
Serveis i adreces d’interès

Segueix-nos!

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, de 9 a 1 del migdia

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

CAP DE CALDES
Tel. 972 47 01 09

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.

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

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Tel. 972 47 23 50
biblioteca@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.
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L’agenda

Dijous, 20 de gener
Rebuda del Pare Pelegrí al terme de 
Caldes de Malavella

Divendres, 21 de gener
Cultura. Presentació de llibre
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Presentació de la novel·la de Toni Strubell 
“Caimó” (Llibres del Segle, 2021).
Comptarem amb la presència de l’autor. 
Conduirà la sessió Antoni Mas.

Diumenge, 23 de gener
Esports. 36è Cros de Caldes de Ma-
lavella 
10 h · Circuit de la Rambla d’en Rufí

Entitats. Colla Gegantera
Matí · Castellbisbal
Els Gegants de Caldes visiten Castellbisbal en 
motiu de la seva Trobada de Gegants. 

Cultura. Sessió de cinema
17 h · Teatre Cinema Municipal
Pel·lícula “Jungle Cruise”
Entrada gratuïta

Dimecres, 26 de gener
Promoció econòmica. Quarta ses-
sió de la jornada de comerciants “El 
comerç local, l’essència del poble” 
(NOVA DATA!)
De 14:30 h a 16:30 h · Casino Municipal
En aquesta jornada es plantejarà la nova 
organització comercial, les persones i el seu 
funcionament amb els punts següents: La 
nova relació comercial de Caldes i la seva 
Associació de comerciants; Bases del nou 
projecte d’organització comercial i Pla d’acció 
de futur.
A càrrec de David Alberca, coach, consultor i 
formador.
Cal confirmar assistència a promocioecono-
mica@caldesdemalavella.cat  

Entitats. Club Excursionista
Caminada matinal per la zona del Puig Ventós

Cultura. Club de lectura juvenil
11 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Primera sessió del club de lectura juvenil. Un 
projecte compartit entre l’Institut, l’Espai Jove 
i la Biblioteca Municipal. Obrirem al públic a 
les 12h.

Divendres, 28 de gener
Donació de sang 
De 16 a 21h · Casino Municipal

Cultura. Presentació de llibre
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Presentació del llibre “Els Gegants del Giro-
nès, el Pla de l’Estany i la Selva”
Primer volum de la col·lecció “Sota Faldilles 
Gironines” amb Clara Anglada i Roser i Cesc 
Canet i Turrens

Dissabte, 29 de gener
Entitats. Xarxa de dones de Caldes
De 10 a 12 h · Casino Municipal
Xerrada-taller sobre “La Urgència de viure i 
no de qualsevol manera, sinó buscant la feli-
citat” a càrrec d’Elisabet Muñoz  (De la mà)

Diumenge, 30 de gener
Entitats. Club Excursionista
Sortida amb raquetes al Balandrau.

Dissabte, 1 de gener
Missa
11:30 h · Església Parroquial

Dimecres, 5 de gener
Gran Cavalcada de Reis
18:30 · Carretera Llagostera 
La Cavalcada de la Comitiva Reial tindrà un 
recorregut de 2,3 km: carretera de Llagos-
tera, c. Girona, c. Costa Brava, pl. Catalunya, 
c. Lleida, carretera Llagostera, passeig de 
Ronda, c. de les Mateues, pl. Mestre Mas i 
Ros, c. Nou i pl. de la Selva.

La Cavalcada acabarà a la plaça de la Selva, 
on s’entregarà la clau màgica a Ses Majestats 
i es repartiran obsequis als infants a diferents 
punts de la plaça.

Es recomana mantenir la distància de segure-
tat en tot moment, posar-se la mascareta, no 
apropar-se a les carrosses i portar un fanalet 
que faci molta llum!

Dijous, 6 de gener
Missa
11:30 h · Església Parroquial

Diumenge, 9 de gener
Entitats. Esplai La Caixa
18 h ·  Teatre Municipal
L’Esplai farà la representació teatral d’unes 
obres curtes a càrrec del Taller de teatre.

Dijous, 13 de gener
Cultura. Tarda de llibres amb Montse 
Castaño
19:00 · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia 
Comentem la novel·la de Colson Whitehead 
“El ferrocarril subterrani” (Periscopi, 2017)

Dissabte, 15 de gener
Entitats. Associació IKALD.
16 a 19 h · Instal·lacions de l’Associació IKALD
Curset de bonsais. Cada dissabte a partir del 
15 de gener.

Diumenge, 16 de gener
Entitats. Club Excursionista
Primera etapa de la ruta de les ermites de 
Santa Coloma

Dilluns, 17 de gener
Cultura. La Penya dels Llibres – Grup 1
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
1a sessió del club de lectura infantil conduït 
per Joan de Boer. Presentació i repartiment 
del primer llibre. Places limitades.

Cultura. La Penya dels Llibres – Grup 2
18 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
2a sessió del club de lectura infantil conduït 
per Joan de Boer. Presentació i repartiment 
del primer llibre. Places limitades.



Notícies breus Gener 2022 Per recordar

El Servei d’Orientació Laboral de Caldes 
de Malavella (SOLC) és el servei d’ocupació 
municipal format per l’Àrea de Joventut i 
l’Àrea de Promoció econòmica de l’Ajunta-
ment de Caldes de Malavella.

El SOLC a banda d’orientar i acompanyar 
a les persones en el procés de recerca de 
feina també organitza cursos de formació i 
gestiona ofertes laborals de diverses em-
preses. A la proposta formativa d’aquest any 
s’han registrat 87 inscripcions.

En relació amb la gestió d’ofertes laborals, 
durant l’any 2021 el SOLC ha gestionat un 
total de 80 ofertes laborals de les quals 
s’han contractat a 32 persones inscrites al 
servei. Aquesta xifra representa un 40% 
d’inserció.
Més de 50 ofertes han estat sol·licitades per 
empreses de Caldes de Malavella, segui-
dament d’empreses de Cassà de la Selva, 
Vidreres, Riudarenes, Sils i Girona.

Pel que fa al tipus de contracte, segueix 
predominant el contracte temporal i el tipus 
de jornada puja significativament a contrac-
tes de jornada completa envers l’any passat, 
on predominava la jornada parcial. Enguany 
els llocs de treball més demandats al servei 
han sigut els de netejador/a, administratiu/
va, cambrer/a i operari/ària.

El 4 de desembre es va donar la benvinguda 
a l’època més especial de l’any a Caldes de 
Malavella amb l’encesa de llums, juntament 
amb el concert del grup Tinglado i la xocola-
tada. Al llarg del mes també s’ha pogut gau-
dir d’activitats nadalenques com el tradicional 
Mercat de Nadal, acompanyat del room esca-
pe del Joc del Tió, tallers infantils i el concert 
de l’Orquestra Jove de la Selva i la Coral de 
l’Escola de Música de Caldes.
Els actes que han tingut més èxit, sobretot entre 
els petits caldencs i caldenques, han estat el Tió 
solidari i la visita de les Carteres reials amb l’es-
pectacle infantil a càrrec de Rikus i els tallers de 
manualitats. També s’ha pogut visitar el pesse-
bre dels Amics de l’Hereu Riera ubicat a l’ermita 

de Sant Grau, així com l’exposició de la maqueta 
ferroviària del Tren de Sant Feliu, entre moltes 
altres activitats. I per acabar la programació de 
Nadal, el pròxim 5 de gener se celebrarà la Ca-
valcada dels Reis d’Orient. Des de l’Ajuntament 
es vol agrair la col·laboració de totes les entitats 
caldenques, els voluntaris/àries, la Policia Local i 
Protecció Civil, la Brigada Municipal i el personal 
de l’Ajuntament. També es vol fer un especial 
agraïment a la Gent de Reis, per la seva gran 
tasca durant aquestes festes. Gràcies a tots i a 
totes per fer possible la programació de Nadal!

Per acabar la programació de Nadal, 
el pròxim 5 de gener se celebrarà la 
Cavalcada dels Reis d’Orient.

Aquest mes de gener s’ha incorporat de 
nou a l’Ajuntament una nova figura d’agent 
TIC que es dedicarà a ajudar als ciutadans 
amb les gestions electròniques o els tràmits 
electrònics de qualsevol Administració o 
Organisme.

Aquest suport gratuït al ciutadà està previst 
que comenci a mitjans de gener a la sala 
que hi ha al costat del pati de l’Ajuntament. 
Els seus horaris d’atenció seran de dilluns a 
divendres de 9 a 14h.

Per a poder disposar del suport de l’agent 
TIC per a presentar qualsevol tràmit o gestió  
electrònica caldrà demanar cita prèvia a: 
agent.telematic.caldes@gmail.com o bé al 
telèfon 651.654.259.

Aquesta acció s’emmarca dins del Programa 
Treball i Formació línies MG45 I DONA del 
SOC al qual s’ha adherit l’Ajuntament de Cal-
des mitjançant un conveni de col·laboració 
amb el Consell Comarcal de la Selva. El pro-
grama que té per objectiu donar suport als 
ciutadans en les gestions electròniques o els 
tràmits de qualsevol administració o organis-
me públic, així com d’assessorament d’estalvi 
energètic dirigit a l’ajuda contra la pobresa 
energètica en especial a persones que es 
troben en situacions d’especial vulnerabilitat.

El Nadal a Caldes

Deu establiments participen en el Concurs d’aparadors de 
Nadal 2021

El SOLC insereix 32 persones l’any 2021

S’incorpora a l’Ajuntament un agent TIC que donarà suport 
als ciutadans en les gestions electròniques 

Caldes recapta gairebé 
6.000€ per La Marató de 
TV3

Un any més Caldes de Malavella s’ha unit a 
La Marató de TV, enguany dedicada a la sa-
lut mental, i ha aconseguit recaptar gairebé 
6.000€. La majoria d’actes per recaptar fons 
per aquesta causa es van dur a terme el diu-
menge 19 de desembre. Al llarg de la jornada 
es van celebrar activitats esportives, jornades 
de portes obertes, jocs per infants, sardanes, 
parades, la cercavila de capgrossos, l’escu-
della, el tió i més activitats. Cal agrair les apor-
tacions de totes les entitats i establiments de 
Caldes de Malavella, així com donar-te les 
gràcies a tu per la teva solidaritat!

L’Altell Sardanista 
guardonat als Premis 
Capital de la Sardana 2021

El dissabte 18 de desembre es va dur a ter-
me l’acte de lliurament dels Premis Capital 
de la Sardana 2021 a Sant Feliu de Guíxols, 
en què el programa l’Altell Sardanista de Cal-
des FM va rebre el guardó a Mitjans de Co-
municació per haver arribat a les 1.000 edi-
cions. Enhorabona a tots els col·laboradors 
per aquest reconeixement a la gran tasca de 
difusió de la cultura sardanista que dueu a 
terme cada dia!

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

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

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.

T’AJUDEM A FER TRÀMITS ELECTRÒNICS!
Has de presentar un tràmit electrònic o fer 
alguna gestió online en alguna Administració 
o Organisme i no saps per on començar?
Has de demanar (per exemple) una prestació 
al SEPE, un certificat, demanar hora al metge o 
un certificat, presentar una instància a l’Ajun-
tament o bé donar-te d’alta a l’IdCat Mòbil i 
no saps com fer-ho? Nosaltres t’ajudem en la 
seva tramitació!
Demana cita prèvia a agent.telematic.cal-
des@gmail.com o bé al telèfon 651.654.259 
(també WhatsApp). Els horaris d’atenció són 
cada dia de 9 a 14h a l’Ajuntament de Caldes 
de Malavella (entrada pel Pati de Cal Ferrer – 
Plaça de l’Ajuntament).

PROGRAMACIÓ CA LA ROMANA
Consulta la programació de l’Espai Jove Ca la 
Romana a les xarxes socials oficials de l’espai 
jove! Jovent de Caldes, no us perdeu la vari-
etat d’activitats programades, pensades per a 
tots i totes!

36È CROS DE CALDES DE MALAVELLA
El pròxim 23 de gener se celebrarà a Caldes 
de Malavella el 36è Cros de la població a 
l’excel·lent circuit de la Rambla d’en Rufí. En 
aquesta jornada es disputarà el Campionat Gi-
roní de Cros i serà la jornada de cloenda del 
Circuit Gironí de Cros. Els corredors amb més 
punts en el campionat, seran els guanyadors 
del Gran Premi Consell Comarcal de la Selva i 
s’emportaran el 17è Trofeu Diputació de Giro-
na. Més informació a selvaesports.cat

IV MARXA PELS VALENTS
Les inscripcions per a la quarta edició de 
la Marxa #Pelsvalents, que se celebrarà el 
proper 13 de febrer del 2022, estan obertes. 
Enguany es proposen de nou dues opcions 
de recorregut, una de 6 i una de 9 quilòme-
tres. El cost de la inscripció és de 10€ amb 
esmorzar inclòs. A més, els primers 500 dor-
sals inscrits seran obsequiats amb una samar-
reta. També hi ha la opció de participar en la 
iniciativa mitjançant el dorsal solidari, amb un 
cost de 8€.
Les inscripcions poden fer-se de manera 
online a través de https://www.inscripcions.
cat/pelsvalents2022/ . Els interessats/des en 
formalitzar la inscripció pel dorsal solidari 
poden fer-ho a https://www.inscripcions.cat/
pelsvalents2022dorsalsolidari

Llegeix aquest BIM 
en format per mòbil, 
escaneja el codi QR

Cada dimarts 
Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Cada dijous
Caminada
8 a 13 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€

Nous contenidors a les àrees 
d’aportació de residus

Darrerament s’han col·locat nous conteni-
dors per a piles, càpsules de cafè i oli ve-
getal a les àrees d’aportació de residus de 
Can Carbonell 1 i Can Carbonell 2, per tal 
de millorar el reciclatge d’aquests elements. 
En els pròxims mesos, aquests contenidors 
s’instal·laran en les àrees de Llac del Cigne, 
Aigües Bones i Franciac.

Gran èxit del JAN, el Parc 
Infantil de Nadal!

Del 27 al 29 de desembre els nens i nenes 
de Caldes de Malavella han pogut gau-
dir del JAN, el parc infantil de Nadal. Al 
llarg d’aquests dies el Pavelló Municipal 
s’ha omplert d’activitats, jocs, inflables i 
tallers variats, respectant en tot moment 
les mesures de seguretat i higiene de la 
Covid-19. 

Els establiments que participen en el con-
curs d’aparadors de Nadal d’enguany són: 
Farmàcia Xènia Planas, Pom de Flors, Carnis-
seria Calidae, Farmàcia Margarita Casanovas, 
Dietètica de Caldes, Estètica Nuri Tubert, 
Idioma’t, Restaurant Franciac, BrenRoc i Gicat 
Gestors, SL.
L’import total dedicat als premis s’ha mantin-
gut en 1.000 € amb l’objectiu d’incentivar la 
participació dels establiments de Caldes.
Tots els establiments participants opten als 
premis de les dues categories: millor deco-
ració escollida pel jurat professional i millor 
decoració escollida per votació popular.

El primer classificat escollit pel jurat pro-
fessional obtindrà un premi de 500 € i sis 
mesos de publicitat gratuïta a Caldes FM i a 
l’AQUAE. El segon classificat obtindrà un pre-
mi de 300 € i també sis mesos de publicitat a 
Caldes FM i a l’AQUAE.
L’establiment escollit per votació popular ob-
tindrà un premi de 200 €. L’enllaç per votar 
la millor decoració es pot trobar a la pàgina 
web de l’Ajuntament fins al dia 6 de gener 
2022.
Els premiats es comunicaran la setmana del 
10 de gener a la web de l’Ajuntament i a 
través de les xarxes socials.

S’han col·locat nous contenidors 
per a piles, càpsules de cafè i oli 
vegetal 

Al llarg d’aquests dies el Pavelló 
Municipal s’ha omplert d’activitats, 
jocs, inflables i tallers variats

El SOLC a banda d’orientar i acom-
panyar a les persones en el procés 
de recerca de feina també organitza 
cursos de formació i gestiona ofertes 
laborals de diverses empreses.


