la Comissió del 
Nomenclàtor, que permetrà canviar el nom a 
diferents carrers que tenen el nom repetit en 
diferents urbanitzacions per tal d’evitar confu-
sions. Pel que fa els plens, el 17 de gener també 
es va celebrar un ple extraordinari en defensa 
dels atacs de la Junta Electoral Central i el Su-
prem. Després de celebrar la sessió plenària es 
va llegir un manifest conjuntament amb dife-
rents grups polítics, Òmnium Cultural, l’As-
semblea i Caldes per la República. 

Concurs d’aparadors

Un total de 9 establiments caldencs 
han participat en aquesta nova edició. 
El concurs té l’objectiu de promoure i 
dinamitzar el comerç local, fent-lo par-
tícip de l’embelliment del municipi du-
rant les festes nadalenques.  
Els establiments que han participat en aquesta 
edició han sigut: Petit Fornet, Petit Fornet II, 
Angel’s Centre d’Estètica i Perruqueria, Floris-
teria Pom de Flors, Farmàcia Margarita Casa-
novas, Farmàcia Xènia Planas, Electrodomès-
tics Alda, Llibreria Solés i Picarols.
I els guanyadors de les diferents categories 
han estat la Floristeria Pom de Flors i Elec-
trodomèstics Alda. Per votació popular (que 
era una nova categoria d’enguany) ha guanyat 
Angel’s Centre d’Estètica i Perruqueria. D’entre 
els premis hi ha publicitat gratuïta als mitjans 
municipals o una distinció en el cas del premi 
per votació popular, a més de 150€ pel primer 
classificat.

Nova edició del cros de 
Caldes

Caldes va acollir el 19 de gener la 35a edició 
del cros i el Campionat de Catalunya de Relleus 
Mixts. Gairebé un miler d’atletes participaven 
en les proves. La jornada va estar marcada pel 
vent que dificultava l’activitat però totes les 
curses es van poder desenvolupar amb nor-
malitat. Aquest any hi han participat també els 
nens i nenes de la secció d’Atletisme de l’Escola 
Esportiva Municipal. Aquesta activitat és una 
novetat d’enguany, però que a partir d’ara s’hi 
vol donar continuïtat formant als nens i nenes 
de Caldes en aquesta modalitat. En el cros de 
Caldes van poder-se estrenar. En la cursa ab-
soluta ha estat el CA Avinent-Manresa qui ha 
dut la capdavantera en tot moment, per darre-
ra hi havia el CA Granollers i l’Agrupació At-
lètica Catalunya. Amb aquesta jornada clou la 
temporada de cros a les comarques gironines 
que ha acollit dos campionats de Catalunya i 
que ha acollit un total de deu jornades entre les 
comarques del Baix Empordà, la Garrotxa, el 
Gironès, el Pla de l’Estany i La Selva. 

L’Espai Aquae Obert al 
públic

El 15 de gener l’Espai Aquae va obrir per pri-
mer cop les seves portes per obrir ja de manera 
habitual de cara al públic. estarà obert d’octu-
bre a maig de dimecres a dissabte de 10 a 13 h 
i de 17 a 19 h i els diumenges i festius de 10 a 
13 h. De juny a setembre l’espai obrirà de dime-
cres a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 i els 
dissabtes, diumenges i festius de 10 a 13 h . Està 
ubicat a l’antic castell de Caldes, en un centre 
d’uns 400 m2. Hi ha cinc espais diferenciats 
que acullen temàtiques diferents. Els diferents 
espais es diuen: Terra de volcans, Unes aigües 
especials, L’aprofitament humà de les aigües, La 
indústria de l’aigua, Tallers i recerca. De fet al 
final del recorregut hi ha un espai on els més 
petits poden treballar com si fossin veritables 
arqueòlegs amb la reproducció de l’excavació 
d’un bòvid sencer. Ja l’has visitat?

Actuacions de 
manteniment, conservació 
i accessibilitat

Recentment s’han fet obres de manteniment 
i conservació del paviment de les voreres del 
carrer Vall Llobera entre la plaça Cruïlles i la 
Plaça de l’Aigua. L’empresa de construccions 
Joan Barnes SL va realitzar l’obra per un import 
aproximat de 5.750€. Actualment també es fan 
altres reparacions menors, i a més es fa una 
millora en el tancament de la zona esportiva Vall 
Llobera per facilitar l’accés a gent amb mobilitat 
reduïda.

Nova llibreta Eduquem en 
Valors!

El dimecres 8 de gener es va presentar i entre-
gar la nova llibreta de Valors. Aquesta llibreta 
és la joia de la corona de la segona edició del 
projecte Eduquem en Valors que desenvolupa 
l’empresa Tot Oci amb el suport de l’Ajunta-
ment de Caldes de Malavella. Aquesta llibreta 
té diferents apartats com un recull de partits, 
un racó personal, un espai per signatures i un 
àlbum de cromos. Hi ha un total de 79 cromos 
diferents incloent tots els jugadors i jugado-
res, tècnics i voluntaris. L’objectiu del projecte 
és motivar als nens i nenes a viure l’esport de 
prop, no només en la seva categoria, també en 
categories superiors; i implicar-se activament 
en la disciplina esportiva tot fent bandera dels 
valors que des de l’Escola Esportiva municipal 
s’inculquen en cada entrenament. Està previst 
que cada dues setmanes els tècnics recullin i 
revisin la llibreta per tal de premiar, amb cro-
mos, la bona feina. També hi haurà unes jorna-
des anomenades mercats per fer intercanvis de 
cromos. La previsió és entregar entre 80 i 100 
cromos a cada infant. 

L’equip de govern tira endavant el procediment per expropiar el local de la Plaça Cruïlles, 
també conegut com la Casa dels Gegants, que actualment ja fa la funció d’equipament 
municipal. El local passarà a ser propietat municipal estalviant-nos un lloguer cada mes. 

També s’està adjudicant l’empresa que farà realitat la nova escola de música. Un cop s’adjudiquin les 
obres esperem poder veure moviment abans de començar l’estiu. 
Aquest mes de febrer han de començar també les obres de l’Institut. Estem molt contents i satisfets 
amb aquesta notícia perquè aviat Caldes disposarà de totes les línies educatives al poble mateix.
Aquests dies hi ha hagut molt de rebombori amb el tall de subministrament elèctric que s’ha fet a ca-
ses ocupades de diverses urbanitzacions. La llum només la punxa Endesa a les cases ocupades que no 
disposen de comptador, a part que és una il·legalitat també és perillós aquest consum perquè es poden 
fer incendis. Alhora de decidir a qui s’havia de tallar es va analitzar cada cas des de serveis socials i el 
servei d’habitatge amb tota la informació disponible. Els casos que es va valorar que estaven en una 
situació de vulnerabilitat no es va tallar la llum. En els casos que no se’n tenia informació també es va 
descartar el tall. A la web de l’Ajuntament hi ha un comunicat que exposa tota la informació. 
Abans d’acabar desitjar-vos un bon carnaval i animar-vos a participar en la Rua de Carnestoltes que 
es celebra Caldes a finals de mes. 

El mes de desembre va ser mes de pressupostos. No teníem gens clar com hi podríem 
participar després de què en l’últim ple ordinari ens etzibessin: “no sou aquí per a inci-
dir en la política de l’equip de govern”. Tot i així hem de reconèixer que hi ha hagut un 

canvi de tarannà si comparem en com es va portar a terme l’aprovació de les ordenances fiscals. Se’ns 
ha donat més dies per a poder-hi treballar i se’ns ha facilitat la feina responent a totes les preguntes. 
És per això que, tot i no tractar-se dels pressupostos que nosaltres haguéssim volgut, ens vam abste-
nir. Hi trobem a faltar partides com la de l’estudi de la viabilitat de la municipalització de l’aigua per 
engegar aquest procés com més aviat millor, o un altre que ja fa temps que anem dient; la viabilitat 
de la municipalització dels serveis de neteja dels edificis públics. Ens escandalitzem quan veiem les 
grans partides que s’hi destinen (p.e., només per les dues escoles 136.000 € anuals) i les condicions 
en que treballen els, i sobretot les, professionals d’aquestes empreses. Voleu dir que gestionant-ho 
directament no podríem tenir un servei molt més barat, eficient i amb uns treballadors molt més ben 
considerats?

El passat mes de novembre, novembre no desembre, se’ns va informar en Junta de 
Portaveus convocada per l’Equip de govern municipal d’uns fets preocupants: un 
treballador de l’Ajuntament, presumptament, havia distret diners de l’Ajuntament. El 
presumptament ho afegim nosaltres en concordança amb el principi de presumpció 
d’innocència, i encara més, hauríem de fer servir el concepte “suposat” o “suposa-

dament”. No trobem cap referència a que l’Ajuntament pensi en cap mesura per causar menys dany 
al funcionari, ara ja encausat. I no estem defensant al funcionari, sinó que tornant a la petició de 
discreció que ens feia el Sr. Balliu al mes de novembre, aquesta petició de discreció responia a un 
problema personal del funcionari. Però ja ha quedat palès que l’Equip del govern no està per les 
persones.
Pel que fa a la nostra posició respecte als pressupostos del 2020 vàrem votar en contra. Hi havia 
aspectes que no veiem ni massa clars ni massa justos. Tornem a insistir en el fet que JxCat i també 
el PSC durant la campanya electoral parlaven que “les persones serien al centre de les seves actuaci-
ons”. Creiem que els pressupostos mostren tot el contrari. Si algú té dubtes només cal que els llegeixi 
i se n’adonarà.

La setmana passada ens informaven que a Caldes ja som més de 7900 veïns. Aviat 
arribarem a la xifra de 8000. Encara recordem quan, no fa gaires anys, la Festa Major 
és dedicava al lema de ja som 5000. El poble que entre tots hem de construir ens ha 
de portar a un  on tots/es puguem treballar amb llocs de treballs estables i amb un 
salari digne, que alhora ens porti a contribuir per unes futures pensions igualment 

dignes.  Per aquest motiu estem posant l’Àrea de Promoció econòmica de l’Ajuntament al servei de 
la ciutadania i les empreses caldenques per la creació de llocs de treball,  per afavorir als/les em-
prenedors/es, amb més polítiques actives d’ocupació que estiguin dissenyades específicament per 
a la nostra població i el nostre mercat de treballi que alhora que afavoreixi les propostes amb un 
compromís social. 
Tot això, sense oblidar-nos dels més desfavorits fent un àrea de Serveis Socials on puguem arribar 
a més gent i a la vegada, en els casos que això sigui possible, ajudant-los a introduir-se en el mercat 
laboral de nou. Tanmateix, no oblidem les grans fites que ens van portar a l’Ajuntament i continuem 
treballant per millorar la seguretat ciutadana, la connexió entre les urbanitzacions,  amb camins i 
vorals segurs,   la rotonda d’accés al Llac.  Per tot això, us recordem que la regidoria de Promoció 
Econòmica, Serveis Socials i Igualtat, està oberta a tota la ciutadania.

En el pasado pleno del 27/01/2020,tuvimos una gran satisfacción al ver como asistió una gran 
cantidad de caldenques, lo que indica la gran importancia que tiene que nuestros conciudadanos 
participen activamente en las políticas de nuestro municipio.
Desde este medio os invitamos a participar a todas y a todos para hacernos llegar todas vuestras 
inquietudes,  propuestas y necesidades para cumplir todos los retos propuestos. Que todo ello sea 
para el bien de nuestra querida Caldes de Malavella.                         
Desde C S.Ciutadans us donem les gràcies.

El passat desembre es va aprovar el pressupost amb la nostra abstenció, feta 
des de la responsabilitat i el compromís amb la governabilitat de Caldes i 
el benestar dels nostres veïns. Però deixant clar el nostre desacord  perquè el 

pressupost no va acompanyat d’una planificació plurianual de les inversions i el seu efecte sobre la 
despesa, així com un pla d’execució de les inversions que inclogui les moltes que tenim pendents. 
Per això, vam exposar públicament la nostra oferta a desenvolupar un autèntic pla de poble, en 
què tots hi puguem participar. Tots hem d’estar compromesos en el futur de Caldes,  i si parlem de 
futur també ho hem de fer pensant en el jovent perquè puguin seguir arrelats al poble. 
També volem fer una reflexió sobre l’ús actual dels mitjans públics de comunicació; l’Aquae, el BIM, 
xarxes socials, etc. per tal de demanar el màxim nivell de participació i pluralitat. 
I no els oblidem, en aquests moments d’abús i arbitrarietat de la justícia espanyola, de defensar les 
nostres institucions i demanar  #Llibertatpresospolitics


